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Ajutor pentru lideri

P

aginile care urmează au rolul de a-l ajuta pe liderul unui grup
de discuţii să ghideze în aşa fel discuţia încât întâlnirea gru‑
pului să fie un timp de zidire în jurul adevărului lui Dumnezeu.
Puteţi numi o singură persoană care să conducă de fiecare dată
întâlnirile grupului sau puteţi face asta prin rotaţie.

Pregătirea
•	Obiectivul vostru, ca lider, este să creaţi o ambianţă propi‑
ce studiului. Vreţi ca membrii grupului să se simtă în largul
lor unii în prezenţa altora, iar cadrul de discuţie să li se pară
agreabil. Vreţi ca întâlnirile să se desfăşoare fără surse de dis‑
tragere a atenţiei.
•	Pregătirea personală. Ca lider de grup, elementul cel mai im‑
portant al pregătirii voastre pentru fiecare întâlnire este ru‑
găciunea. E preferabil, bineînţeles, ca rugăciunile voastre să
aibă un caracter cât mai personal, dar iată totuşi câteva su‑
gestii:
Rugaţi-vă ca membrii grupului să participe la discuţii. Cereţi-I
lui Dumnezeu să le dea îndrăzneala de a-şi spune deschis gându‑
rile şi sentimentele şi de a-şi aduce contribuţia (la bunul mers al
grupului) prin priceperea şi darurile lor personale.
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Rugaţi-vă pentru timpul pe care membrii grupului îl vor pe‑
trece în părtăşie cu Dumnezeu în săptămâna aceasta. Cereţi-I lui
Dumnezeu să Se ocupe de hrănirea lor.
Cereţi-I lui Dumnezeu ca în timpul discuţiilor să vă descopere
fiecăruia dintre voi noi sensuri şi aplicaţii practice ale Scripturii.
Rugaţi-vă ca Dumnezeu să răspundă la nevoile personale ale fie‑
cărei persoane (ale fiecărui membru) în parte.
Cereţi călăuzirea Duhului Sfânt când trebuie să daţi dovadă de
răbdare, acceptare, sensibilitate şi înţelepciune. Rugaţi-vă pentru o
atmosferă de dragoste neprefăcută în interiorul grupului, ca fieca‑
re membru să fie sincer deschis la învăţare şi schimbare.
Rugaţi-vă ca discuţia voastră să-l determine pe fiecare dintre
voi să se supună mai îndeaproape Domnului şi să fie, pe de altă
parte, o dovadă a prezenţei Lui.
Rugaţi-vă pentru pricepere când parcurgeţi materialele de stu‑
diu şi pentru înţelepciune când conduceţi întâlnirile grupului.

După rugăciune, elementul cel mai important al pregătirii voas‑
tre trebuie să fie cunoaşterea perfectă a materialului pe care-l veţi
discuta împreună cu grupul. Aveţi grijă să răspundeţi la toate în‑
trebările. Este de asemenea important să citiţi capitolele din Harul
care ne transformă aferente fiecărei lecţii. Alegeţi ce întrebări vreţi să
luaţi în discuţie în cadrul grupului. S-ar putea să nu aveţi timp să
vă ocupaţi de toate întrebările. Gândiţi-vă care întrebări sunt cel
mai important de discutat pentru preocupările grupului vostru (în
cazul particular al grupului vostru). Întrebările din secţiunea Aprofundare pot fi folosite în locul unora dintre întrebările din secţiunea
Explorarea domeniului harului. Când o întrebare se referă la un pasaj
din Scriptură, va fi util să citiţi cu toţii pasajul. Când e vorba de mai
multe pasaje, s-ar putea să fie preferabil să stabiliţi în prealabil pe
care să le discutaţi.
•	Pregătirea de grup. Alegeţi o oră şi un loc de întâlnire pe care
să le puteţi respecta cu regularitate şi care să fie convenabile
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şi relativ lipsite de surse de distragere (de perturbare) a aten‑
ţiei. Gândiţi-vă dinainte ce veţi face cu copiii, cu animalele
de companie şi cu telefoanele care vor suna. Băuturile răco‑
ritoare, de pildă, îi pot ajuta pe oameni să interacţioneze, dar
nu lăsaţi ca asemenea momente să consume prea mult din
timpul întâlnirii.

Prima întâlnire
•	S-ar putea să fie o idee bună să începeţi prin a lua cina îm‑
preună. În felul acesta, membrii grupului pot face cunoştinţă
unii cu alţii în jurul mesei, unde e întotdeauna mai uşor de
spart gheaţa. Apoi, după masă, puteţi organiza prima voas‑
tră întâlnire.
•	În cadrul acestei întâlniri, aveţi grijă să alocaţi timp ca oa‑
menii să se prezinte. E uimitor cât de productivă şi deschisă
devine o discuţie în jurul Bibliei dacă participanţii se cunosc
între ei.
•	La un moment dat în cursul serii (probabil spre final), treceţi
în revistă următoarele reguli (de comportament) şi luaţi în
considerare posibilitatea adoptării lor. Ele pot face discuţia
mai fructuoasă, în special atunci când dezbateţi (vă ocupaţi
de) probleme care chiar contează (care sunt realmente impor‑
tante) pentru oameni.
•	Confidenţialitatea. Nimeni n-ar trebui să repete în altă parte ce
spune cineva în cadrul grupului decât dacă are încuviinţarea
expresă a persoanei respective. Chiar şi atunci, discreţia este
imperios necesară. Fiţi oameni de încredere. Participanţii ar
trebui să vorbească despre propriile lor sentimente şi experi‑
enţe, nu despre ale altora.
7
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•	Prezenţa. Fiecare întâlnire a grupului se bazează pe întâlnirile
precedente, şi voi aveţi nevoie unii de alţii. Aşa că cereţi-le
membrilor grupului să-şi ia angajamentul că vor fi prezenţi
la toate cele opt întâlniri, cu excepţia situaţiilor în care apare
o urgenţă.
•	Participarea. E vorba de o discuţie de grup, nu de o conferinţă.
E important ca fiecare persoană să participe într-un anumit
fel la activitatea grupului.
•	Pregătirea. Stabiliţi de comun acord dacă toată lumea va citi
materialul (dezbătut) şi va răspunde la întrebări înainte de
întâlnirea grupului. Discuţiile voastre vor fi mai interesan‑
te dacă membrii grupului s-au pregătit în prealabil. În plus,
membrii grupului se vor alege cu mult mai multe (învăţă‑
minte) de pe urma studiului dacă s-au gândit înainte de întâl‑
nire la întrebări şi au meditat la pasajele din Scriptură. Dacă
membrii grupului sunt pregătiţi nu va mai fi nevoie să con‑
sumaţi din timpul grupului pentru a citi împreună pasajul
discutat sau pentru a căuta toate trimiterile din Scriptură.
•	Sinceritatea. Deschiderea este esenţială pentru un grup reuşit.
Fiţi voi înşivă, nu cine credeţi că ar trebui să fiţi.
• Conducerea întâlnirilor de grup
• Fiecare întâlnire este gândită să dureze şaizeci de minute:
		-	Zece minute pentru rugăciunea de început şi întrebări‑
le de încălzire
		-	Patruzeci de minute pentru discutarea subiectului stu‑
diat
		-	 Zece minute pentru rugăciunea de încheiere
•	Străduiţi-vă să creaţi o atmosferă destinsă şi deschisă. S-ar putea
ca asta să nu apară imediat, aşa că fiţi pentru ceilalţi un mo‑
del de acceptare, de deschidere faţă de adevăr şi schimba‑
re şi de dragoste. Arătaţi interes faţă de observaţiile fiecărei
8
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persoane şi fiţi gata să învăţaţi din ele. Arătaţi că vă pasă,
ascultând cu atenţie. Încurajaţi-i pe cei care-şi spun părerea.
Uneori o îmbrăţişare este cel mai bun răspuns.
•	Fiţi atenţi (la felul) cum puneţi întrebările. Nu puneţi întrebări
de felul: „Ce ţi-a (Ce v-a) venit la numărul 1?” În schimb,
transmiteţi prin tonul vocii voastre:
		-	 interesul şi entuziasmul vostru faţă de întrebarea pusă
		-	 afecţiunea voastră la adresa grupului
Grupul va adopta (va prelua) atitudinea voastră. Citiţi întrebă‑
rile ca şi cum le-aţi pune (le-aţi adresa) unor prieteni buni.

Dacă discuţia şchiopătează:
Nu vă faceţi griji din cauza momentelor de tăcere (Nu vă lă‑
saţi descumpănit de momentele când se instalează tăcerea). Lăsaţi
grupul să se frământe să găsească răspunsuri (la întrebări). Nu vă
grăbiţi să interveniţi şi să daţi grupului răspunsurile salvatoare.
Reformulaţi o întrebare dacă membrii grupului n-o înţeleg.
Dacă o întrebare suscită reacţii timide (nu suscită practic nicio
reacţie), lăsaţi-o de o parte şi treceţi la următoarea.
Simţiţi-vă liber (Nu ezitaţi) să răspundeţi uneori voi înşivă la
întrebări. În special, ar trebui să fiţi primul care să răspundă la în‑
trebările despre experienţe personale. În felul acesta veţi influenţa
gradul de deschidere şi gândire pe care speraţi să-l regăsiţi la alţii.
Puteţi avea de asemenea un cuvânt de spus în privinţa lungimii pe
care ar trebui s-o aibă răspunsurile la întrebări. Nu răspundeţi la
fiecare întrebare, dar nu fiţi un observator tăcut.
Dacă discuţia se încheie cu o întrebare, treceţi la următoarea.
Nu e nevoie să-i obligaţi pe oameni să observe toate unghiurile din
care poate fi privită o problemă.
•	Nu puneţi decât o întrebare o dată. Foarte adesea, răspunsuri‑
9
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le participanţilor vă vor sugera o întrebare complementară.
Daţi dovadă de discernământ şi faceţi deosebire între situaţi‑
ile în care firul discuţiei se dovedeşte fructuos şi cele în care
vă abateţi de la subiect.
•	Fiţi atent la timp. Nu alocaţi (acordaţi) atât de mult timp dis‑
cuţiilor încât să nu vă mai rămână (să intraţi în criză) pentru
aplicaţii şi rugăciune. Scopul vostru nu este să aveţi un su‑
biect de discuţie, ci să creşteţi în asemănarea cu Isus Cristos.
•	Încurajaţi controversele (disputele) constructive. Grupul poate
învăţa foarte multe din frământarea cu multiplele laturi (fa‑
ţete) ale unei probleme. Dacă nu vă simţiţi ameninţat când ci‑
neva îşi exprimă dezacordul, întregul grup va fi mai deschis
şi mai transparent. Interveniţi, dacă e necesar (dacă e cazul),
ca să vă asiguraţi că oamenii dezbat idei şi interpretări ale
Scripturii, nu se atacă unii pe alţii în chestiuni care au de-a
face cu sentimentele şi caracterul lor. Dacă grupul se împot‑
moleşte într-o dispută insolubilă, spuneţi ceva de felul: „În
problema asta cădem de acord să nu fim de acord” şi treceţi
mai departe.
•	Nu faceţi pe expertul. Oamenii nu-şi vor mai deschide gura
dacă li se va părea că vă erijaţi în judecător al răspunsurilor
lor sau într-unul care ştie mai bine. Lăsaţi Biblia să fie exper‑
tul, să aibă ultimul cuvânt. Lăsaţi-i pe oameni să-şi exprime
fără reţineri sentimentele şi să-şi expună experienţele.
•	Nu faceţi în locul grupului ceea ce poate face el singur. Cu un
grup în formare, s-ar putea să trebuiască să puneţi voi toate
întrebările, să faceţi toată munca de teren, să planificaţi partea
aplicativă etc. După câteva întâlniri însă ar trebui să începeţi
să delegaţi diverse responsabilităţi de conducere. Lăsaţi-i pe
membrii grupului să înveţe să-şi exercite darurile. Lăsaţi-i să
înceapă să ia decizii şi să rezolve probleme împreună. Îndem‑
naţi-i la maturitate şi unitate în Cristos.
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•	Încurajaţi-i pe oameni să vorbească despre sentimentele lor şi despre întâmplările din viaţa lor. Există două dimensiuni ale ade‑
vărului: adevărul despre percepţia oamenilor şi adevărul
despre cine este Dumnezeu şi ce este bine. Oamenii trebuie
să se confrunte atât cu adevăratele lor sentimente, cât şi ade‑
văratul Dumnezeu.
•	Recapitulaţi în mod frecvent ceea ce s-a discutat. Ajutaţi grupul
să vadă în ce direcţie se îndreaptă discuţia.
•	Lăsaţi în seama grupului planificarea părţii aplicative. Acţiunile
de grup şi individuale prezentate în acest ghid sunt (au ca‑
racter de) simple sugestii. Grupul vostru ar trebui să le adap‑
teze în aşa fel încât să le facă aplicabile la viaţa membrilor
săi. Dacă membrii grupului nu sunt convinşi de o anumită
direcţie aplicativă, nu vor marşa într-acolo. Încurajaţi, dar nu
forţaţi.
•	Serviţi la final băuturi răcoritoare. Serviţi cafea sau sucuri plus
ceva (nişte) fursecuri sau prăjituri, ca oamenii să aibă pretex‑
tul de a mai rămâne câteva minute la discuţii informale pe
marginea subiectului dezbătut. De multe ori (foarte adesea)
discuţiile (conversaţiile) care te marchează cel mai puternic
au loc după încheierea întâlnirii propriu-zise.

După discuţie
Folosiţi în fiecare săptămână următoarele întrebări de autoeva‑
luare ca ajutor în vederea ameliorării prestaţiei voastre de lider al
grupului:
1. V-aţi pregătit câte întrebări trebuia? Pentru data viitoa‑
re ar trebui să adăugaţi întrebări sau să eliminaţi câte‑
va?
2. Aţi luat în discuţie problemele (temele) majore?
11
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3. Cunoşteaţi suficient de în profunzime materialul studi‑
at ca să conduceţi cu destindere discuţiile?
4. Aţi avut grijă să nu lăsaţi discuţia să divagheze?
5. A participat toată lumea? Au fost oamenii deschişi?
6. A vorbit cineva prea mult? Prea puţin? Peste alţii? Gân‑
diţi-vă cum să abordaţi (să trataţi) aceste probleme săp‑
tămâna viitoare în caz că reapar.
7. A fost discuţia practică? A dus la o nouă înţelegere, la o
nouă speranţă, la pocăinţă, la schimbare?
8. Aţi început şi încheiat la timp?
9. Aţi încredinţat grupului maximum de responsabilitate
pe care şi-o poate asuma?

12
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Banda rulantă

a performanţelor
(Capitolele 1 şi 2)
ÎNTREBĂRI PRIVIND SUBIECTUL STUDIAT
IDEEA CENTRALĂ
Numai harul lui Dumnezeu ne mântuieşte, ne ajută să creştem,
se îngrijeşte de nevoile noastre zilnice şi ne garantează un viitor
în ceruri. Aceste binecuvântări nu ne sunt date niciodată pe baza
performanţelor noastre.

INTRODUCERE
Povestiţi o împrejurare în care cineva (părinte, profesor sau prie‑
ten) v-a tratat cu bunăvoinţă în loc să vă trateze aşa cum ar fi meri‑
tat comportamentul vostru.

EXPLORAREA (DOMENIULUI) HARULUI
1. a. Ce spun următoarele versete despre starea voastră spiri‑
tuală când trăiţi fără Cristos?
• Isaia 53:6
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• Romani 3:10-20
b. Relataţi o experienţă care v-a dat conştienţa extrem de acută
a faptului că fără Cristos sunteţi în „faliment” spiritual.
2. De ce, pentru a înţelege harul lui Dumnezeu, este important
să vă îndreptaţi atenţia asupra stării voastre spirituale aşa cum se
prezintă ea când trăiţi fără Cristos?

3. În Filipeni 3:1-14, Pavel pune în contrast atitudinea legalistă
cu adevărata înţelegere a harului lui Dumnezeu care ne transfor‑
mă. În tabelul următor, puneţi în contrast un legalist care încearcă
să câştige favorurile lui Dumnezeu, cu o persoană care se încrede
în harul lui Dumnezeu.
Legalistul
Baza relaţiei cu
Dumnezeu

Sentimente faţă de
Dumnezeu
Motivaţie pentru o bună
conduită
Motive pentru păreri de rău
din pricina eşecurilor
Purtarea faţă de alţii care au
dat greş
Baza puterii în timpul încer‑
cărilor
Baza puterii de a-L sluji pe
Domnul
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4. Mulţi creştini cred că neprihănirea lor se bazează pe har, că
binecuvântările din viaţa lor de credinţă se bazează pe fapte şi că
slava lor viitoare se va baza pe har. Ce eroare conţine acest mod de
gândire? (Vezi Galateni 3:3 şi Filipeni 1:6.)

5. Analizaţi următoarele versete. Ce spun ele despre încercarea
de a amesteca harul şi faptele şi de a face din acest amestec baza
relaţiei cu Dumnezeu?
Romani 11:6

Galateni 5:2-6

6. De ce credeţi că-i vine atât de greu unei persoane să se bizuie
pe harul lui Dumnezeu mai degrabă decât pe propriile sale efor‑
turi?

7. Daţi un exemplu de împrejurare recentă în care aţi fost tentaţi
să credeţi că binecuvântările lui Dumnezeu din viaţa voastră au
depins de performanţele voastre. De exemplu:
• Aţi sărit peste timpul matinal de părtăşie. Când lucrurile
v-au mers prost în timpul zilei, aţi pus asta pe seama dez‑
15
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amăgirii pe care I-aţi provocat-o lui Dumnezeu din cauză
că aţi sărit peste timpul de părtăşie cu El.
• Aţi avut un timp de părtăşie deosebit cu Domnul, citind
din Cuvântul Său, lăudându-L şi mijlocind pentru prietenii
voştri. Când aţi avut nevoie de ajutorul Domnului într-o
anumită problemă, vi s-a părut că vă datorează această fa‑
voare.
8. Se strecoară vreodată în viaţa voastră sentimente de neprihă‑
nire proprie şi mândrie spirituală? În ce împrejurări vi se pare că
sunteţi cel mai vulnerabili la acest gen de gânduri?

9. Cum vă puteţi păzi de aceste atitudini de neprihănire proprie
şi mândrie spirituală? Alegeţi-vă un singur lucru concret pe care
vă propuneţi să-l faceţi în cursul săptămânii ca să vă păzească de
tentaţia de a vă baza pe performanţele voastre pentru a câştiga fa‑
vorurile lui Dumnezeu. De exemplu:
• Timp de o zi, ţineţi pe o foaie de hârtie evidenţa tuturor
momentelor în care vă vin gânduri păcătoase. De fiecare dată
când notaţi ceva pe foaia de hârtie, opriţi-vă şi mulţumiţi-I lui
Dumnezeu că iertarea voastră a fost dobândită la Calvar şi că
prin harul Său creşteţi în asemănarea Lui.
• Faceţi o listă a binecuvântărilor lui Dumnezeu din viaţa
voastră din cursul ultimului an. Bifaţi în dreptul oricărui lucru
de pe lista voastră pe care l-aţi dobândit prin comportamentul
vostru.
• Faceţi o listă cu câteva dintre realizările din viaţa voastră.
16
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Bifaţi în dreptul oricărui lucru pe care l-aţi realizat prin propri‑
ile voastre eforturi, fără niciun ajutor din partea lui Dumnezeu.

RUGĂCIUNEA DE ÎNCHEIERE
În acest moment, rugaţi-vă pentru orice nevoi personale menţio‑
nate în cursul discuţiilor. Rugăciunea pentru nevoile unora şi ale
altora întăreşte coeziunea grupului. Alocaţi o parte din timpul vos‑
tru de rugăciune pentru a-I aduce mulţumire lui Dumnezeu pen‑
tru harul Său nemărginit din viaţa voastră.

APROFUNDARE
(Întrebări adiţionale pentru studiu suplimentar)
1. Ce lămuriri vă oferă următoarele versete în legătură cu per‑
spectiva lui Dumnezeu asupra păcatului nostru?
• Leviticul 16:1-34

• 2 Samuel 12:9-10

• 1 Împăraţi 13:21-22
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2. Uneori, cuvântul păcat nu înseamnă nimic pentru un necre‑
dincios. Cum aţi explica ideea de păcat fără să folosiţi cuvântul
ca atare? (Puteţi căuta să vedeţi ce se spune în dreptul cuvântului
păcat într-un dicţionar biblic sau într-un dicţionar explicativ.)

3. Ce relaţie există între harul lui Dumnezeu şi neprihănirea
dată prin Cristos?
• Romani 3:22-24

• Galateni 5:2-4

• Efeseni 2:4-7

4. Cine are mai mare nevoie de harul lui Dumnezeu: creştinul
conştiincios, ascultător şi harnic sau păcătosul cel mai dezmăţat şi
mai împietrit? Motivaţi-vă răspunsul.

18
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Cugetări despre har (Pentru meditaţie personală)
Trăsătura primă şi poate fundamentală a harului divin este că el presupune în mod implicit păcatul şi vinovăţia. Harul are sens doar când
oamenii sunt văzuţi ca fiinţe căzute, nevrednice de mântuire şi pasibile
de mânie veşnică… Harul nu-i priveşte pe păcătoşi doar ca pe unii care
nu merită, ci ca pe unii care merită răul… Nu e vorba numai că noi nu
merităm harul; merităm iadul!
C. Samuel Storms, The Grandeur of God
Harul să fie începutul, harul să fie împlinirea, harul să fie coroana.
Beda Venerabilul
Harul este dragostea căreia-i pasă, care se apleacă şi izbăveşte.
John R. W. Stott
Harul încetează să mai fie har dacă Dumnezeu este constrâns să-l
acorde în prezenţa meritelor omeneşti. Harul încetează să mai fie har dacă
Dumnezeu este constrâns să-l retragă în prezenţa lipsurilor omeneşti.
Harul înseamnă să tratezi pe cineva fără să ţii cont nici de cea mai mică
urmă de merite, ci numai potrivit bunătăţii nemărginite şi planului suveran al lui Dumnezeu.
C. Samuel Storms, The Grandeur of God
Căci, la îndeplinirea acelei lucrări ce-i este proprie lui, harul divin nu găseşte de cuviinţă să primească nicio mână de ajutor din partea înfăptuirilor
slabe şi nedesăvârşite ale oamenilor. Încercările noastre de a completa ceea
ce harul a început trădează mândria noastră şi-I aduc Domnului o ofensă;
dar nu pot promova interesele noastre spirituale. Cititorul să fie, aşadar, cu
băgare de seamă şi să nu uite că harul fie că este absolut gratuit, fie că nu
este deloc; şi că cel ce declară că se află în căutarea mântuirii prin har trebuie
să creadă în inima lui că este mântuit în întregime prin har, deoarece în caz
contrar acţionează cu inconsecvenţă în treburi de cea mai mare însemnătate.
Abraham Booth, The Reign of Grace
19

A DOUA SESIUNE DE DISCUŢII

Harul – este într-adevăr
măreţ

(Capitolele 3 şi 4)
ÎNTREBĂRI PRIVIND SUBIECTUL STUDIAT
IDEEA CENTRALĂ
În harul Său infinit, Dumnezeu nu Se poartă cu noi după cum
merităm, ci, dimpotrivă, ne oferă iertarea prin credinţa în Cristos.
Cristos şterge vinovăţia noastră şi pune în locul ei neprihănirea
Sa. Binecuvântările pe care le primim ne vin prin credinţa în Isus
Cristos, nu datorită vreunui lucru pe care l-am fi făcut.

INTRODUCERE
Imaginaţi-vă o clipă că următoarea dată când vă veţi ruga va tre‑
bui să veniţi în prezenţa lui Dumnezeu pe baza propriilor voastre
merite. Ce lucruri aţi fi în măsură să spuneţi că aţi realizat? Cân‑
tăresc ele mai greu decât ocaziile în care nu v-aţi ridicat la înălţi‑
mea aşteptărilor lui Dumnezeu? Acum, daţi fiecărei persoane par‑
ticipante la discuţie ocazia să răspundă la următoarea întrebare:
„Cum te simţi la gândul că va trebui să încerci să vii în prezenţa lui
Dumnezeu pe baza propriilor tale merite?”
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EXPLORAREA HARULUI
1. Citiţi Romani 3:19-26. Îndreptăţirea noastră include două as‑
pecte. În primul rând, Dumnezeu îndepărtează vinovăţia noastră
de la noi şi o pune asupra lui Isus. În al doilea rând, ne atribuie
neprihănirea lui Isus. Ce schimbări la nivel practic aduce în viaţa
voastră faptul că Dumnezeu v-a înlăturat păcatul şi v-a acordat
neprihănirea lui Isus? Cum ar trebui să vă influenţeze acest fapt
fiinţa lăuntrică? Dar felul în care vă trăiţi viaţa?

2. E uşor să crezi la nivel intelectual această doctrină a îndrep‑
tăţirii, însă multor oameni le vine greu să lase acest adevăr să le
afecteze în mod serios viaţa. De ce credeţi că se întâmplă aşa?

3. Citiţi Efeseni 2:1-9. Completaţi tabelul următor şi folosiţi-vă
de el pentru a prezenta contrastul pe care-l stabileşte Pavel între
ceea ce merităm noi şi ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi.
Starea noastră spirituală
înainte de a avea credinţă în Cristos

Ce a făcut Dumnezeu
pentru noi în Cristos

22

A doua sesiune: Harul – este într‑adevăr uimitor

4. Ce ne arată următoarele versete despre iertarea lui Dumnezeu?
• Psalmul 103:12

• Isaia 38:17

• Isaia 43:25

• Mica 7:19

5. Uneori, deşi ştim că Dumnezeu ne-a iertat, ne vine greu să ne
iertăm singuri. De ce credeţi că se întâmplă aşa?

Bariere în calea experimentării iertării lui Dumnezeu
• Sentimentul eronat că trebuie cumva să suferim sau să plătim
pentru păcatele noastre, măcar într-o anumită măsură. Foarte ade‑
sea noi ne purtăm de parcă am crede că iertarea lui Dumnezeu
nu-şi face efectul decât după ce atingem un anumit nivel tainic
în suferinţa pentru propriile noastre păcate.
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• Dorinţa de a ne agăţa de vinovăţia noastră ca să nu trebuiască
să ne schimbăm modul de comportament. Dacă mă consider o per‑
soană îngrozitoare şi vinovată, atunci fireşte că voi continua să
păcătuiesc. Dacă ştiu însă că sunt iertat, atunci sunt cu adevărat
liber să merg mai departe şi să-mi corectez comportamentul,
oricât ar fi de lente progresele (vezi Evrei 9:14).
• Eşecul de a ne cultiva relaţia cu Dumnezeu. Dacă nu creştem
în cunoaşterea lui Dumnezeu, prin timpul petrecut în Cuvântul
Său şi în părtăşie cu El, atunci vom pierde şi contactul cu ierta‑
rea pe care El este atât de dispus s-o ofere (vezi Filipeni 3:7-10).
6. Există domenii din viaţa voastră în care n-aţi experimentat
iertarea lui Dumnezeu? Ce factori din lista de mai sus se numără
printre cauzele posibile care vă împiedică să experimentaţi iertarea
lui Dumnezeu?

7. Există o multitudine de motive pentru care credincioşii nu
ajung să experimenteze zi de zi harul lui Dumnezeu. Două dintre
acestea sunt:
• O concepţie greşită despre Dumnezeu, privit ca un stăpân
aspru care se îngrijeşte în silă de nevoile noastre.
• Convingerea că, deşi suntem mântuiţi prin har, trebuie
acum „să ne plătim partea” şi să câştigăm binecuvântările lui
Dumnezeu în viaţa noastră zilnică.
Este foarte posibil să ştii că e vorba de minciuni în cazul convin‑
gerilor de mai sus şi să acţionezi totuşi ca şi cum ar fi adevărate.
Relataţi o împrejurare în care aţi fost tentaţi să acţionaţi conform
uneia dintre aceste idei false.
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8. Hotărâţi-vă să faceţi unul dintre următoarele lucruri sau,
dacă nu, propuneţi un plan propriu care să vă ajute să experimen‑
taţi mai deplin iertarea lui Dumnezeu.
a. Memoraţi unul dintre versetele despre iertarea lui Dumnezeu
de la întrebarea 4.

b. Scrieţi-I Domnului o scrisoare în care să-I mărturisiţi oda‑
tă pentru totdeauna lucrurile pe care simţiţi că nu vi le-a iertat
încă. Ardeţi apoi scrisoarea şi mulţumiţi-I că „a purtat păcatele
noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de
păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vin‑
decaţi” (1 Petru 2:24).

c. Cereţi-i unui prieten apropiat să se roage împreună cu voi.
Predaţi-I Domnului, odată pentru totdeauna, păcatele voastre din
trecut. Când apar îndoielile, risipiţi-le făcând recurs la amintirea
acelui moment precis când păcatele voastre au fost mărturisite şi
iertate.
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d. Notaţi în scris minciuna despre Dumnezeu pe care sunteţi
tentaţi s-o credeţi (vezi întrebarea 7). Spuneţi-I lui Dumnezeu că
ştiţi că este vorba de o minciună şi cereţi-I să facă tot ce este nevoie
pentru ca inima voastră să-şi însuşească adevărul în această pri‑
vinţă.

RUGĂCIUNEA DE ÎNCHEIERE
Mulţumiţi-I Domnului că „nu ne face după păcatele noastre, nu ne
pedepseşte după fărădelegile noastre” (Psalmul 103:10).

APROFUNDARE
(Întrebări adiţionale pentru studiu suplimentar)
1. Ce avem în vedere când spunem că Cristos a făcut ispăşirea
pentru păcatele noastre? Examinaţi următoarele versete şi vedeţi
în ce fel vă ajută ele să înţelegeţi ispăşirea.
• Ioan 3:36

• Romani 3:25

• Evrei 2:17
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• 1 Ioan 2:2; 4:10

2. Completaţi tabelul următor pe baza pasajului din Tit 3:3-7.
Trăsăturile caracteristice
ale omului şi faptele lui

Trăsăturile caracteristice ale lui
Dumnezeu şi faptele Lui

3. Este oare posibil să treci dincolo de punctul în care Dumnezeu
te poate ierta? Explicaţi cum ar putea ajunge cineva la sentimentul
că a păcătuit de prea multe ori ca să mai primească iertarea lui
Dumnezeu şi de ce asemenea sentimente sunt greşite.

4. Citiţi Coloseni 1:21-22. Vă recunoaşteţi în expresia „fără
vină”? Explicați răspunsul.

5. Ce spun următoarele versete despre felul în care Dumnezeu
vrea să Se poarte cu noi?
• Ieremia 29:10-11
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• Ieremia 32:38-41

Cugetări despre har (Pentru meditaţie personală)
Noi, vinovaţi, ticăloşi şi neajutoraţi, El, Mielul fără pată al lui
Dumnezeu; Deplină ispăşire! Oare-i cu putinţă? Aleluia, ce Mântuitor!
Philip P. Bin
Generozitatea şi mărinimia lui Dumnezeu sunt atât de mari, încât El
nu acceptă nimic din partea noastră fără să ne răsplătească mai presus de
orice calcule… Enorma disproporţie care există între fapta noastră şi răsplata lui Dumnezeu constituie deja o dovadă a harului Său nemărginit,
nemaivorbind de darul mântuirii care a fost dat înainte să începem noi
măcar să facem vreo faptă.
R. C. H. Lenski,
The Interpretation of St. Matthew’s Gospel
Poate că sarcina cea mai dificilă pe care o avem de îndeplinit este să
ne bizuim, în ceea ce priveşte mântuirea noastră, numai pe harul lui
Dumnezeu şi exclusiv pe harul lui Dumnezeu. Mândriei noastre îi vine
greu să se sprijine pe har. Harul este pentru alţii – pentru cerşetori. Noi
nu vrem să trăim într-un sistem de asistenţă socială venit din cer. Noi
vrem să ne achităm partea şi să ne câştigăm ispăşirea pentru păcatele
noastre. Ne place să credem că vom merge în cer fiindcă merităm să fim
acolo.
R. C. Sproul
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Poate Dumnezeu face
ce vrea?
(Capitolul 5)
ÎNTREBĂRI PRIVIND SUBIECTUL STUDIAT
IDEEA CENTRALĂ
Dumnezeu nu ne este dator cu nimic. Tot ce avem vine ca un har
din mâna Lui, de aceea ar trebui să fim mulţumiţi şi recunoscători
pentru soarta de care ne-a făcut El parte. În Cristos suntem binecu‑
vântaţi cu toate binecuvântările duhovniceşti şi în Cristos se împli‑
nesc toate promisiunile lui Dumnezeu.

INTRODUCERE
Imaginaţi-vă o clipă că aţi muncit din greu câţiva ani să strângeţi
bani să vă cumpăraţi o maşină şi că părinţii unui prieten apropiat
îi pun acestuia în mână banii pentru o maşină nouă.
• Cu ce ochi îl priviţi pe prietenul vostru? Cu ce ochi priviţi
circumstanţele propriei voastre vieţi?
• Cum credeţi că ar trebui să priviţi lucrurile?
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EXPLORAREA HARULUI
1. Matei 20:1-16 spune o întâmplare cu un gospodar mărini‑
mos. Citiţi pilda şi răspundeţi apoi la următoarele întrebări:
a. Presupunând că gospodarul Îl reprezintă pe Dumnezeu,
ce învăţăm din această istorisire despre caracterul lui Dumnezeu?

b. Ce puteţi observa cu privire la natura umană şi la modul
în care tind oamenii să reacţioneze la binele de care au parte alții?

c. Cu ce lucrător vă identificaţi?

d. De ce tendinţa oamenilor este să-l considere pe gospodar
nedrept în loc să-l socotească mărinimos?

e. Ce ne spune această istorisire despre sensul harului lui
Dumnezeu?

2. Luca 7:1-10 spune o altă întâmplare plină de învăţăminte. Ci‑
tiţi relatarea şi răspundeţi apoi la următoarele întrebări:
a. Pe ce bază l-au rugat bătrânii iudeilor pe Isus să-l vindece
pe robul sutaşului? (Vezi versetele 4-5.)
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b. Care era poziţia sutaşului în privinţa lucrurilor care i se
cuveneau? (Vezi versetele 6-7.)

c. Tendinţa voastră este să acţionaţi precum bătrânii iudeilor
sau precum sutaşul? Explicaţi răspunsul.

3. a. Potrivit textului din Luca 17:10, care ar trebui să fie atitudi‑
nea noastră în privinţa lucrurilor pe care le facem pentru Domnul?

b. Cât vă este de uşor să adoptaţi o asemenea atitudine?

4. În 1 Timotei 6:6 ni se spune că, dacă vom înceta să mai aştep‑
tăm sau să cerem anumite lucruri, ne vom bucura de mulţumire.
a. Lipseşte mulţumirea din anumite domenii ale vieţii voas‑
tre? Dacă da, menţionaţi câteva domenii în care întâmpinaţi difi‑
cultăţi să găsiţi mulţumire.

b. În care dintre aceste domenii e nevoie să luaţi anumite
măsuri?
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c. În care domenii e nevoie de o schimbare de atitudine?

5. Noi n-am fost creaţi egali, nici nu ni s-au dat şanse egale de-a
lungul vieţii. Viaţa fiecăruia dintre noi are configuraţia sa unică de
conjuncturi şi circumstanţe. În cazul unora acestea sunt mult mai
favorabile decât în cazul altora. Cum credeţi că vrea Dumnezeu să
reacţionăm în faţa acestei realităţi?

6. Citiţi 2 Corinteni 1:20.
a. Ce vă spune acest verset despre promisiunile lui Dumnezeu
şi modul în care se împlinesc ele?

b. În ce fel vă ajută acest verset să renunţaţi la aşteptările voas‑
tre şi să vă concentraţi atenţia asupra lucrurilor pe care Dumnezeu
le-a făcut deja?

RUGĂCIUNEA DE ÎNCHEIERE
Cercetaţi-vă inima. Se bazează speranţele voastre de ameliorare a
condiţiilor de viaţă pe încrederea în dragostea lui Dumnezeu şi
pe acceptarea mulţumită a hotărârilor Lui, indiferent care ar fi ele,
sau atenţia vă este îndreptată spre ceea ce credeţi că vi se cuvinte?
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Credeţi că atitudinea voastră exprimă mai degrabă încredere sme‑
rită sau pretenţii și resentimente? Timp de câteva minute, fiecare
dintre voi să scrie o rugăciune în care să vă exprimaţi gândurile şi
sentimentele faţă de Domnul. Cei care vor, îşi pot rosti cu voce tare
rugăciunea când vă rugaţi pentru nevoile care au fost mărturisite
în timpul discuţiei.

APROFUNDARE
(Întrebări adiţionale pentru studiu suplimentar)
1. Ce spun următoarele versete despre dreptul nostru de a pre‑
tinde ceva din partea lui Dumnezeu?
• Iov 41:11
• Romani 11:35
2. La ora actuală, tendinţa societăţii noastre este să aibă mul‑
te aşteptări şi un acut simţ al drepturilor individuale. Daţi câteva
exemple în acest sens.

3. Ce ne spun versetele următoare despre sursa a tot ceea ce
avem?
• 1 Cronici 29:14, 16
• Isaia 26:12
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• Faptele Apostolilor 17:25

• Iacov 1:17

4. Lumea este fondată pe un sistem de recompensare a reali‑
zărilor, la şcoală şi la locul de muncă. De ce nu aplică Dumnezeu
acelaşi sistem când vine vorba de relaţia noastră cu El?

Cugetări despre har (Pentru meditaţie personală)
Priviţi cele două grupuri de muncitori în timp ce se îndreaptă fiecare
agale spre casă în seara zilei respective. În ceea ce priveşte cantitatea de
bani din buzunarele lor, sunt cu toţii egali; în ceea ce priveşte însă cantitatea de mulţumire din sufletul lor, este o mare diferenţă. Cei din urmă
merg acasă cu un leu [un dinar] în buzunar şi cu o extraordinară bucurie
şi recunoştinţă în inimă: răsplata lor, în consecinţă, este un leu, şi ceva
în plus. Cei dintâi, dimpotrivă, merg acasă, cu un leu în buzunar şi cu o
nemulţumire corozivă în suflet: răsplata lor, în consecinţă, este mai mică
de un leu.
William Arnot, Parables of Our Lord
Binecuvântările uneori vin la noi prin strădaniile noastre, iar alteori
fără strădaniile noastre, însă niciodată din pricina strădaniilor noastre;
căci Dumnezeu le dă întotdeauna din pricina îndurării Lui nemeritate.
Martin Luther
Harul nu e nici găsit, nici cumpărat, nici făurit. Este un dar gratuit al
Dumnezeului celui Atotputernic pentru o omenirea care are nevoie de el.
Billy Graham
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Constrânşi de dragoste
(Capitolul 6)
ÎNTREBĂRI PRIVIND SUBIECTUL STUDIAT
IDEEA CENTRALĂ
Când înţelegem harul grandios şi nemărginit al lui Dumnezeu, re‑
cunoştinţa şi dragostea ne motivează să răspundem printr-o viaţă
dedicată Lui.

INTRODUCERE
Gândiţi-vă la unii dintre oamenii cu care intraţi regulat în contact
(vecini, colegi de serviciu, membri ai familiei, prieteni, cunoştinţe).
Ce motivaţii par să stea în spatele felului în care-şi trăiesc viaţa şi
al deciziilor pe care le iau? (Nu e nevoie să fim foarte personali
sau expliciţi în privinţa identităţii exacte a celor pe care îi avem în
vedere când ne formulăm concluziile.)

EXPLORAREA HARULUI
1. a. Citiţi 1 Cronici 28:9, Proverbe 16:2 şi 1 Corinteni 4:5. De ce
credeţi că motivaţiile noastre sunt atât de importante în ochii lui
Dumnezeu?
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b. Credeţi că oamenii cu care veniţi în contact se gândesc
foarte mult la motivaţiile ce stau în spatele acţiunilor lor? Explicaţi.

2. În ce fel înţelegerea harului lui Dumnezeu ne ajută să găsim
motivaţia corectă pentru felul în care să ne trăim viaţa?

3. a. În ce fel afectează motivaţiile rezultatul acţiunilor noas‑
tre?

b. Arătaţi printr-un exemplu în ce fel motivaţiile greşite pot
submina în totalitate o acţiune sau o faptă bună.

4. a. Citiţi următoarele versete şi faceţi o listă a motivaţiilor
greşite pe care le pot avea oamenii când încearcă să trăiască o viaţă
„bună”.
• Ioan 12:42-43

• Galateni 6:12-13

36

A patra sesiune: Constrânşi de dragoste

• Efeseni 2:8-9

• Coloseni 2:16-23

b. Ce alte motivaţii greşite pot ghida acţiunile oamenilor?

5. a. Citiţi următoarele versete şi faceţi o listă cu câteva dintre
motivele neprihănite sau duhovniceşti care ar trebui să stea în spa‑
tele acţiunilor sau faptelor noastre.
• Romani 12:1

• 2 Corinteni 5:14-15

• 2 Corinteni 7:1

• Coloseni 3:12-14, 23-24

• Apocalipsa 4:11
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b. Ce alte motivaţii bune sau pozitive pot avea oamenii?

6. Credeţi că este posibil să ai întotdeauna motivaţii duhovni‑
ceşti? Explicaţi.

7. Analizaţi o clipă câteva dintre motivaţiile acţiunilor sau fap‑
telor voastre. Pentru fiecare dintre următoarele domenii ale vieţii
voastre, stabiliţi cât de des credeţi că sunteţi conduşi de motiva‑
ţii necuviincioase în loc să fiţi conduşi de motivaţii duhovniceşti.
Evaluaţi-vă motivaţiile pe o scară de la 1 la 5 (1 = motive necuvi‑
incioase, 5 = motive duhovniceşti). Fiecare să facă asta individual.
După ce aţi făcut acest exerciţiu, câţiva participanţi la discuţie îşi
pot împărtăşi gândurile.
_____ Timp petrecut în rugăciune
_____ Timp petrecut în laudă şi închinare
_____ Studiu biblic
_____ Citirea Bibliei
_____ Memorarea Scripturii
_____ Clădirea de relaţii cu necreştinii
_____ Aportul la creşterea celor tineri în credinţă
_____ Părtăşia cu alţi credincioşi
_____ Slujirea altora
_____ Susţinerea financiară a lucrării lui Dumnezeu
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8. Poate că la întrebarea precedentă v-aţi dat seama de existenţa
unor motivaţii nu întocmai duhovniceşti în viaţa voastră. Ce cre‑
deţi că poate face cineva pentru a-şi curăţa motivaţiile dintr-un
anumit domeniu al vieţii?

9. Alegeţi una dintre următoarele modalităţi de a încerca să gă‑
siţi motivaţiile juste pentru săptămâna în curs sau propuneţi un
plan propriu în acest sens.
a. Ţineţi un jurnal timp de o săptămână. Încercaţi în special
să fiţi atenţi la motivaţiile voastre, în timpul fiecărei zile. Când vă
daţi seama că sunteţi conduşi de motivaţii inaecvate, mărturisiţi-I
Domnului acest lucru. Cereţi-I Lui să vă ajute să hotărâţi dacă e
nevoie să schimbaţi cursul unora dintre acţiunile voastre sau să
schimbaţi modul în care concepeţi aceste activităţi.

b. Memoraţi unul dintre versetele următoare. Amintiţi-vă de
imensitatea harului lui Dumnezeu atunci când vă apucaţi să faceţi
diverse lucruri pentru a încerca să-I câştigaţi dragostea.
• Ieremia 31:3
• Romani 8:38-39 (O provocare mai serioasă ar fi să memo‑
raţi o porţiune mai mare a capitolului 8 din Romani sau
chiar tot capitolul.)
• Romani 12:1-2
• 2 Corinteni 5:14-15
• Efeseni 2:8-10
c. Petreceţi o oră în plus în rugăciune şi meditaţie. Întocmiţi
o listă cu toate lucrurile pe care le faceţi săptămânal pentru a-L sluji
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pe Dumnezeu şi pentru a vă întări relaţia cu El. Cereţi-I Domnului
să vă ajute să vă evaluaţi angajamentele şi motivaţiile din spatele
lor. Reflectaţi, cu ajutorul următoarelor întrebări, la ceea ce face El
în viaţa voastră.
• Faceţi cumva anumite lucruri „bune” ca să-i mulţumiţi în
primul rând pe alţii? S-ar putea oare ca Dumnezeu să vrea să
renunţaţi la unele dintre acestea?
• S-a întâmplat să nu reuşiţi să vă luaţi anumite angajamente
pe care ştiţi că Domnul v-a cerut să le luaţi?

RUGĂCIUNEA DE ÎNCHEIERE
Romani 12:1-2 ne prezintă o frumoasă imagine a modului în care
ar trebui să răspundem la harul lui Dumnezeu. Citiţi acest pasaj şi
notaţi-vă apoi gândurile sub forma unei rugăciuni. Cei care doresc
îşi pot spune rugăciunea cu voce tare.

APROFUNDARE
(Întrebări adiţionale pentru studiu suplimentar)
1. a. Povestiţi o împrejurare din viaţa voastră de credinţă în
care v-aţi simţit constrânşi de un sentiment al datoriei şi obligaţiei
în loc să vă simţiţi impulsionaţi de bucurie, pace şi dragoste.
b. Ce anume a stat la originea acestui sentiment de obligație din
viaţa voastră?
c. Ce v-a ajutat să repuneţi lucrurile în ordine?
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2. a. Dacă cineva face un lucru cu toate că n-are nicio tragere de
inimă să-l facă, înseamnă asta că motivaţiile îi sunt greşite? Expli‑
caţi.

b. Ce legătură există între sentimentele şi motivaţiile noastre?

Cugetări despre har (Pentru meditaţie personală)
Cea mai mare prăpastie (din lume este prăpastia dintre justeţea unei
cauze şi motivaţiile oamenilor care o susţin.
John P. Grier
Un judecător al legii insistă prin ameninţări şi pedepse; un propovăduitor al harului ne cucereşte şi ne incită prin bunătatea şi îndurarea
divină arătate faţă de noi; căci el nu vrea fapte cu de-a sila şi slujire fără
tragere de inimă, ci vrea slujirea lui Dumnezeu cu bucurie şi desfătare.
Martin Luther
Cerinţele legii vizează ceva de ordin interior, atingând motivaţia şi
dorinţa, şi nu au de-a face numai cu acţiunea exterioară.
Ernest F. Kevan, The Grace of Law
Singura noastră preocupare este să-L iubim pe Dumnezeu şi să ne găsim desfătarea în El. Toate formele de disciplină spirituală, indiferent cât
de aspre, sunt absolut inutile dacă nu sunt motivate de dragostea pentru
Dumnezeu.
Fratele Laurenţiu,
The Practice of the Presence of God
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Dovada dragostei
(Capitolele 7 şi 8)
ÎNTREBĂRI PRIVIND SUBIECTUL STUDIAT
IDEEA CENTRALĂ
Noi, cei ce-L urmăm pe Isus Cristos, suntem liberi să ne supunem
legilor morale ale lui Dumnezeu din dragoste faţă de El. Scopul
Lui suprem cu privire la noi este ca, prin influenţa dătătoare de
putere a Duhului Sfânt, să creştem în asemănarea cu Domnul Isus.

INTRODUCERE
• Ce aţi observat în săptămâna aceasta în viaţa voastră, re‑
flectând mai mult la motivaţiile din spatele acţiunilor sau fap‑
telor voastre?
• Ce schimbări la nivelul gândurilor şi acţiunilor sau fapte‑
lor voastre a produs observarea acestor motivaţii?

EXPLORAREA HARULUI
1. Citiţi Ioan 14:15, 21, 23.
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a. De ce credeţi că ascultarea este un mijloc de a ne exprima
dragostea faţă de Dumnezeu atât de important?

b. Ce anume vi se pare că face adesea ascultarea atât de dificilă?

c. Relataţi o împrejurare în care I-aţi arătat Domnului dragostea
voastră printr-un act de ascultare.

2. a. Efeseni 5:17 ne spune: „înţelegeţi care este voia Domnului”.
Voia lui Dumnezeu ne este revelată în instrucţiunile precise date în
poruncile etice ale Scripturii. În ce fel se schimbă atitudinea noas‑
tră faţă de aceste porunci când înţelegem harul Său şi scopul po‑
runcilor Sale?

b. Ce atitudini faţă de poruncile lui Dumnezeu exprimă autorii
următoarele versete?
• Psalmul 19:7-11
• Psalmul 119:97
• Romani 7:12
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• 1 Ioan 5:2-3

3. Galateni 5:6 rezumă bine ceea ce vrea Dumnezeu de la noi:
„Căci în Isus Cristos nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur
n-au vreun preţ, ci credinţa care lucrează în dragoste”. În ce feluri
lucrează credinţa voastră în dragoste în clipa de faţă în circumstan‑
ţele particulare ale vieţii voastre?

4. a. Care este ţelul ultim al ascultării noastre?
• Romani 8:29

• 2 Corinteni 3:18
• Filipeni 1:9-11

b. În ce fel cunoaşterea acestui ţel schimbă lucrurile pentru voi?

5. Citiţi Romani 13:8-10. Descrieţi relaţia dintre legile date lui
Moise şi cele mai mari două porunci pe care le enunţă Isus în Matei
22:37-40.
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6. Legile lui Moise care au de-a face cu chestiuni de ordin moral
rămân în continuare un important standard pentru că sunt rezulta‑
tul natural al dragostei. Explicaţi care credeţi că ar fi decizia corectă
în fiecare dintre următoarele situaţii. În ce fel vă influenţează cele
Zece Porunci decizia şi prin ce anume este ea în mod concret o de‑
cizie izvorâtă din dragoste?
a. Un bărbat întâlneşte o femeie pe care o găseşte foarte atră‑
gătoare. El vede în ea acel potenţial prieten apropiat pe care se aş‑
tepta să-l găsească în soţia sa şi nu l-a găsit. Ce ar trebui el să facă,
respectiv să nu facă în privinţa acestei femei? Ce ar trebui el să facă
în relaţia cu soţia sa?

b. O femeie descoperă că este însărcinată cu al patrulea ei copil.
Soţul tocmai a informat-o că are o legătură extraconjugală şi că va
înainta acţiune de divorţ. Ea n-are niciun mijloc de a se întreţine
singură. Ar trebui să ia în considerare posibilitatea unui avort? De
ce da sau de ce nu?

c. O familie se zbate să supravieţuiască. Mâncarea nu le ajunge
niciodată, iar celelalte lucruri de strictă necesitate sunt la limită.
Soţului i se prezintă ocazia de a face o grămadă de bani dintr-o
tranzacţie comercială dacă este gata să spună şi câteva minciuni.
Cum ar trebui el să procedeze?

7. Biblia conţine un mare număr de pasaje excepţionale care ex‑
pun cu claritate linii directoare pentru viaţă. Duhul Sfânt foloseş‑
te aceste pasaje pentru a ne arăta ce vrea El să schimbe în vieţile
noastre. Noi suntem participanţi activi la acest proces de sfinţire.
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Dependenţi fiind de ajutorul Său, trebuie să răspundem cu ascul‑
tare. Trebuie să-I cerem să ne schimbe dispoziţia lăuntrică aşa încât
să vrem să ascultăm, iar apoi trebuie să-I cerem să ne dea şi puterea
să ascultăm.
Citiţi singuri tot capitolul 3 din Coloseni. Cereţi-I lui Dumnezeu
să vă arate ce vrea El să faceţi în săptămâna în curs. Notaţi-vă gân‑
durile în scris. Dacă nu aveţi reţineri, împărtăşiţi-vă gândurile cu
restul grupului. A da socoteală în faţa altora este un lucru de mare
ajutor când ai de făcut schimbări dificile.

RUGĂCIUNEA DE ÎNCHEIERE
Recitiţi la timpul de rugăciune Psalmul 19:7-11. Exprimaţi-vă recu‑
noştinţa faţă de Domnul pentru poruncile Lui desăvârşite. Cereţi-I
să vă dea harul să răspundeţi mai bine în săptămâna aceasta la
lucrarea pe care o face în viaţa voastră.

APROFUNDARE
(Întrebări adiţionale pentru studiu suplimentar)
1. Citiţi 1 Tesaloniceni 4:3. Credeţi că creşterea noastră în cre‑
dinţă este facultativă?

2. Citiţi Efeseni 4:22-24 şi Filipeni 2:12-13. Descrieţi cu cuvintele
voastre relaţia dintre lucrarea lui Dumnezeu din viaţa noastră şi
efortul nostru în procesul de sfinţire.
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3. Cu toate că nu ne-am putea niciodată câştiga mântuirea sau
vreuna dintre binecuvântările de care ne bucurăm acum în calitate
de creştini, pentru Dumnezeu nu este indiferent în ce fel alegem să
ne trăim viaţa. Ce părere are Dumnezeu despre lucrurile pe care le
facem, conform următoarelor versete?
• Efeseni 4:30

• Efeseni 5:8-10

• 1 Timotei 2:1-3

• 1 Timotei 5:4

Cugetări despre har (Pentru meditaţie personală)
Legea morală este mai mult decât un test; ea e dată spre binele omului.
Fiecare lege pe care a dat-o Dumnezeu a fost în beneficiul omului. Dacă
omul o încalcă, el nu numai că se răzvrăteşte împotriva lui Dumnezeu ci
îşi face rău lui însuşi.
										
Billy Graham
Începutul şi sfârşitul legii este bunătatea.
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Dacă Isus ne-ar fi dat o poruncă pe care nu ne-ar putea face în stare s-o
îndeplinim, ar fi un mincinos; iar dacă noi facem din incapacitatea noastră o barieră în calea ascultării, asta înseamnă că-I spunem lui Dumnezeu
că există ceva de care n-a ţinut cont. Fiecare element de încredere în propriile noastre puteri trebuie omorât de puterea lui Dumnezeu. Totala slăbiciune şi dependenţă vor fi întotdeauna ocazia ca Duhul lui Dumnezeu
să-Şi manifeste puterea.
						 Oswald Chambers, My Utmost for His Highest
Marea greşeală pe care o fac cei mai mulţi din poporul Domnului este
să spere că vor descoperi în ei înşişi ceea ce se găseşte numai în Cristos.
						
Arthur W. Pink, The Doctrine of Sanctification
Bucuria este dragostea exaltată; pacea este dragostea în repaus; îndelunga răbdare este dragostea care îndură; bunătatea este dragostea în societate; facerea de bine este dragostea în acţiune; credincioşia este dragostea pe câmpul de luptă; blândeţea este dragostea la şcoală; iar înfrânarea
poftelor este dragostea în sala de antrenament.
										
Dwight L. Moody
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Chemaţi la libertate
(Capitolul 9)
ÎNTREBĂRI PRIVIND SUBIECTUL STUDIAT
IDEEA CENTRALĂ
Noi, cei ce-L urmăm pe Isus Cristos, suntem liberi. Liberi de porni‑
rea de a câştiga favorurile lui Dumnezeu prin faptele noastre. Liberi
de povara încercării de a trăi conform regulilor şi reglementărilor
religioase stabilite de oameni. Liberi să-L lăsăm pe Duhul Sfânt să
creeze în viaţa noastră ceva frumos şi plăcut lui Dumnezeu.

INTRODUCERE
Ce gânduri vă vin în minte când auziţi cuvântul „libertate”?

EXPLORAREA HARULUI
1. a. Citiţi 2 Corinteni 3:17 şi Galateni 5:1,13. De ce credeţi că
vrea Dumnezeu să înţelegem libertatea pe care o avem în Cristos?
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b. Ce face libertatea pentru spiritul omului?

c. De ce credeţi că omul renunţă atât de uşor la libertatea
sa şi se întoarce la trăirea după reguli şi reglementări stabilite de
oameni, care promovează conformismul?

2. a. Galateni 5:16-18 ne ajută să înţelegem în ce fel libertatea
noastră în Cristos duce nu la libertinaj, ci, dimpotrivă, la o viaţă
călăuzită de Duhul. În ce fel simţiţi călăuzirea Duhului în viaţa
voastră?

b. Daţi un exemplu de situaţie recentă în care aţi simţit că‑
lăuzirea Duhului – în luarea unei decizii dificile, în modul în care
aţi reacţionat faţă de o anumită situaţie sau în modul în care aţi
reacţionat faţă de o anumită persoană.

3. Numeroase trăsături duhovniceşti vor deveni dominante
în viaţa noastră pe măsură ce ne vom folosi libertatea ca să răs‑
pundem din ce în ce mai mult chemării Duhului. Prin harul lui
Dumnezeu, prin lucrarea Duhului Sfânt, aceste trăsături se dezvol‑
tă înăuntrul nostru.
Mai jos este o listă cu trăsăturile unui caracter creştin pe care le
găsim în Galateni 5:22-23 şi în Coloseni 3:12-15.
a. Vorbiţi în cadrul grupului despre trăsăturile de caracter pe
care le-aţi văzut în viaţa altor membri ai grupului.
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b. Care dintre aceste trăsături de caracter credeţi că le doreşte
Dumnezeu cultivate în viaţa voastră?
îndurare

dragoste

bunătate

blândeţe

îndelungă răbdare

îngăduinţă

mulţumire

înfrânare

bucurie

facere de bine

smerenie
iertare

pace

credincioşie

4. Ştiind că Duhul aduce aceste calităţi duhovniceşti în viaţa
noastră, ce rol credeţi că aveţi în acest proces?

5. a. Legalismul care pretinde respectarea cu stricteţe a unor
reguli stabilite de om este din păcate foarte răspândit astăzi în bi‑
serici. Puteţi da nişte exemple din experienţa voastră personală?

lism?

b. Ce rezultate sau efecte naturale produce acest tip de lega‑

6. a. În Romani 14:1-23, Pavel spune clar că Dumnezeu îngă‑
duie ca oameni la fel de evlavioşi să aibă opinii divergente în anu‑
mite chestiuni. Citiţi aceste versete şi gândiţi-vă apoi la o paralelă
modernă cu problema consumului de carne.
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b. În ce fel vă ajută Romani 14 să înţelegeţi mai bine problemele
contemporane care se pretează la opinii divergente?

7. Tendinţa noastră este să fim legalişti unii cu alţii când e vorba
de disciplinele spirituale (rugăciunea, studiul biblic, citirea Bibli‑
ei, mărturisirea credinţei, postul şi aşa mai departe). În virtutea
libertăţii pe care o avem în Cristos, care credeţi că ar trebui să fie
atitudinea noastră faţă de aceste discipline?

8. a. Uneori nu ne bucurăm de libertatea pe care o avem în
Cristos fiindcă ne e teamă de ce vor spune alţii. Puteţi da un exem‑
plu de împrejurare în care v-aţi făcut griji din cauza a ceea vor spu‑
ne alţii, văzându-vă că faceţi un lucru pe care ştiaţi că Dumnezeu
v-a dat libertatea să-l faceţi?

b. Cum aţi făcut faţă situaţiei?
c. Aţi face ceva diferit acum? În ce fel?

RUGĂCIUNEA DE ÎNCHEIERE
Mulţumiţi-I lui Dumnezeu pentru libertatea de care vă bucu‑
raţi în calitate de oameni care-l urmează pe Isus Cristos. Cereţi-I
Domnului să vă ajute să răspundeţi mai bine la lucrarea Duhului
Sfânt din viaţa voastră.
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APROFUNDARE
(Întrebări adiţionale pentru studiu suplimentar)
1. Au stabilit părinţii voştri reguli sau au ridicat „garduri” pe
care nu le-aţi înţeles? Daţi un exemplu.

2. În caz că aveţi copii, cum le-aţi explicat copiilor voştri moti‑
vele pentru care le-aţi stabilit anumite limite?

Cugetări despre har (Pentru meditaţie personală)
Un creştin este cel mai liber stăpân dintre toţi, şi nesupus nimănui;
un creştin este cel mai ascultător servitor, şi supus tuturor.
										
Martin Luther
Doar ceea ce a poruncit Dumnezeu în cuvântul Său ar trebui socotit
ca având caracter obligatoriu; în toate celelalte lucruri poate exista libertate de acţiune.
										
John Owen
Să nu renunţăm niciodată la judecata noastră ori la conştiinţa noastră
spre a fi la dispoziţia opiniunilor altora şi spre a fi supuşi sentinţelor şi
hotărârilor oamenilor… Îi îndemn, de aceea, pe toţi creştinii să-şi păstreze
libertatea creştină prin veghere necurmată. Să nu vă lepădaţi de ea din
pricina ispitirii ori ameninţării; să nu vă lăsaţi înduplecaţi prin mită ori
frică s-o părăsiţi; să nu lăsaţi nici forţa, nici înşelăciunea să vă lipsească
de ea.
						
Samuel Bolton,
The True Bound of Christian Life
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Suficienţa harului
(Capitolele 10 şi 11)
ÎNTREBĂRI PRIVIND SUBIECTUL STUDIAT
IDEEA CENTRALĂ
Harul lui Dumnezeu ne dă putere să perseverăm şi să creştem în
ciuda oricăror obstacole. Dumnezeu ne dă fiecăruia dintre noi ha‑
rul de care avem nevoie ca să îndeplinim lucrarea şi slujirea pe care
El ni le-a încredinţat pentru a aduce slavă Numelui Său.

INTRODUCERE
Daţi un exemplu de situaţie din cursul săptămânii trecute în care
harul lui Dumnezeu v-a fost de ajuns pentru a vă ridica la înălţi‑
mea provocării.

EXPLORAREA HARULUI
1. În 2 Corinteni 12:2-10 găsim un impresionant pasaj despre
suferinţă şi suficienţa harului lui Dumnezeu. Citiţi acest pasaj şi
răspundeţi apoi la următoarele întrebări:
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a. Cum explică Pavel faptul că nu i-a fost înlăturată suferinţa
fizică?

b. De ce credeţi că nu primim întotdeauna o explicaţie clară a
motivelor pentru care ni se îngăduie să suferim anumite lucruri?

c. De ce Îşi poate manifesta Dumnezeu puterea în vieţile noas‑
tre mai bine prin slăbiciunea noastră decât prin tăria noastră?

2. Gândiţi-vă la o slăbiciune din viaţa voastră. Ar putea fi o
problemă de ordin fizic, o slăbiciune de ordin emoţional sau o
împrejurare dificilă. În ce fel s-au materializat puterea şi harul lui
Dumnezeu în viaţa voastră în cursul acestei încercări?

3. Despre încercări, Iacov spune că trebuie să le privim „ca o
mare bucurie” (Iacov 1:2). Citiţi Iacov 1:2-4.
a. Ce credeţi că are Iacov în vedere când spune să privim încer‑
cările ca pe o mare bucurie?

b. De ce ne încurajează el să avem acest tip de atitudine?
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4. a. Aveţi tendinţa să vă simţiţi mai aproape de Dumnezeu
atunci când viaţa voastră este relativ scutită de necazuri sau atunci
când aveţi probleme? De ce credeţi că se întâmplă aşa?

b. Este oare necesar pentru noi să suferim necazuri ca să fim
aproape de Dumnezeu? De ce da sau de ce nu?

c. Ce poate face cineva care are o viaţă destul de uşoară pentru
a se apropia de Dumnezeu, în afară de a cere în rugăciune să fie
trecut prin încercări?

5. În istoria pribegiei israeliţilor prin pustie vedem înfăţişată
într-un mod dramatic dependenţa totală a omului de Dumnezeu.
Citiţi Deuteronomul 8:2-3.
a. De ce credeţi că pare atât de uşor pentru noi astăzi să cădem
în păcatul de a ne crede autosuficienţi?

b. De ce este un păcat să credem că suntem autosuficienţi?

c. Fie că ne dăm sau nu seama, noi nu depindem de Dumnezeu
doar în privinţa nevoilor noastre materiale, ci în mult mai multe
lucruri. Vă este mai uşor să cădeţi pradă atitudinii de autosuficien‑
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ţă în lucrurile materiale sau în lucrurile spirituale? De ce credeţi că
se întâmplă aşa?

6. În Romani 12:4-8, Pavel arată că avem, fiecare în parte, fe‑
lurite daruri spirituale. Domnul ni le dă cu scopul de a îndeplini
lucrarea sau slujirea pe care ne-a încredinţat-o. Uitaţi-vă şi la lista
darurilor spirituale din 1 Corinteni 12:4-11.
a. Ce dovezi ale prezenţei darurilor spirituale vedeţi în viaţa
celorlalţi membri ai grupului?

b. Foarte adesea e mai uşor să vezi darurile spirituale ale altora
decât să-ţi vezi propriile tale daruri. Cu toate acestea, ar trebui să
fim conştienţi de darurile pe care ni le-a dat Dumnezeu ca să ne
punem în situaţia în care darurile respective pot fi folosite. Ce da‑
ruri spirituale credeţi că v-a dat vouă Dumnezeu?

c. Relataţi o împrejurare în care aţi avut conştiinţa faptului că
Dumnezeu Se foloseşte de darul sau darurile voastre spirituale.

7. Citiţi 1 Corinteni 15:9-10 şi Efeseni 3:8.
a. Care era perspectiva lui Pavel asupra propriei sale capacităţi
de a îndeplini slujba pe care i-o încredinţase Dumnezeu?
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b. Ce slujire sau lucrare v-a încredinţat Dumnezeu vouă? (Aici
ar putea figura creşterea propriilor voştri copii, ţinerea lecţiilor de
la şcoala duminicală, ajutorarea unui prieten aflat în nevoie, propo‑
văduirea Evangheliei la un vecin etc.) Dacă vă vine greu să răspun‑
deţi la această întrebare, staţi în rugăciune şi cereţi-I lui Dumnezeu
să vă descopere în ce fel aţi putea începe să-L slujiţi chiar în locul
unde El v-a aşezat.

c. În ce fel constituie cuvintele lui Pavel o încurajare pentru voi
în îndeplinirea lucrurilor pe care vă cere Dumnezeu să le faceţi?

8. Citiţi următoarele versete. În ce fel subliniază ele ideea că
Dumnezeu este cel care ne dă putere în tot ceea ce facem?
• Isaia 26:12

• 1 Corinteni 3:6

• 2 Corinteni 3:4-6

• Coloseni 1:28-29
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9. În calitate de credincioşi, ne vom înfăţişa înaintea Domnului
şi vom primi prin harul lui Dumnezeu răsplata în funcţie de felul
cum ne-am trăit viaţa de aici. Creşterea noastră şi puterea noas‑
tră de slujire vin în întregime de la Dumnezeu. Roada muncii
noastre este în întregime rezultatul harului lui Dumnezeu. Noi
trebuie totuşi să muncim. Dumnezeu n-o face în locul nostru.
Dar trebuie să muncim în dependenţă de harul Său care ne dă
putere. Citiţi 1 Corinteni 3:7-15, 2 Corinteni 5:10 şi Efeseni 6:7.
a. Care este baza răsplătirii pe care o vom primi în calitate de
creştini?

b. Ce se întâmplă cu creştinii a căror muncă n-a avut valoare
veşnică?

c. Care este scopul acestor răsplătiri? Vezi Apocalipsa 4:9-11.

10. a. În ce domeniu al vieţii voastre resimţiţi cel mai acut nevo‑
ia de a experimenta harul lui Dumnezeu?

b. Ce bariere credeţi că aţi putea ridica pentru a-L împiedica pe
Dumnezeu să lucreze în viaţa voastră?
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RUGĂCIUNEA DE ÎNCHEIERE
Citiţi cu voce tare poezia lui Annie Johnson Flint care figurează în
secţiunea de „Cugetări despre har”. Spuneţi-I apoi Domnului ce
nevoi aveţi şi recunoaşteţi suficienţa Lui. Mărturisiţi-vă nevoia de
a răspunde mai bine la lucrarea Sa în viaţa voastră.

APROFUNDARE
(Întrebări adiţionale pentru studiu suplimentar)
1. Citiţi Filipeni 4:4-13.
a. Care este secretul mulţumirii despre care vorbeşte Pavel
în versetul 12?

b. Aţi învăţat să vă trăiţi viaţa după acest secret? Ce lucruri con‑
crete puteţi face în vederea aprofundării trăirii conform principii‑
lor pe care le expune Pavel în acest pasaj?

2. Ce atitudini faţă de Dumnezeu afişează în toiul suferinţei oa‑
menii din pasajele următoare?
• Psalmul 13
• Psalmul 73:1-3, 13-17, 23-28
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Plângerile lui Ieremia 3:19-33

3. Ce ne spun următoarele versete despre felul cum lucrează
Dumnezeu în încercările noastre?
• Geneza 50:20

• Romani 8:28-29

Cugetări despre har (Pentru meditaţie personală)
Pustia a pus la încercare şi a disciplinat poporul în diverse feluri. Pe
de o parte, dezolarea pustiei a eliminat reazemul şi sprijinul material pe
care omul se bazează în mod natural; ea îi împinge pe oameni să-şi îndrepte privirile spre Dumnezeu, singurul care poate da tăria de a supravieţui deşertului. Pe de altă parte, asprimea perioadei petrecute în pustie
a subminat bazele superficialele ale încrederii celor care nu erau cu adevărat înrădăcinaţi şi ancoraţi în Dumnezeu. Pustia forjează sau frânge
un om; ea dă voinţă puternică şi tărie de caracter. Tăria pe care a dat-o
pustia n-a fost însă tăria autosuficienţei, ci tăria care vine din cunoaşterea
Dumnezeului celui viu.
P. C. Craigie, The New International
Commentary on the Old Testament:
The Book of Deuteronomy
Oamenii n-au niciun apetit pentru puterea lui Dumnezeu până ce nu
se conving că au nevoie de ea şi îi uită de îndată valoarea dacă nu li se
aduce neîncetat aminte prin conştientizarea propriei lor slăbiciuni.
					 Jean Calvin, Calvin’s New Testament Commentaries
64

A șaptea sesiune: Suficienţa harului

Zi de zi, clipită de clipită,
Eu primesc sfinte puteri de sus,
Să înving mereu orice ispită,
Fiind condus de-al meu iubit Isus.
El, ce întrece orice bunătate,
Îmi dă zilnic tot ce-are mai bun,
Sunt convins că Domnul ştie toate,
Lui mă închin şi tot Lui mă supun.
Lina Sandell Berg
Aşadar, Dumnezeu alocă har perfect măsurat pentru a răspunde la nevoile omului duhovnicesc. Pentru nevoile zilnice există harul zilnic; pentru nevoile urgente, harul de urgenţă; pentru nevoile copleşitoare, harul
copleşitor. Harul lui Dumnezeu este acordat cu mărinimie, dar nu fără
chibzuinţă; în mod gratuit, dar nu nesăbuit; din belşug, dar nu orbeşte.
John Blanchard, Truth for Life:
A Devotional Commentary
on the Epistle of James
Un har şi mai mare dă El când se-ngreuiază povara,
Un har şi mai mare trimite când truda sporeşte;
La necazurile ce se-adună, adună El mila Sa,
La nesfârşitele-ncercări, nesfârşita Lui pace.
Când dramul nost’ de rezistenţă s-a sleit,
Cânt puterile ne-au părăsit, şi scursă nu-i decât juma’ din zi;
Când pe ducă ni-s rezervele din urmă,
Abia încep ale Părintelui nost’ îmbelşugate daruri.
Dragostea Lui e fără limite, harul Lui, fără măsură,
Puterea Lui n-are hotare de care oamenii să ştie;
Căci din infinitele Lui bogăţii-n Cristos,
Tot dă şi dă şi iarăşi dă.
								
Annie Johnson Flint
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Cum să ne însușim
harul lui Dumnezeu
(Capitolele 12 şi 13)
ÎNTREBĂRI PRIVIND SUBIECTUL STUDIAT
IDEEA CENTRALĂ
Harul lui Dumnezeu este aplicat în viaţa noastră şi se concretizea‑
ză în experienţa noastră prin rugăciune, prin citirea Bibliei, prin
supunerea faţă de suveranitatea lui Dumnezeu şi prin slujirea altor
credincioşi.

INTRODUCERE
Relataţi o împrejurare recentă în care aţi experimentat în mod con‑
cret harul lui Dumnezeu. De ce anume S-a folosit Dumnezeu ca să
vă facă să simţiţi prezenţa harului Său?

EXPLORAREA HARULUI
Experimentând harul lui Dumnezeu prin rugăciune
1. a. Evrei 4:14-15 ne încurajează să venim înaintea lui
Dumnezeu în rugăciune, cerându-I harul de care avem nevoie. Ce
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motive pentru care ne putem apropia de Dumnezeu cu deplină
încredere ne prezintă acest pasaj? (Vezi şi Evrei 2:18.)

b. În ce fel vi se par încurajatoare aceste motive?

2. Dacă dorim să experimentăm harul lui Dumnezeu prin rugă‑
ciune, trebuie să ne rugăm. Însă chiar şi pentru creştini, acesta pare
adesea să fie ultimul lucru pe care ne găsim timp să-l facem.
a. De ce credeţi că un mare număr de creştini nu petrec mai
mult timp în rugăciune?

b. Ce părere aveţi în acest punct al pelerinajului vostru spiritual
despre timpul pe care-l petreceţi în rugăciune?

c. Ce lucruri concrete credeţi că trebuie să faceţi pentru a vă
îmbunătăţi viaţa de rugăciune?

Harul lui Dumnezeu aplicat la viaţa noastră
prin Cuvântul Său
1. Dacă este să experimentăm harul lui Dumnezeu, trebuie să
ne expunem cu regularitate la acţiunea directă a Cuvântului Său.
Dumnezeu ne poate aduce Cuvântul Său în atenţie în numeroase
feluri, printre care:
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• Prieteni
• Predici
• Studiu biblic
• Citirea Bibliei
• Literatură creştină
• Memorarea Bibliei
• Emisiuni creştine de radio şi televiziune
a. Care dintre acestea fac parte pentru voi din programul unei
săptămâni obişnuite?

b. Există vreun domeniu în viaţa voastră pentru care credeţi că
e nevoie să acordaţi mai mult timp? Dacă da, care anume?

2. a. Relataţi o împrejurare din viaţa voastră în care Dumnezeu
a folosit un anumit pasaj din Scriptură pentru a vă vorbi direct.

b. Prin ce mijloace v-a fost descoperit acest pasaj în împrejura‑
rea în care aţi avut nevoie de el?

c. În ce fel v-a ajutat în situaţia voastră concretă?
Primirea harului lui Dumnezeu prin supunere smerită înaintea
Lui
1. Pentru a experimenta harul lui Dumnezeu, trebuie să ne
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smerim şi să avem încredere că Dumnezeu este la cârma lucru‑
rilor, indiferent cât ar fi de grele circumstanţele prin care trecem.
Citiţi 1 Petru 5:5-7.
a. Ce ni se spune să facem în aceste versete?

b. Care este rezultatul final al smereniei noastre? Când vom
avea parte de acest rezultat final?

c. În ce domenii ale vieţii voastre vă învaţă Dumnezeu să fiţi
mai smeriţi?
2. a. Descrieţi atitudinea unei persoane care refuză să accepte
cu supunere ceea ce îngăduie Dumnezeu în viaţa sa.

b. În ce fel este încorsetat harul lui Dumnezeu în viaţa unei ase‑
menea persoane?

c. Aţi trecut vreodată printr-o situaţie în care atitudinea voastră
a creat o barieră în viaţa voastră care v-a împiedicat să vă bucuraţi
de harul lui Dumnezeu? Povestiţi ce aţi învăţat din experienţa re‑
spectivă.
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Harul lui Dumnezeu dat nouă prin slujirea altora
1. Există trei modalităţi de bază în care ne putem ajuta unii pe
alţii să răspundem la lucrarea Duhului Sfânt din viaţa noastră şi să
primim astfel harul lui Dumnezeu:
• Să ne rugăm unii pentru alţii şi unii cu alţii.
• Să ne împărtăşim unii altora versete biblice adecvate situ‑
aţiei prin care trecem.
• Să ne ajutăm unii pe alţii în supunerea faţă de planul pe
care-l are Dumnezeu pentru viaţa noastră.
a. Trebuie să avem relaţii strânse cu alţi oameni dacă vrem ca
Dumnezeu să-i folosească în viaţa noastră în aceste trei modalităţi.
Cum cultivaţi relaţii strânse în viaţa voastră?

b. Daţi un exemplu de situaţie în care cineva a fost pentru voi
un agent al harului lui Dumnezeu într-una dintre aceste trei moda‑
lităţi.

2. Pentru ca Dumnezeu să Se folosească de voi ca slujitori ai
harului faţă de cineva, persoana respectivă trebuie să fie receptivă
şi deschisă la aportul vostru. Tot aşa, noi trebuie să le comunicăm
altora disponibilitatea noastră de a le accepta slujirea.
a. Cât vă descurcaţi de bine când trebuie să-i lăsaţi pe alţii să vă
slujească? Sunteţi în stare să vă recunoaşteţi nevoile în faţa altora?

71

Harul care ne transformă - Ghid de Studiu

b. Cât vă descurcaţi de bine când trebuie să descifraţi semnalele
venite de la alţii privind momentul în care aţi putea fi un lucrător
al harului lui Dumnezeu în viaţa lor?

Însuşindu-ne harul lui Dumnezeu
1. a. Dintre cele patru modalităţi prin care Dumnezeu poate
face ca harul Său să devină o realitate în viaţa noastră, și care au
fost discutate în cadrul acestei lecţii, care anume vă pune cele mai
mari probleme?

b. Staţi câteva minute şi întocmiţi un plan concret de a vă pune
mai mult la dispoziţia lui Dumnezeu în privinţa respectivă în săp‑
tămâna aceasta.

RUGĂCIUNEA DE ÎNCHEIERE
Rostiţi toţi deodată rugăciunea următoare. Citiţi câte o frază o
dată. După citirea fiecărei fraze, faceţi o pauză suficient de lun‑
gă ca fiecare persoană prezentă să aibă ocazia de sta de vorbă cu
Dumnezeu despre problemele concrete din viaţa sa care au legătu‑
ră cu această rugăciune.
Doamne, eu sunt gata
Să primesc ce Tu îmi dai,
Să mă lipsesc de ce-mi refuzi,
Să renunţ la ce îmi iei,
Să sufăr ce-mi pricinuieşti,
Să fiu ce-mi ceri.
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APROFUNDARE
(Întrebări adiţionale pentru studiu suplimentar)
1. Coloseni 3:12-14 ne prezintă o listă de calităţi care sunt rezul‑
tatul lucrării harului lui Dumnezeu în viaţa noastră.
a. Ce spun aceste versete despre felul în care ne priveşte
Dumnezeu?

b. În ce fel ne dau calităţile enumerate în aceste versete putere
să fim slujitori ai harului lui Dumnezeu pentru alţii?

c. Alegeţi una dintre calităţile enumerate şi luaţi-vă angajamen‑
tul de a-I cere lui Dumnezeu în fiecare zi, timp de o săptămână, să
sporească prezenţa respectivei calităţi în viaţa voastră.

2. Citiţi Evrei 7:25 şi 1 Ioan 2:1. Cum v-ar putea influenţa modul
în care vă rugaţi faptul că Cristos mijloceşte pentru voi?

3. a. Ce ne învaţă următoarele versete despre suveranitatea lui
Dumnezeu şi atitudinea pe care s-o avem faţă de încercări?
• Geneza 50:20
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• Iov 1:20-21

• Iov 2:9-10

b. În ce fel ne ajută încrederea în Dumnezeu şi recunoaşterea
faptului că mâna Lui stă în ultima instanţă la cârma circumstanţe‑
lor din viaţa noastră să păstrăm o atitudine de smerenie?

4. Eclesiastul 4:9-12 descrie în manieră poetică nevoia profundă
pe care o avem unii de alţii. De ce avem nevoie de prietenii trainice
în sânul comunităţii de credincioşi? Prezentaţi câteva motive.

Cugetări despre har (Pentru meditaţie personală)
A ne ruga nu înseamnă nimic altceva decât a-L lăsa pe Isus să vină în
inimile noastre, a-I da acces, cu toată puterea Sa, la nevoile noastre. De
aici rezultă clar că succesul în rugăciune nu depinde de siguranţa celui
ce se roagă, nici de îndrăzneala sa, nici de vreun lucru de acest fel, ci de
simplul fapt ca el să-şi deschidă inima faţă de Isus.
O. Hallesby, Prayer
Rugăciunea este exersarea încrederii în harul lui Dumnezeu. Nu spuneţi: voi îndura acest lucru până ce voi reuşi să scap de el şi să mă rog.
Rugaţi-vă acum; încredeţi-vă în harul lui Dumnezeu la vreme de nevoie.
Oswald Chambers, My Utmost for His Highest
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Dacă maiestatea, harul şi puterea lui Dumnezeu nu se manifestă în
noi (nu în conştiinţa noastră), Dumnezeu ne va trage pe noi la răspundere. „Dumnezeu poate să vă umple cu orice har”. Lăsaţi caracterul lui
Dumnezeu să se întipărească în fiinţa voastră, şi binecuvântările Lui vor
veni prin voi în orice vreme.
Oswald Chambers, My Utmost for His Highest
Dumnezeu şi Cuvântul harului Său merg întotdeauna împreună;
Dumnezeu lasă harul Său să curgă prin acel Cuvânt.
R. C. H. Lenski, The Interpretation of The Acts of the Apostles

Cruci ca răspuns la rugăciune
Pe Domnul rugat-am să m-ajute să cresc,
În credinţă, iubire, şi-n orice har,
Din a Lui mântuire mai mult să cunosc
Şi faţa Lui mai cu râvnă s-o caut.
De la El învăţat-am aşa să mă rog;
Şi tot El rugăciunii mele-a răspuns;
Dar a făcut-o-n aşa chip c-aproape
La deznădejde m-a împins.
Eu tot speram ca, la ceasul rânduit,
Fără-ntârziere să răspundă cererii mele,
Şi prin a dragostei Sale putere, odihnă să-mi dea
Şi păcatele să mi le-ngenunche.
În loc de asta, m-a făcut să simt,
Relele ascunse din inima mea,
Şi forţele-ndârjite ale iadului le-a lăsat
Din toate părţile sufletul a-mi asalta.
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Ba chiar părea cu însăşi mâna Lui
Pornit să-mi adâncească chinul,
Zădărnicitu-mi-atâtea planuri ce frumos ticluisem,
M-a umilit şi m-a culcat la pământ.
Doamne, de ce toate astea? tremurând am strigat;
Hăitui-vei ăst’ vierme până ce piere?
Aşa răspund Eu, Domnu-a vorbit,
La rugăciunile ce har şi credinţă Îmi cer.
Aceste-ncercări lăuntrice le folosesc Eu acum
Să te scap de mândrie şi orgoliu
Şi planurile fericirii pământeşti să-ţi zădărnicesc,
Ca numa’-n Mine tu să-ţi cauţi fericirea toată.
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