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                                         INTRODUCERE

Harul. Este intr-adevar extraordinar. Dar de ce atat de putini crestini experimenteaza bucuria 
cunoasterii lui Dumnezeu si a harului Sau infinit? Din moment ce prin harul lui Dumnezeu suntem 
mantuiti, si prin harul Sau crestem, care este partea noastra in acest proces? In acest studiu vei 
explora aceste intrebari si altele despre har. La sfarsit, speram ca vei ajunge la o intelegere mai adanca 
si o eperimentare deplina  a harului Domnului nostru.

 Acest ghid de studiu se poate folosi alaturi de cartea "Har transformator" (NavPress,1991), dar 
poate fi folosit si separat. Fiecare lectie contine un scurt extras din carte. De asemenea, in timp ce 
acest ghid de studiu a fost scris sa stimuleze discutii in grup, el poate fi folosit si pentru studiu 
individual. Sectiunea de la sfarsit intitulata "Ajutor pentru lideri" da sugestii practice in legatura cu modul 
de conducere a unui grup in acest studiu.

Fiecare lectie contine urmatoarele sectiuni:
Ideea centrala. Exprima ideea principala a lectiei. Va fi folositor sa tii minte aceasta idee in timp ce 
te pregatesti pentru lectie si in timpul discutiilor de grup.
Incalzirea. Aceste intrebari de introducere  vor ajuta grupul sa se incalzeasca la inceputul fiecarei 
sesiuni si vor ajuta la introducerea temei lectiei.
Text. Acest material este luat din cartea "Har transformator". Membrii grupului ar trebui sa citeasca 
aceasta portiune inainte de a se intalni.
Explorand harul. Aceste intrebari te ajuta sa te lupti cu ideile din text in timp ce examinezi pasaje 
relevante din Scriptura. Te vor provoca sa te gandesti la cum se relationeaza acestea devaruri la 
circumstantele tale particulare.
Rugaciunea de incheiere. Aceste sugestii au fost facute cu scopul de te ajuta sa te rogi in 
concordanta cu lectia. De asemenea, in acest timp, grupul ar trebui sa mijloceasca pentru nevoile 
personale pe care oamenii le-au impartasit in timpul discutiilor. 
Aprofundare. Acestea sunt intrebari aditionale pentru aprofundarea studiului si a discutiilor daca 
timpul permite. Liderul se poate inspira din aceste intrebari daca mai este necesar material aditional.
Chibzuind asupra harului. Aceste citate sunt folositoare pentru reflectii personale si pentru a 
stimula gandirea. Pot ajuta la largirea discutiilor.
Harul lui Dumnezeu nu este ceva abstract si teoretic in viata de credinta. Este mijlocul esential si 
persuasiv prin care Dumnezeu ne atinge vietile. Sa cunosti harul lui Dumnezeu inseamna sa vezi mana 
Lui la lucru,transformand vietile noasre. Fie ca Harul Sau sa te atraga intr-o partasie mai adanca cu 
Isus. 



LECTIA 1

ROATA PERFORMANTEI

IDEEA CENTRALA
Numai harul lui Dumnezeu ne mantuieste, ne ajuta sa crestem, ne implineste nevoile zilnice si 
ne garanteaza viitorul in cer. Aceste binecuvantari nu ne sunt date niciodata pe baza 
performantei noastre.

INCALZIREA
Vorbeste despre un moment in care cineva(un parinte,profesor sau prieten) te-a tratat cu bunavointa in 
loc sa te trateze asa cum merita purtarea ta.

ROATA PERFORMANTEI
"Unul dintre secretele cel mai bine pastrate printre crestini in zilele noastre este urmatorul:Isus a platit 
totul. Si ma refer la TOT. Nu doar ca ti-a castigat iertarea de pacate si biletul spre cer, El a cumparat 
fiecare binecuvantare si fiecare raspuns la rugaciune pe care il vei primi vreodata. Pe fiecare dintre ele- 
fara exceptie.

De ce este acesta un secret atat de bine pastrat? Un motiv ar fi ca ne este frica de acest 
adevar. Ne este frica sa ne  spunem pana si noua insine ca nu trebuie sa mai lucram, ca munca a fost 
facuta toata. Ne este teama ca daca noi credem asta cu adevarat, vom incetini in indatoririle noastre 
crestine. O data intrati in Imparatia lui Dumnezeu numai prin har prin meritul altei persoane, incercam 
acum sa ne platim noi drumul prin performantele noastre. Incercam sa traim prin fapte bune in loc sa 
traim prin har.

Datoria crestinului a fost platita prin moartea lui Cristos. Legea lui Dumnezeu si dreptatea lui 
Dumnezeu au fost pe deplin satisfacute. Datoria pacatelor noastre a fost insemnata "Platit pe 
deplin!".Dumnezeu este satisfacut si noi de asemenea. Avem pace cu Dumnezeu si suntem eliberati de 
o constiinta vinovata(Romani 5:1, Evrei 10:22).

Suntem adusi in Imparatia lui Dumnezeu prin harul Sau; suntem sfintiti(procesul cresterii in 
credinta pentru a deveni mai mult ca si Hristos) prin har; primim atat binecuvantari temporale cat si 
spirituale prin har; suntem motivati la ascultare prin har; suntem chemati sa slujim si echipati sa putem 
sluji prin har; primim putere sa induram necazurile prin har; si in ultimul rand suntem glorificati prin har. 
Intreaga viata crestina este traita sub conducerea harului lui Dumnezeu.

Ce este atunci harul prin care suntem mantuiti si sub care traim? Harul este favoarea gratuita si 
nelimitata aratata de Dumnezeu pacatosilor vinovati care nu merita decat judecata. Este dragostea lui 
Dumnezeu aratata celor ce nu sunt demni de iubire. Este Dumnezeu care se pleaca spre oameni care 
traiesc in razvratire fata de El.

Si desi acesta este un studiu despre trairea prin har trebuie sa ne asiguram intai ca intelegem 
harul salvator. Tot ce voi spune despre Dumnezeu in lectiile ulterioare presupune ideea ca tu ai 
experimentat harul salvator al lui Dumnezeu -ca te-ai increzut numai in Isus Hristos pentru mantuirea ta 
vesnica. Ti-as face o nedreptate fatala daca ti-as da voie sa crezi ca toate purtarile de grija ale lui 
Dumnezeu pe care le vom vedea in lectiile care urmeaza sunt ale tale in afara mantuirii prin Isus 
Hristos. 

Am auzit o data o definite despre har ca fiind diferenta pe care Dumnezeu o face intre cerintele 
legii Sale drepte si ceea ce ne lipseste noua pentru a putea implini aceste cerinte. Nimeni nu este 
indeajuns de bun pentru a castiga mantuirea prin el insusi,spunea aceasta definitie, dar harul lui 
Dumnezeu compenseaza pentru ceea ce lipseste.



Sa spui ca Dumnezeu implineste diferenta ce ne lipseste noua este ca si cum ai compara 
incercarile a doi oameni de a trece Marele Canion. Canionul are in latime cam 9 mile de la o margine la 
alta. Sa presupunem ca o persoana ar putea sa sara in jur de 30 de picioare in timo ce alta numai 6 
picioare. Cat de mult conteaza asta? Desigur, o persoana poate sari de cinci ori mai mult de cat 
alta,dar in comparatie cu 9 mile asta nu face nici o diferenta. Cand Dumnezeu a construit un pod peste 
"Marele Canion" al pacatelor noastre, nu s-a oprit la 30 de metri si nici chiar la 6 metri de partea 
noastra. El a construit podul pana la capat.

Biblia nu vorbeste niciodata despre harul lui Dumnezeu ca ne compenseaza deficientele-ca si 
cum mantuirea ar consta intr-o anumita cantitate de fapte bune( chiar si o cantinate variabila de fapte 
bune) plus o anumita cantitate din harul lui Dumnezeu.

Toti,sfantul la fel de mult ca pacatosul, avem nevoie de harul lui Dumnezeu. Cel mai 
constiincios, ascultator si muncitor crestin are nevoie de harul lui Dumnezeu la fel de mult ca si cel mai 
incapatanat,destrabalat pacatos. Fiecare dintre noi avem nevoie de acelasi har. Pacatosul nu are 
nevoie de mai mult har ca si sfantul, nici crestinul imatur mai mult decat misionarul. Avem toti nevoie de 
aceeasi masura de har pentru ca "rata" faptelor noastre bune este scazuta si lipsita de valoare inaintea 
lui Dumnezeu. Iata un principiu spiritual privind harul lui Dumnezeu: Pana la limita la care te agati de 
vestigii ale propriei neprihaniri sau la care iti pui increderea in propriile realizari spirituale, pana la acea 
limita nu traiesti prin harul lui Dumnezeu in viata ta. Acest principiu se aplica atat in mantuire cat si in 
trairea vietii de crestin. Harul si faptele bune(adica faptele facute ca sa castigi favoare lui Dumnezeu) 
se exclud reciproc. Nu putem sta, ca sa zicem asa,  cu un picior pe harul lui Dumnezeu si cu un altul pe 
propriile fapte meritorii.

Daca te increzi pana la orice grad in propria moralitate sau propriile realizari religioase,sau daca 
tu crezi ca intr-un anumit mod Dumnezeu iti va recunoaste oricare dintre faptele tale bune ca si merite 
pentru mantuirea ta, trebuie sa te gandesti serios daca tu esti crestin. Imi dau seama ca risc sa jignesc 
pe unii dintre voi prin aceasta afirmatie,dar trebuie sa stim clar adevarul Evangheliei despre 
mantuire(luat din capitolele 1 si 2 din Har transformator)."

EXPLORAND HARUL
1.  a. Ce spun urmatoarele versete despre conditia ta spirituala despartit de Cristos?

Isaia 53:6

Romani 3:10-20

     b. Relateaza o experienta care te-a facut foarte constient de "falimentul" tau spiritual despartit de 
Hristos.

2.De ce este imporant sa te concentrezi  pe conditia ta spirituala desapartit de Cristos pentru ca sa 
intelegi harul lui Dumnezeu?



3.In Filipeni 3:1-14 Pavel contrasteaza atitudinea legalismului cu o intelegere corecta a harului 
transformator a lui Dumnezeu. In tabelul urmator, pune în contrast o incercare legalista de a castiga 
favoarea lui Dumnezeu cu o persoana care se increde in harul lui Dumnezeu.

Legalist                          Cineva care se increde in har
Baza unei relatii cu 
Dumnezeu

Sentimentele fata de 
Dumnezeu

Motivatia pentru o purtare 
buna

Motivele pentru care se 
simte rau din cauza 
esecurilor
Cum ii trateaza pe altii care 
au esuat

Baza tariei in timpul 
incercarilor

Baza tariei in slujirea 
Domnului

4. Multi crestini cred ca justificarea lor se bazeaza pe har,binecuvantarile din vietile lor se bazeaza pe 
fapte, si viitoarea lor glorificare se bazeaza pe har. Unde este eroarea in acest mod de gandire ? (vezi 
Galateni 3:3 si Filipeni 1:6)

5. Uita-te la urmatoarele versete. Ce spun ele despre incercarea de a amesteca harul cu faptele ca si 
baza pentru o relatie cu Dumnezeu?

Romani 11:6

Galateni 5:2-6



6. De ce crezi ca e asa greu sa se increada cineva in harul Lui Dumnezeu si ii e mai usor sa se 
increada in eforturile proprii?

7. Da un exemplu la unui moment recent in care ai fost ispitit sa gandesti ca binecuvantarile din viata ta 
depind de performantele tale. De exemplu:
 Ai pierdut timpul de partasie. Cand lucrurile au mers rau in timpul zilei,ai atribuit acest lucru 

dezamagirii lui Hristos pentru ca nu ai petrecut timp cu El.

 Ai avut un timp deosebit de inchinare cu Domnul, citind Cuvantul Sau, laudandu-L, si mijlocind 
pentru prieteni. Cand ai avut nevoie de ajutorul lui  Dumnezeu intr-o anumita problema, ai simtit ca-
Ti era dator cu aceasta favoare.

8.Experimentezei vreodata sentimente de neprihanire de sine si de mandrie spirituala care se furiseaza 
in viata ta? In care circumstante te descoperi mai vulnerabil la acest gen de ganduri?

9. Cum te poti proteja impotriva acestor atitudini de neprihanire egoista si de mandrie spirituala? 
Hotaraste-te asupra unui lucru specific pe care vrei sa-l faci in aceasta saptamana pentru a te feri de 
dependenta de performantele tale pentru a castiga favoarea lui Dumnezeu. De exemplu:

a. Timp de o zi, tine un talon cu fiecare moment in care ai gandit ganduri pacatoase. De fiecare 
data cand faci un semn pe talon,opreste-te si multumeste-I lui Dumnezeu ca mantuirea ta a fost 
obtinuta la Calvar si ca prin harul Sau cresti in El.

b.  Fa o lista cu binecuvantarile lui Dumnezeu din anul trecut. Pune un semn in fata fiecarui 
lucru de pe lista pe care l-ai castigat prin purtarea ta. 

c. Fa o lista cu unele din realizarile tale in viata. Pune un semn in fata fiecareia pe care ai 
obtinut-o prin proriile eforturi, fara nici un ajutor din partea Domnului.

RUGACIUNEA DE INCHEIERE
La acest moment,roaga-te pentru orice nevoi personale mentionate in timpul discutiei. Rugaciunea 
pentru nevoile celorlalti va uni grupul vostru. Petrece o parte din timpul de rugaciune multumindu-I lui 
Dumnezeu pentru harul Sau fara margini in viata ta.

APROFUNDARE
1. Ce lamuriri ne dau urmatoarele versete despre parerea lui Dumnezeu despre pacat?
Levitic 16:1-34

2 Samuel 12:9-10



1Regi 13:21-22

2.Uneori cuvantul pacat nu inseamna nimic pentru un necrestin. Cum ai explica conceptul de pacat fara 
sa folosesti acest cuvant? (Poate vei vrea sa cauti cuvantul in Biblie sau in dictionar)

3.Care este relatia intre harul lui Dumnezeu si neprihanirea lui Dumnezeu?
Romani 3:22-24

Galateni 5:2-4

Efeseni 2:4-7

4.Care persoana are nevoie mai mare de harul lui Dumnezeu: persoana constiincioasa, indatoritoare, 
harnica in lucrare, sau cel mai destrabalat, incapatanat pacatos? Explica raspunsul.

CHIBZUIND ASUPRA HARULUI

Prima si probabil caracteristica fundamentala a harului divin este ca presupune pacat si vina. Harul are 
sens numai cand oamenii sunt vazuti ca si cazuti, nevrednici de mantuire si amenintati de mania 
eterna… Harul nu ii priveste pe pacatosi doar ca si pe niste nevrednici ci ca pe niste rau-vrednici…. Nu 
este doar o problema de a nu merita harul; meritam iadul.

C. Samuel Storm,Grandoarea lui Dumnezeu

Lasa harul sa fie inceputul,  harul sa te consume, harul sa fie coroana.
Bede

Harul este dragoste careia ii pasa si se apleaca si salveaza.
John R. W. Stott

Harul inceteaza sa mai fie har daca Dumnezeu este constrans sa-l dea in prezenta meritului  
uman.Harul inceteaza sa fie har daca Dumnezeu este constrans sa-l retraga in prezenta vinei umane. 
Harul inseamna sa tratezi o persoana fara cea mai mica referire la parasire, ci numai in conformitate cu 
infinita bunatate si suveranitate a scopului lui Dumnezeu. 

C. Samuel Storms, Grandoarea lui Dumnezeu



Harul divin dispretuieste sa fie asistat de catre performantele sarace, imperfecte ale performantei 
omului, in acea lucrare de performanta care ii apartine numai lui. Incercarile de a completa ceea ce 
incepe harul, tradeaza mandria noastra si il jignesc pe Domnul; dar nu pot promova interesul nostru 
spiritual. De aceea cititorul sa-ti aminteasca  faptul ca harul este fie absoult gratuit, sau nu mai este 
deloc; si ca cel care afirma ca este in cautarea mantuirii prin har,fie crede in inima lui ca va fi mantuit in 
intregime prin el, fie se poarta inconsistent in lucruri de cea mai mare importanta.
 Abraham Booth, Domnia harului

 
LECŢIA 2

HARUL ESTE ÎNTR-ADEVĂR EXTRAORDINAR

IDEEA CENTRALĂ

În harul Său infinit, Dumnezeu nu ne tratează aşa cum merităm,ci mai degrabă ne oferă iertare 
prin credinţa în Cristos. Cristos ne îndepărtează vina şi pune în locul ei neprihănirea Sa. 
Binecuvântările pe care le primim vin la noi prin credinţa în Isus Cristos,nu datorită a ceva ce 
am făcut noi.

ÎNCĂLZIREA
Imaginează-ţi pentru o secundă că data următoare când te rogi va trebui să vii în faţa lui Dumnezeu pe 
baza unui merit propriu. Ce lucruri ai putea spune că ai îndeplinit? Depăşesc ele momentele în care ai 
eşuat înaintea lui Dumnezeu? Acum dă fiecărei persoane ocazia să răspundă la această 
întrebare:"Cum te face să te simţi încercarea de a veni înaintea lui Dumnezeu pe baza meritelor tale?"

HARUL-ESTE ÎNTR-ADEVĂR EXTRAORDINAR

"Studiul despre harul lui Dumnezeu este un studiu în contrast, un contrast între mizeria umanităţii şi 
remediul abundent şi plin de har pe care Dumnezeu ni l-a dat. 

Datorită harului lui Dumnezeu suntem declaraţi drepţi înaintea Lui. Suntem vinovaţi înaintea lui 
Dumnezeu - condamnaţi, răi şi neajutoraţi. Nu avem nici un drept asupra lui Dumnezeu; dispozţia 
cazului nostru depindea deplin de El. Cu toată dreptatea ar fi putut să ne proclame vinovaţi - pentru că 
asta suntem - şi să ne fi trimis pe toţi la condamnare eternă. Nu ne datora nimic - noi îi datoram Lui 
totul.

În Efeseni 2:1-9 vedem contrastul schiţat atât de tare între ruina noastră şi remediul lui 
Dumnezeu. Eram morţi în fărădelegile noastre dar a intervenit Dumnezeu. Eram în robia păcatului dar 
a intervenit Dumnezeu. Eram obiectele mâniei dar a intervenit Dumnezeu. Dumnezeu, care este bogat 
în îndurare, a intervenit. Datorită marii Sale iubiri pentru noi, Dumnezeu a intervenit şi ne-a înviat cu 
Hristos, chiar pe când eram noi morţi în greşelile şi în păcatele noastre. Toate acestea sunt sumarizate 
într-o declaraţie succintă: "Prin har aţi fost mântuiţi" (Efeseni 2:8) . Condiţia noastră era fără speranţă, 
dar a intervenit Dumnezeu.

Prin urmare, harul lui Dumnezeu nu suplimentează faptele noastre bune. În schimb, harul lui 
Dumnezeu biruieşte faptele noastre rele, care sunt păcatele noastre. Dumnezeu a făcut aceasta 
punând păcatele noastre asupra lui Cristos şi lăsând să cadă asupra Lui mânia pe care o meritam din 
abundenţă. Pentru ca Isus a plătit pe deplin pedeapsa groaznică pentru păcatele noastre, Dumnezeu a 
putut să-şi extindă harul Său asupra noastră prin iertarea completă şi totală a păcatelor noastre.

Dacă te-ai încrezut în Cristos ca Mântuitor, atunci toate expresiile de iertare date nouă de către 
Dumnezeu în Biblie sunt adevărate pentru tine. Ţi-a îndepărtat păcatele cât este de departe Răsăritul 
de Apus(Ps. 103:12). Le-a pus înapoia Lui şi le-a aruncat în mare (Isaia 38:17, Mica 7:19). Le-a şters 



din carte faptelor şi a promis să nu-Si mai aducă niciodată aminte de ele(Isaia 43:25). Eşti liber de 
acuzare- nu datorită a ceva din tine,ci numai datorită harului Său prin Isus Cristos(Coloseni 1:21-22).

Eşti gata să crezi acest adevăr minunat şi trăieşti după el? S-ar putea să răspunzi,"Cred în el. 
Cred că păcatele mele sunt iertate şi voi merge în cer când am să mor." Dar eşti gata să trăieşti prin el 
azi,în această viaţă? Vei accepta că Dumnezeu nu doar te mântuieşte prin harul Său în Hristos ci şi se 
raportează la tine zilnic prin harul Său?

Atunci de ce nu experimentăm mai mult din această sursă nesfârşită de har? De ce prea 
adesea trăim în sărăcie spirituală în loc să trăim viaţa din belşug aşa cum a promis Isus(Ioar 10:10)? 
Sunt câteva motive care s-ar putea sau nu să fie aplicate fiecărui creştin, dar pentru scopul studierii 
harului, aş vrea să ne uităm la două care probabil se aplică la fiecare dintre noi.

Prima este perceperea noastră despre Dumnezeu ca şi un echivalent divin al lui Ebenezer 
Scrooge; Dumnezeul care cere ultimul strop de muncă din partea poporului Său şi apoi îl plăteşte prost. 
S-ar putea să sune ca o supra-afirmaţie a modului în care Îl percepem pe Dumnezeu, dar eu cred ca 
este o reprezentare destul de corectă a modului în care gâdesc mulţi creştini.

Probabil că motivul cel mai extins pentru care nu experimentăm mai mult din harul lui 
Dumnezeu este concepţia noastră greşită, că o dată mântuiţi prin har,acum,cel puţin până la un punct, 
trebuie să "ne câştigăm" calea şi să câştigăm binecuvăntarea lui Dumnezeu în viaţa noastră de zi cu zi. 
O maximă acceptată între oameni azi,"Nu există prânz pe gratis" (lucru ce s-ar putea să fie adevărat în 
societatea noastră), este dusă de noi în relaţia  cu Dumnezeu.

Tu şi cum mine experimentăm de fapt harul lui Dumnezeu în vieţile noastre mai mult decât ne 
dăm seama. Dar prea adesea nu ne bucurăm de harul Său pentru că încercăm să trăim prin merite, nu 
prin har. Căutând propria noastră bunătate prin care sperăm să câştigăm binecuvântarea lui 
Dumnezeu,eşuăm în a vedea super - abundenţa bunătăţii şi harului lui Dumnezeu în vieţile noastre.
(Luat din capitolele 3 şi 4 din Har transformator). 

EXPLORÂND HARUL
1. Citeşte Romani 3:19-26. Există două aspecte ale justificarii noastre. Mai întâi,Dumnezeu 
îndepărtează vina de la noi şi o pune asupra lui Isus. În al doilea rând pune asupra noastră 
neprihrihănirea lui Isus. Ce diferenţă practică produce în viaţa ta faptul că Dumnezeu îndepărtează 
păcatul tău şi că ţi-a dat neprihănirea lui Isus? Cum ar trebui acest fapt să afecteze modul în care te 
simţi? Modul în care trăieşti?

2. Este uşor să credem intelectual această doctrină a justificării, dar multor oameni le este greu să lase 
acest adevăr să le afecteze cu putere vieţile. De ce crezi că se întâmplă aşa?

3. Citeşte Efeseni 2:1-9. Completează acest tabel ca să poţi arăta diferenţa pe care o face Pavel între 
ceea ce merităm şi ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi.
Condiţia noastră spirituală înainte de a avea credinţă 
în Dumnezeu

Ce a făcut Dumnezeu pentru noi în Hristos



4.Ce ne arată următoarele versete despre iertarea lui Dumnezeu?

Psalm 103:12

Isaia 38:17

Isaia 43:25

Mica 7:19

5.Uneori ştim că Dumnezeu ne-a iertata dar avem probleme cu a ne ierta pe noi inşine. De ce crezi că 
este asta adevărat?

Bariere în calea experimentării iertării lui Dumnezeu

 Un sentiment greşit că noi trebuie să suferim sau să plătim cumva pentru păcatele noastre, cel 
puţin într-o anumită măsură. Ne comportăm ca şi cum iertarea lui Dumnezeu nu vine în viaţa 
noastră decât după ce am atins un nivel misterios de suferinţă pentru păcatele noastre.

 O dorinţa de a ne păstra vinovăţia pentru ca să nu fie nevoie să ne schimbăm comportamentul. 
Dacă mă consider o persoană îngrozitoare şi păcătoasă atunci voi continua să păcătuiesc. Dar 
dacă ştiu că sunt iertat atunci sunt cu adevărat liber să merg înainte şi să mă îmbunătăţesc  în 
comportamentul meu, oricât de încet ar fi procesul.(Evrei 9:14)

 Eşec în cultivarea relaţiei noastre cu Dumnezeu. Dacă nu creştem în cunoaştere de cine este El, 
atunci nu vom avea parte nici de iertarea pe care El este gata să o ofere.(Filipeni 3:7-10)

6.Există domenii în viaţa ta unde nu experimentezi iertarea lui Dumnezeu? Care dintre factorii din lista 
de mai sus pot fi o parte a cauzei pentru care nu experimentezi iertarea lui Dumnezeu?

7.Creştinii eşueaza să experimenteze harul lui Dumnezeu din diverse motive. Două dintre acestea 
sunt:



 O concepţie greşită despre Dumnezeu ca fiind un stăpân dur care ne împlineşte nevoile cu rea 
voinţă.

 Credinţa că după ce am fost mântuiţi prin har trebuie să ne "plătim calea" şi să câştigăm 
binecuvântarea lui Dumnezeu.

Este posibil să ştii că lucrurile menţionate mai sus sunt minciuni şi totuşi să te comporţi ca şi când ar fi 
adevărate. Împărtăşeşte un moment în care ai fost ispitit să acţionezi pe baza acestor idei greşite.

8. Hotărăşte-te să faci unul dintre lucrurile următoare sau vino cu un plan propriu care să te ajute să 
experimentezi pe deplin iertarea lui Dumnezeu.

a. Memorează unul din versetele despre iertare date la punctul 4.

b.   Scrie o scrisoare Domnului mărturisindu-I o data pentru totdeauna lucrurile care încă simţi ca nu le-
a iertat. Apoi arde scrisoare şi mulţumeşte-I că "El Insuşi a purtat păcatele noastre pe cruce, pentru ca 
noi să murim faţă de păcat şi să trăim faţa de neprihănire; prin rănile lui aţi fost vindecaţi"(1 Petru 2:24)

c.   Cere-i unui prieten apropiat să se întâlnească cu tine pentru un timp de rugăciune. Dă-I Domnului 
păcatele tale trecute, pentru totdeauna. Când vin îndoieli,risipeşte-le cu amintirea momentului specific 
când păcatele tale au fost mărturisite şi iertate. 

d.   Scrie minciuna care eşti ispitit să o crezi despre Dumnezeu(întrebarea 7). Spune-I lui Dumnezeu că 
ştii că este o minciună şi cere-I să facă tot ce este necesar pentru ca să-ţi înveţe inima adevărul în 
legătură cu aceasta. 

RUGĂCIUNEA DE ÎNCHEIERE

Mulţumeşte-I lui Dumnezeu că "El nu se poartă cu noi după păcatele noastre şi nu ne pedepseşte după 
fărădelegile noastre."(Psalm 103:10)

APROFUNDARE

1.Ce înseamnă să spunem că Dumnezeu a făcut ispăşirea pentru păcatele noastre? Uită-te la 
următoarele versete şi vezi cum te ajută să înţelegi ispăşirea. 
Ioan 3:36

Romani 3:25

Evrei 2:17

1 Ioan 2:2, 4:10
`
2.Completează următorul tabel bazat pe Tit 3:3-7.



Caracteristicile omului şi ce a făcut el Caracteristicile lui Dumnezeu şi ce a făcut 
El

3.Este posibil să treci dincolo de punctul la care Dumnezeu poate ierta? Explică cum crezi ca o 
persoană simte că a păcătuit de prea mult ori ca să mai primească iertarea lui Dumnezeu, şi de ce sunt 
greşite acele sentimente.

4.Citeşte Coloseni 1:21-22. Fraza "liber de condamnare"/fara vina/ descrie modul în care te priveşti tu? 
De ce, sau de ce nu?

5. Ce spun următoarele versete despre cum vrea să ne trateze Dumnezeu?
Ieremia 29:10-11

Ieremia 32:38-41

CHIBZUIND ASUPRA HARULUI

Vinovaţi,răi şi neajutoraţi suntem; Miel al lui Dumnezeu fără pată era El;
Ispăşire deplină! E adevărat? Aleluia! Ce Mântuitor avem!

Philip. P. Bin



Generozitarea şi mărinimia lui Dumnezeu sunt atât de mari încât nu acceptă nimic de la noi fără să le 
răsplătească dincolo de orice socoteală… Vasta disproporţie ce există între lucrarea noastră şi răsplata 
lui Dumnezeu arată harul Său nelimitat, fără să mai menţionăm darul mântuirii care ne este dat înainte 
de a fi început să lucrăm în vreun fel. 

R. C. H. Lenski      Interpretarea Evangheliei Sfântului Matei

Poate că cea mai grea sarcină pe care o avem de făcut este să ne bizuim pe harul lui Dumnezeu şi 
numai pe harul Său pentru mântuire. Este greu pentru mândria noastră să se bizuie pe har. Harul este 
pentru alţi oameni - pentru cerşetori. Nu vrem să trăim după un sistem de stare de bine cerească. 
Vrem să ne câştigăm calea şi să aducem ispăşire pentru păcatele noastre. Ne place să gândim că vom 
merge în cer pentru că merităm să mergem acolo.

 R. C. Sproul

LECŢIA 3

ARE DUMNEZEU DREPTUL?

Ideea centrală

Dumnezeu nu ne datorează nimic.Tot ce avem vine din mâna Sa, de aceea ar trebui sa ne 
bucurăm şi să fim mulţumitor pentru ceea ce primi în viaţă. În Cristos suntem binecuvântaţi cu 
toate bogăţiile spirituale şi în Cristos toate promisiunile lui Dumnezeu sunt împlinite.

Încălzirea

Imaginează-ţi pentru o clipă că ai muncit greu câţiva ani ca să-ţi cumperi o maşină şi ca părinţii unui 
prieten de-al tău apropiat pur şi simplu îi dau acestuia banii pentru o maşină nouă.
♦ Ce simţi faţă de prietenul tău? Ce simţi faţă de circumstanţele tale?
♦ Cum crezi că ar trebui să priveşti lucrurile?

ARE DUMNEZEU DREPTUL?

"În societatea modernă există un simţ acut al îndreptăţirii. Oamenii bătrâni se simt îndreptăţiţi să 
primeasca anumite beneficii de la guvern. Oamenii de vârstă mijlocie se simt îndreptăţiţi să aibă o 
sănătate bună şi beneficiile unei pensii de la patronii lor. Tinerii se simt îndreptăţiţi să se bucure imediat 
de acelaşi standard de trai care le-a luat părinţilor lor ani întregi să-l atingă. Şi adolescenţii se simt 
îndreptăţiţi să aibă orice luxuri materiale îşi doresc. 

Mulţi observatori ai culturii noastre sunt foarte îngrijoraţi de acest simţ tot mai răspândit al 
"drepturilor" şi aşteptărilor din societatea noastră ca şi întreg. Dar pentru creştini, un asemenea grad 
ridicat de drepturi este deosebit de dăunător vieţilor noastre spirituale. Mai întâi că Dumnezeu are grijă 
de toate nevoile şi dorinţele noastre. Orice dar bun este de la El, indiferent de mijloacele intermediare 
prin care acest dar este făcut. Cum spune Iacov," Orice dar bun şi desăvârşit este de sus, coborându-
se de la Tatăl luminilor, în care nu este schimbare nici umbră de mutare"(Iacov 1:17). Totuşi, 
Dumnezeu prin lucrările Sale providenţiale, mai totdeauna foloseşte o persoană sau o instituţie sau alt 
instrument uman pentru a ne împlini nevoile. În final, EL este acela care are grijă sau reţine ceea ce noi 
ne dorim sau credem că avem nevoie.

Datorită influenţei culturii noastre, începem să ne cerem drepturile înaintea lui Dumnezeu aşa 
cum o facem şi de la oameni. Este suficient de rău, şi desigur necreştinesc,  să avem atitudinea :
"Lumea îmi este datoare doar pentru că exist" , însă, a avea atitudinea că Dumnezeu ne este dator cu 
ceva este extrem de periculos pentru sănătatea noastră spirituală. Va distruge relaţia noastră cu 
Dumnezeu, va anula eficienţa noastră în lucrare, şi ne va face să fim plini de amărăciune sau 
resentimente. Spre deosebire de guvernul nostru, sau familia, sau şcoala, sau şeful nostru, Dumnezeu 



nu va ceda simţului nostru de îndreptăţire nici nu va răspunde la tactici de presiune. Niciodată nu 
câştigăm bătălia drepturilor cu Dumnezeu. Îi pasă prea mult de creşterea noastră spirituală ca să 
îngăduie să se întâmple acest lucru. 
   Unde ne duce evidenţierea faptului că Dumnezeu nu ne datorează nimic? Într-un cuvânt, ne face 
mulţumitori, şi "evlavia însoţită de mulţumire este un mare câştig" (1Timotei 6:6). 

Mulţumire faţă de ce avem - fie posesiuni, fie poziţie în viaţă, fie abilităţî fizice sau mentale- 
valorează mult mai mult decât toate lucrurile pe care nu le avem.

Nu sugerez că ar trebui să fim întotdeauna satisfăcuţi cu starea de fapt din fiecare aspect la 
vieţii noastre şi să nu ne mai rugăm sau să cerem îmbunătăţire. Amintiţi-vă,Dumnezeu prin Însăşi 
natura Sa este dispus să ne dea toate lucrurile bune (Romani 8:32). Dar pentru noi toţi există anumite 
lucruri care nu au să se schimbe niciodată. În acele domenii trebuie să învăţăm să fim 
mulţumitori,acceptând întotdeauna faptul că Dumnezeu nu ne este dator cu ceva diferit. 

Apostolul Pavel a scris:" Pentru că oricâte promisiuni a făcut Dumnezeu, ele sunt "Da" în 
Cristos. Şi astfel prin El "Amin" este rostit de către noi spre gloria lui Dumnezeu" (2 Corinteni 1:20). Ce 
a vrut Pavel să spună prin faptul că toate promisiunile sunt " Da" în Cristos?

Mai întâi, în misiunea Sa mesianică Hristos este împlinirea personală a tuturor promisiunilor din 
Vechiul Testament  ce făceau referire la un Mântuitor şi un Rege care are să vină. Dincolo de 
împlinirea propriu-zisă a tuturor promisiunilor ce s-au făcut cu privire la El, Cristos este baza meritorie 
pe care se sprijină toate promisiunile lui Dumnezeu. 

Aşa cum a scris John Calvin, "Numai în Cristos Dumnezeu ne priveşte cu bunăvoinţă. 
Promisiunile Sale sunt mărturii ale bunătăţii Sale de Tată faţă de noi." De aceea ele sunt împlinite 
numai în Cristos. 

Gândeşte-te care crezi că sunt la acest moment cele mai mari nevoi ale tale,atât spirituale  cât 
şi temporare. Când îi aduci lui Dumnezeu  înainte aceste nevoi,care ar fi considerentul pe care l-ai 
aduce înaintea Lui pentru împlinirea lor: disciplinele tale spirituale, ascultarea ta, sacrificiul tau, aşa 
imperfecte cum sunt; sau meritul infinit şi perfect al lui Isus? Să pui întrebarea înseamnă să răspunzi la 
ea, nu-i aşa?

Nu vreau să discreditez nici o disciplină spirituală, nici o dedicare sau sacrificiu. Toate acestea 
îşi au locul lor în cadrul harului. Dar nu trebuie să ne bazăm niciodată pe ele ca pe o cauză meritorie 
pentru a aştepta binecuvântările lui Dumnezeu sau răspunsul Lui la rugăciune.

Dacă am invăţa să ne punem toată nădejdea pe ceea ce a făcut Isus, în loc pe ceea ce facem 
noi, şi să fim mulţumitori cu ceea ce a făcut Dumnezeu în loc să ne cerem drepturile, vom putea 
experimenta astfel bucuria trăirii prin har şi nu prin fapte. (Extras din capitolul 5 al cărţii Har 
transformator)

EXPLORÂND HARUL

1.Matei 20:1-16 ne redă istorisirea unui proprietar generos. Citeşte poveste şi apoi răspunde la 
întrebări.

a. Presupunând că proprietarul îl reprezintă pe Dumnezeu, ce învăţăm despre caracterul lui 
Dumnezeu din aceasta istorie?

b. Ce poţi observa despre natura umană şi felul în care oamenii tind să răspundă la bunăstarea 
altora?

c. Cu care dintre lucrători te identifici?

d. De ce tind oamenii să-l considere pe proprietar nedrept în loc de generos?



e.   Ce ne spune această relatare că înseamnă harul lui Dumnezeu?

2. Luca 7:1-10 este o altă istorisire folositoare. Citeşte istoria şi apoi răspunde la întrebări.
a. Pe ce bază au venit liderii religioşi la Isus cerându-I să-l vindece pe servitorul centurionului? (v. 4-5)

b. Care era perspectiva centurionului despre ceea ce merita? (v 6-7)

c. Te comporţi ca şi centurionul sau ca liderii religioşi? Explică.

3. a. Conform cu Luca 17:10, ce fel de atitudine ar trebui să avem noi faţă de lucrurile care le facem 
pentru Dumnezeu?

b. Cât de uşor îţi este să te simţi aşa?

4. Ni se spune în 1 Timotei 6:6 că dacă vom înceta să aşteptăm să cerem anumite lucruri vom fi 
mulţumiţi.
a. Nu ai tu mulţumire în unele domenii din viaţa ta? Dacă da, atunci numeşte câteva domenii în care 

te lupţi.

b. În care dintre aceste domenii ai nevoie să întreprinzi ceva?

c. În care dintre aceste domenii ai nevoie de o schimbare de atitudine?



5. Nu am fost creaţi egali, nici nu ni se dau oportunităţi egale în viaţă. Fiecare dintre noi are setul său 
unic de circumstanţe. Unele dintre acestea sunt mai favorabile unor oameni. Cum crezi că vrea 
Dumnezeu să răspundem acestui fapt? 

6. Citeşte 2 Corinteni 1:20
a. Ce îţi spune acest verset despre promisiunile lui Dumnezeu şi felul cum se împlinesc?

b.   Cum te ajută acest verset să renunţi la aşteptările tale şi să te concentrezi asupra a ceea ce 
Dumnezeu a făcut deja?

RUGĂCIUNEA DE ÎNCHEIERE

Cercetează-ţi inima. Îţi pui încrederea în dragostea lui Dumnezeu pentru îmbunătăţirea circumstanţelor 
din viaţa ta şi eşti mulţumit cu tot ce decide EL, sau te concentrezi asupra a ceea ce crezi tu că meriţi? 
Atitudinea ta exprimă mai multă încredere umilă sau o revendicare refractară? Ia-ţi câteva momente 
singur să-I scrii pe o bucată de hârtie o rugăciune care exprimă gândurile şi sentimentele tale faţă de 
Domnul. Cei care vor se pot ruga amintind şi nevoile împărtăşite în timpul studiului. 

APROFUNDARE
1.  Ce spun următoarele versete despre dreptul nostru de a-I cere ceva lui Dumnezeu?
Iov 41:11

Romani 11:35

2. În societatea noastră astăzi tindem să avem aşteptări mari şi un simţ puternic al dreptului nostru. Dă 
câteva exemple de asemenea atitudini.



3.Ce ne spun următoarele versete despre sursa tuturor lucrurilor pe care le avem?
1 Cronici 29:14,16

Isaia 26:12

Faptele Apostolilor 17:25

Iacov 1:17

4. Lumea se bazează pe un sistem de răsplătire bazat  pe realizările de la şcoală sau de la locul de 
muncă. De ce nu foloseşte şi Dumnezeu acelaşi sistem atunci când este vorba de relaţia noastră cu 
EL?

CHIBZUIND ASUPRA HARULUI
 Priveşte două grupuri de lucrători în timp ce se îdreaptă spre casă în acea seară. În ceea ce priveşte 
cantitatea de bani  din buzunarele lor, sunt egali; dar în ceea ce priveşte măsura de mulţumire din 
inimile lor există o mare diferenţă. Ultimii merg acasă fiecare cu un ban în buzunar, şi cu o mulţumire 
uimită în inimile lor, răsplata lor este ca şi a celorlalţi - un ban, insă au mai mult. Primii, dimpotrivă,  
fiecare merge acasă cu un ban în buzunar, şi cu o nemulţumire ce îi roade în sufletele lor; răsplata lor 
este mai mică de un ban. 

William Arnot, Pildele Domnului nostru

De multe ori binecuvântările vin prin munca noastră şi alteori fără munca noastră, dar niciodată datorită 
muncii noastre; pentru că Dumnezeu le dă întotdeauna datorită milei Sale nemeritate. 

Martin Luther

Harul nu este nici căutat, nici cumpărat, nici făcut. Este darul Dumnezeului Atotputernic pentru 
omenirea în nevoie. 

Billy Graham



LECŢIA 4

                                                       CONSTRÂNŞI DE DRAGOSTE

Ideea centrală

Când înţelegem harul măreţ şi nemărginit al lui Dumnezeu, suntem motivaţi de recunoştinţă şi 
dragoste să-I  răspundem cu o viaţă devotată Lui.

Încălzire
Gândeşte-te la câţiva oameni cu care vii în contact în mod regulat(vecini,colegi, familie, prieteni, 
cunoştinţe). Care pare sa fie motivele care le ghidează modul de viaţă şi deciziile pe care le iau? (Nu 
trebuie sa fii foarte specific sau prea personal in legătură cu persoana la care te referi).

Constrânşi de dragoste

" Nu numai că suntem justificaţi de către har prin credinţă, ci în fiecare zi stăm prin acelaşi har. Şi în 
acelaşi fel în care învăţătura despre har  este pasibilă de interpretări greşite, la fel este şi cu învăţătura 
despre trăirea prin har. 

Soluţia acestei probleme nu este adăugarea legalismului la har. Soluţia este să fii atât de prins 
de măreţia şi nemărginirea harului lui Dumnezeu încât să răspundem acestui har din recunoştinţă şi nu 
dintr-un simţ al datoriei.

Am încărcat evanghelia harului lui Cristos cu o mulţime de " trebuie". "Trebuie să fac asta." şi 
"trebuie să fac celălalt lucru". "Trebuie să fiu mai dedicat, mai disciplinat, mai ascultător". Când ne 
gândim sau învăţăm în acest mod, substituim datoria şi obligaţia unui răspuns plin de dragoste faţă de 
harul lui Cristos.

Cred cu tărie în şi caut să practic dedicarea, disciplina şi ascultarea. Sunt dedicat pe deplin 
supunerii domniei lui Isus Cristos în fiecare domeniu al vieţii mele. Şi cred în şi caut să practic alte 
dedicări ce izvorăsc din acea dedicare de bază. Sunt dedicat soţiei mele 'până când moartea ne va 
despărţi". Sunt dedicat integrităţii şi corectitudinii în relaţiile de afaceri. Sunt dedicat căutării de a 
acţiona în dragoste faţă de toţi oamenii. Dar în toate aceste aspecte sunt dedicat datorită unui răspuns 
plin de recunoştinţă faţă de harul lui Dumnezeu, nu pentru că vreau să câştig binecuvâtările lui 
Dumnezeu.

Chiar şi terminologia noastră creştină trădează modul în care dihotomizăm viaţa creştină în 
compartimente de " har" şi "fapte". Vorbim despre darul mântuirii şi despre costul uceniciei. "Costul 
uceniciei" nu este neapărat o expresie nebiblică, dar conotaţia care I-o dăm noi este. Deseori 
transmitem ideea că harul lui Dumnezeu abia dacă ne introduce pe uşa Împărăţiei, şi după aceea, 
rămân numai sângele nostru, transpiraţia şi lacrimile noastre.

Motivaţia noastră pentru dedicare, disciplină şi ascultare este la fel de importantă pentru 
Dumnezeu, dacă nu mai importantă decât performanţa nostră. Dumnezeu cercetează inima şi înţelege 
fiecare motiv. Ca să fie acceptabile înaintea Lui, motivele noastre trebuie să izvorască din dragoste 
pentru El şi din dorinţa de a-L glorifica. Ascultarea de Dumnezeu făcută din motive legaliste - adică, 
frica de consecinţe sau pentru ca să câştigăm favoarea lui Dumnezeu - nu este plăcută înaintea lui 
Dumnezeu.

Trăirea sub harul lui Dumnezeu şi nu sub sentimentul datoriei, ne eliberează de motivarea 
egoistă în slujire, aceea de a căuta să câştigăm favoarea lui Dumnezeu. Ne eliberează ca să putem 
sluji şi asculta de Dumnezeu dintr-un răspuns plin de iubire şi de mulţumire pentru mântuirea noastră şi 
pentru binecuvântările ce ne sunt garantate prin har. Prin urmare, apucarea cu toată inima a harului lui 
Dumnezeu - departe de a crea în noi o atitudine de indiferenţă sau nepăsare - ne va asigura singura 
motivaţie care Îi este placută Lui. Numai când suntem pe deplin convinşi că viaţa creştină se bazează 
în întregime pe har, vom putea să-L slujim dintr-o inimă plină de recunoştinţă şi iubire.



Când pun accent pe o motivaţie pentru disciplină şi ascultare pornite din Dumnezeu, nu vorbesc 
despre înclinaţie sau sentiment. Nu trebuie să aşteptăm să avem un timp de părtăşie până când " 
simţim" că am avea chef. Şi cu siguranţă nu trebuie să aşteptăm până când suntem predispuşi să 
ascultăm de poruncile lui Dumnezeu. Motivaţia nu are nimic de a face cu sentimentele sau cu înclinaţia; 
se referă la motivul pentru care facem sau nu facem ceva. Pentru persoana care trăieşte prin har, 
motivul ar fi un răspuns de dragoste faţă de harul abundent al lui Dumnezeu manifestat în Cristos.

Pe măsură ce creştem în har, vom creşte şi în motivaţia noastră de a asculta de El datorită unui 
simţ al recunoştinţei şi reverenţei faţă de El. Ascultarea noastră va fi întotdeauna imperfectă în 
performanţele noastre pe acest pământ. Nu Îl vom asculata niciodată perfect până nu vom fi făcuţi 
perfecţi de către El. În acelaşi fel, motivaţiile noastre nu vor fi întotdeauna perfecte; va fi întotdeauna 
vreun " merit" care se vor amesteca la nivel mental cu dragostea noastră autentică şi cu reverenţa 
noastră pentru Dumnezeu. 

Aşa că nu descuraja dacă îţi dai seama că motivele tale au fost în mare parte orientate pe 
merite. Începe acum să te îndrepţi spre motive orientate pe har. Începe să te gândeşti zilnic la 
implicaţiile harului în viaţa ta. Cere-I lui Dumnezeu să te motiveze prin mila şi iubirea Sa. Când 
descoperi că mai sunt motive bazate pe merite care mai lucrează încă în tine, renunţă la ele şi 
încredinţează-te pe deplin în mana harului lui Dumnezeu şi a meritelor lui Cristos.Pe măsură ce creşti 
în har în acest mod, vei descoperi că dragostea Lui te constrânge să trăieşti, nu pentru tine, ci pentru El 
care a murit şi a înviat. (Luat din capitolul 6 din Har transformator )

EXPLORÂND HARUL
1. a. Citeşte 1 Cronici 28:9, Proverbe 16:2 şi 1Corinteni 4:5. De ce crezi că motivele noastre sunt atât 
de importante înaintea lui Dumnezeu?

b. Crezi că oamenii cu care vii în contact se gândesc mult la motivele din spatele acţiunilor lor? 
Explică.

2. Cum te ajută o  înţelegere corectă a harului lui Dumnezeu să ai motivele corecte pentru modul în 
care trăieşti?

3.a.  Cum afectează motivele noastre rezultatul lucrurilor pe care le facem?

b. Dă un exemplu despre cum motivele greşite pot distruge complet o acţiune bună.

4. a. Citeşte următoarele versete şi fă o listă cu unele dintre motivele greşite pe care oamenii le pot 
avea în încercarea lor de a trăi o viaţă " bună". 
Ioan 12:42-43



Galateni 6:12-13

Efeseni 2:8-9

Coloseni 2:16-23

c. Ce alte motive greşite pot conduce acţiunile oamenilor?

5.a. Uită-te la următoarele versete şi enumeră unele dintre motivele corecte sau duhovniceşti  care ar 
trebui sa ne conduca acţiunile.
Romani 12:1

2Corinteni 5:14-15

2 Corinteni 7:1

Coloseni 3:12-14,23-24

 

Apocalipsa 4:11

b.Ce alte motive bune pot avea oamenii?

6. Crezi că este posibil să ai întotdeauna motive bune? Explică.



7.Examinează pentru câteva momente motivaţia din spatele acţiunilor tale. Pentru fiecare dintre 
următoarele domenii din viaţa ta, determină de câte ori crezi că eşti motivat de motive impure în loc de 
unele corecte. Apreciază-ţi motivele pe o scară de la 1-5(1= motive impure; 5= motive duhovniceşti). Fă 
asta individual. Apoi câteva persoane pot împărtăşi gândurile lor după ce au terminat exerciţiul. 
______Timp petrecut în rugăciune
______Timp petrecut în laudă şi închinare
______Studiu biblic
______Citirea Bibliei
______Memorarea Scripturii
______Crearea de relaţii cu necreştiinii
______Ajutare la creşterea tinerilor creştini
______Părtăşia cu alţi credincioşi
______Slujirea celorlalţi
______Dăruire financiară pentru Domnul

8. Prin întrebarea anterioară s-ar putea să fi devenit conştient de unele dintre motivele mai puţin curate 
din viaţă ta. Ce crezi că poate face o persoană ca să-şi purifice motivele dintr-un anumit domeniu?

9. Ia câteva minute ca să alegi una dintre următoarele modalităţi prin care îţi poţi îmbunătăţi motivaţiile 
în săptămâna care urmează, sau vino cu un plan propriu. 
a. Scrie într-un jurnal în fiecare zi pentru o săptămână. Încercă să fii foarte conştient de motivaţiile tale 

în cursul zilei. Când observi un motiv greşit recunoaşte-l înaintea Domnului. Cere-I să te ajute să 
vezi dacă ai nevoie să schimbe unele dintre acţiunile tale, sau dacă schimbarea trebuie să fie în 
modul în care îţi priveşti activităţile.

b. Memorează unul dintre următoarele versete. Reaminteşte-ţi de vastitatea harului lui Dumnezeu ce 
se manifestă atunci când cazi în ispita de a face lucruri pentru a-I câştiga dragostea. 

♦ Ieremia 31:3
♦ Romani 8:38--39(Pentru o provocare mai mare memorează o porţiune mai mare din Romani 8)
♦ Romani 12:1-2
♦ 2 Corinteni 5:24-25
♦ Efeseni 2:8-10

c. Petrece o oră în plus în rugăciune şi meditare. Fă o listă cu lucrurile pe care le faci  în fiecare 
săptămână pentru a-L sluji pe Dumnezeu şi pentru a-ţi extinde relaţia cu El. Cere-I Domnului să te 
ajute să evaluezi dedicările tale şi motivele din spatele lor. Foloseşte următoarele versete să te 
ajute să te gândeşti la ce face EL în viaţa ta. 

♦ Există lucruri " bune" pe care le faci pentru că vrei mai presus de orice să placi altor oameni? Este 
oare posibil ca Dumnezeu să vrea să renunţi la acestea?

♦ Ai eşuat în a lua hotărârile care ştii că Dumnezeu vroia să le iei?

RUGĂCIUNEA DE ÎNCHEIERE
Romani 12:1-2 ne dă o imagine frumoasă a modului în care ar trebui să răspundem harului lui 
Dumnezeu. Citeşte acest pasaj şi apoi scrie-ţi gândurile sub forma unei rugăciuni. Cei care doresc pot 
să citească rugăciunile lor cu voce tare.



APROFUNDARE

1.a. Împărtăşeşte un moment în care te-ai simţit constrâns de un sentiment de datorie şi obligaţie în 
viaţa ta de creştin în loc de un sentiment de bucurie, pace şi dragoste.

b.  Care a fost sursa acestui sentiment de trudă din viaţa ta?

 
d. Ce te-a ajutat să pui lucrurile în perspectiva corectă?

2.a. Dacă o persoană face ceva deşi nu simte dorinţă să o facă înseamnă asta ca motivaţiile lui sunt 
greşite? Explică.

b.  Cum se leagă sentimentele şi motivaţiile noastre?

CHIBZUIND ASUPRA HARULUI
Cea mai mare prăpastie în lume este aceea dintre justeţea unei cauze şi motivaţiile oamenilor care o 
susţin.

John P. Grier

Un judecător insistă prin ameninţări şi pedepse; predicatorul harului ademeneşte şi incită prin bunătate 
divină şi prin compasiunea arătată nouă, pentru că el nu doreşte fapte făcute împotriva voinţei şi nici 
servicii refractare; vrea slujbe făcute cu bucurie şi plăcere pentru Dumnezeu.

Martin Luther

Cerinţele legii sunt interioare, atingând motivele şi dorinţa, şi nu se preocupă doar de acţiunea 
exterioară. 

Ernest F. Kevan, Harul Legii
Singura noastră preocupare este să-L iubim pe Dumnezeu, şi să ne găsim plăcerea în El. Orice fel de 
discipline, oricât de vechi, sunt absolut nefolositoare dacă nu sunt motivate de dragoste pentru 
Dumnezeu. 

Fratele Lawrence, Practica prezenţei lui Dumnezeu



LECŢIA 5

DOVADA DRAGOSTEI

Ideea centrală
Ca şi adepţi ai lui Isus Cristos am fost eliberaţi ca să ascultăm legile morale ale lui Dumnezeu 
din dragoste pentru El. Scopul Său final pentru noi este să devenim mai mult asemenea lui Isus, 
prin influenţa Duhului Sfânt care ne împuterniceşte.

ÎNCĂLZIREA
♦ Ce ai observat în viaţa ta în săptămâna aceasta în timp ce te gândeai la motivele tale?
♦ Ce diferenţă a adus în gândurile şi acţiunile tale observarea motivelor?

DOVADA DRAGOSTEI
"O problemă cu care se luptă creştinii este relaţia dintre trăirea prin har şi ascultarea de poruncile lui 
Dumnezeu. Isus a învăţat clar că dragostea noastră pentru Dumnezeu va fi exprimată prin ascultarea 
de El. De fapt, în cadrul a numai 9 versete Isus reiterează această idee de 3 ori:" Dacă mă iubiţi, veţi 
păzi poruncile Mele…. Oricine are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă iubeşte…. Dacă Mă iubeşte 
cineva, va păzi poruncile Mele."(Ioan 14:15,21,23).

Dragostea noastră pentru Dumnezeu, exprimată prin ascultarea de El, ar trebui să fie o 
dragoste care răspunde, nu o metodă de a o câştiga. Deci, o evidenţă clară a faptului că trăim prin har 
este o ascultare în dragoste de poruncile lui Dumnezeu. Orice crede, din moment ce dragostea lui 
Dumnezeu este necondiţionată de ascultarea mea, sunt liber să trăiesc cum îmi place, nu trăieşte prin 
har, nici nu-l înţelege. Ceea ce el percepe ca har este doar o caricatură a harului.

Isus a spus că dacă Îl iubim, vom păzi poruncile Lui. O poruncă sugerează două lucruri. Mai 
întâi, dă indicaţii clare. Ni se spune ce să facem şi ce nu. Nu suntem lăsaţi în necunoştinţă de modul 
cum ar trebui să trăim. Poruncile din Biblie ne asigură un set clar de standarde morale.  Al doilea 
aspect al unei porunci este că implică ideea de autoritate. Porunca implică ideea că cel ce o dă are 
autoritatea să ceară ascultare şi intenţia de a o cere. Acest lucru este adevărat şi cu privire la poruncile 
lui Dumnezeu.

Unii oameni cred că, sub har, Legea lui Dumnezeu nu mai implică ideea de cerinţă ci este 
numai o expresie a dorinţei lui Dumnezeu. Sunt gata să spună că Dumnezeu doreşte să fim sfinţi, dar 
Dumnezeu nu porunceşte să fim sfinţi. În alte cuvinte, a aplica acest concept de cerinţă la voia lui 
Dumnezeu înseamnă legalism, dar să aplici conceptul de dorinţă la voia Sa înseamnă har.

Cred că o asemenea idee reprezintă o înţelegere greşită a harului. Harul lui Dumnezeu nu 
schimbă caracterul fundamental al Legii morale a lui Dumnezeu. Mai degrabă, harul lui Dumnezeu 
împlineşte iertarea şi acceptarea celor ce au încălcat legea. Vestea bună a Evangheliei este că 
Dumnezeu a îndepărtat vina ce-am dobândit-o prin încălcarea legii şi a revărsat asupra noastră 
neprihănirea lui Cristos, care a ţinut legea cu desăvârşire. Este mai degrabă o căutare a justificării şi a 
unui statut bun înaintea lui Dumnezeu obţinut prin meritul faptelor făcute prin ascultarea de lege - în loc 
de cel câştigat prin crediţa în Cristos.

Deci caracterul fundamental al legii lui Dumnezeu nu s-a schimbat. Ce s-a schimbat este 
raţiunea ascultării noastre, sau motivaţia noastră. Sub un înteles legalist, ascultarea este făcută cu o 
perspectivă meritorie a mântuirii sau a revărsării binecuvântării lui Dumnezeu peste viaţa noastră. Sub 
har, ascultarea este un răspuns plin de dragoste la mântuirea deja câştigată în Hristos.

Principiul dragostei nu este un "principiu mai înalt", deasupra legii morale a lui Dumnezeu. Mai 
degrabă, ne dă motivul  şi motivaţia pentru ascultare, în timp ce legea ne dă indicaţii despre expresia 
biblică a dragostei. Acţiunile cerute de legea lui Dumnezeu ar fi goale dacă nu ar motivate de dragoste 
pentru Dumnezeu şi pentru aproapele nostru. Prefer să fac afaceri cu o persoană care se poartă cinstit 



cu mine pentru că mă iubeşte decât cu una care se poartă cinstit doar pentru că "este benefic pentru 
afacere".  Aş dori de asemenea ca dragostea sa să fie îndrumată de principiile etice şi morale ale 
Bibliei. 

Am fost eliberaţi de robia şi blestemul ce decurg din încălcarea legii. Şi am fost chemaţi la 
eliberare de fapte ca şi metode de obţinere a vreunui merit din partea lui Dumnezeu. Dar nu am fost 
chemaţi la o eliberare de lege ca şi o expresie a voii lui Dumnezeu pentru trăirea noastră zilnică. 

Scopul final al lui Dumnezeu este acela de a fi schimbaţi cu adevărat în asemănare cu Fiul Său. 
Prin întreg Noul Testament vedem acest scop final fiind urmărit de scriitori care au vorbit despre 
mântuire. 

Există un act iniţial de sfinţire ce are loc atunci când Dumnezeu crează în noi o inimă nouă  şi 
ne dă o dispoziţie cu totul nouă îndreptată spre El şi voia Sa. 

Trebuie să avem o viziune tridimensională a sfinţirii noastre. Mai întâi sfinţirea noastră este un 
obiectiv, sfinţenia perfectă, care este a noastră în virtutea unirii noastre cu Cristos care este perfect 
sfânt. Apoi există un act iniţial de sfinţire prin care dispoziţia de bază a unei persoane care este 
îndreptată spre Dumnezeu  şi legea Sa este schimbată. Această schimbare este experimentată de 
către credincios dar nu depinde de credincios. Este în totalitate o lucrare a Duhului Sfânt. 

Şi  în ultimul rând acest act iniţial de sfinţire este urmat de acţiunea continuă a Duhului Sfânt de-
a lungul vieţilor noastre, prin lucrarea în noi  a " voinţei şi înfaptuirii" de a face voia  Sa (Filipeni 2:13). 
Această sfinţire progresivă implică mult şi activitatea noastră. Dar este o activitate ce trebuie împlinită 
în dependenţă totală de Duhul Sfânt. Nu este un parteneriat  cu Duhul Sfânt, în sensul că fiecare dintre 
noi - adică noi credincioşii şi Duhul Sfânt - ne facem fiecare sarcinile care ne revin. Mai degrabă lucrăm 
pe măsură ce El ne împuterniceşte să lucrăm. Lucrarea Lui stă în spatele lucrării noastre şi face 
posibilă lucrarea noastră. 

În fiecare dintre aceste puncte de vedere despre sfinţire vedem harul lui Dumnezeu. Dumnezeu 
în harul Său ne vede perfect sfinţi în Cristos. Dumnezeu în harul Său trimite Duhul Său Sfânt să creeze 
în noi o inimă nouă şi să scrie legea Sa în inimile noastre, schimbându-ne astfel dispoziţia iniţială. Şi 
Dumnezeu în harul Său continuă sa lucreze în noi prin Duhul Sfânt care să ne transforme într-o 
asemănare tot mai mare cu Fiul Său. 
(Luat din capitolele 7 şi 8 din Har transformator )

EXPLORÂND HARUL

1.Citeşte Ioan 14:15,21,23
a. De ce crezi că ascultarea este un mod atât de important de a-ţi exprima dragostea faţă de 

Dumnezeu?

b. Ce crezi că face atât de des ascultarea aşa de dificilă?

c. Împărtăşeşte un moment în care I-ai arătat Domnului dragostea ta printr-un act de ascultare. 

2. a. Efeseni 5:17 ne spune să " înţelegem care este voia lui Dumnezeu".  Voia lui Dumnezeu ne este 
descoperită în îndrumările specifice date in poruncile etice ale Scripturii. Cum se schimbă atitudinea 
noastră faţă de aceste porunci atunci când înţelegem harul şi scopul poruncilor Sale?



b. Ce atitudini exprimă următorii scriitori faţă de poruncile lui Dumnezeu?
Psalm. 19:7-11

Psalm 119:97

Romani 7:12

1Ioan 5:2-3

3. Galateni 5:6 ne face un sumar bun a ceea ce Dumnezeu vrea de la noi :Singurul lucru care are 
valoare " este credinţa care lucrează prin dragoste". Cum se exprimă credinţa ta prin dragoste în acest 
moment într-o circumstanţa deosebită?

4. a. Care este scopul final al ascultării noastre?

Romani 8:29

2Corinteni 3:18

Filipeni 1:9-11 

b. Ce diferenţă produce cunoaşterea acestui scop în viaţa ta?

5. Citeşte Romani 13:8-10. Descre relaţia dintre legile date lui Moise şi cele două mari porunci rostite 
de către Domnul Isus în Matei 22:37-40.

6. Legile lui Moise care se ocupă de probleme morale sunt încă nişte standarde importante pentru că 
sunt rezultatul natural al dragostei. Spune care crezi tu că ar fi decizia corectă in fiecare dintre 
următoarele situaţii. Cum îţi influenţează cele zece porunci decizia, şi cum este de fapt aceasta o 
decizie de dragoste?

a. Un om întâlneşte o femeie pe care o găseşte foarte atractivă. Ea are potenţialul de a fi un prieten 
apropiat aşa cum soţîa sa nu a fost. Ce ar trebui şi nu ar trebui să facă în raportarea la această 
femeie? Ce ar trebui să facă în relaţia cu soţia sa?



b. O femeie descoperă că este gravidă cu cel de-al patrulea copil al său. Soţul ei tocmai a anunţat-o 
că are o aventură şi că a intentat divorţ. Nu are nici o modalitate de a se susţine. Ar trebui să ia în 
considerare posibilitatea unui avort? De ce, sau de ce nu?

c. O familie se luptă să supravieţuiască. Nu au niciodată îndeajuns de mâncare şi alte necesităţi sunt 
rar împlinite. Soţul are posibilitatea de a face mulţi bani într-o afacere dacă spune nişte minciuni la 
un proces. Ce ar trebui să facă?

7. Multe pasaje din Biblie ne dau îndrumări pentru viaţă. Duhul Sfânt foloseşte aceste pasaje ca să ne 
arate ce vrea să schimbe în vieţile noastre. Noi suntem participanţi acitivi în acest proces de sfinţire. În 
dependenţă de ajutorul Său, noi trebuie să răspundem în ascultare. Trebuie să-l rugăm să ne schimbe 
dispoziţia interioară pentru ca să voim să ascultăm şi apoi trebuie să-I cerem şi puterea de a asculta. 
Citeşte singur Coloseni 3. Cere-I lui Dumnezeu să-ţi arate ce vrea să facă în viaţa ta în săptămâna 
asta. Scrie gândurile tale. Dacă  poţi, împărtăşeşte gândurile tale cu grupul. Socoteala pe care o dăm 
altora este un mare ajutor atunci când este vorba de a face schimbări dificile.

RUGÂCIUNEA DE ÎNCHEIERE

Citeşte din nou Psalmul 19:7-11 ca şi parte a timpului tău de rugăciune. Exprimă-ţi recunoştinţa faţă de 
Domnul pentru legile lui perfecte. Cere-I harul de a răspunde la lucrarea Sa mai mult în această 
săptămână prin viaţa ta.

APROFUNDARE

1. Citeşte 1 Tesaloniceni 4:3. Crezi că a creşte în credinţă este ceva opţional?

2. Citeşte Efeseni 4:22-24 şi Filipeni 2:12-13. Pune în cuvintele tale relaţia dintre lucrarea lui 
Dumnezeu în viaţa noastră şi propriul nostru efort în procesul de sfinţire. 

3. Deşi nu am putea niciodată să ne câştigăm mântuirea sau binecuvântările pe care le experimentăm 
acum ca şi creştini, lui Dumnezeu îi pasă de cum ne trăim viaţa. Conform  următoarelor versete, ce 
părere are Dumnezeu despre lucrurile pe care le facem?

Efeseni 4:30

Efeseni 5:8-10



1Timotei 2:1-3

1Timotei 5:4

CHIBZUIND ASUPRA HARULUI
Legea morală este mai mult decât un test; este pentru binele omului. Fiecare lege pe care Dumnezeu a 
dat-o a fost pentru beneficiul  omului. Dacă omul o încalcă, nu se răzvrăteşte doar împotriva lui 
Dumnezeu; se răneşte pe sine însuşi. 

Billy Graham

Începutul şi sfârştiul legii este bunătatea. 
Proverb evreiesc

Dacă Isus ne-a dat vreo poruncă pe care El nu ar fi în stare s-o îndeplinească, ar fi un mincinos.; şi 
dacă facem din inabilitatea noastră o barieră în calea ascultării, înseamnă că îi spunem lui Dumnezeu 
că există ceva ce El nu a luat în considerare. Fiecare element de încredere în sine trebuie ucis de 
puterea lui Dumnezeu. Slăbiciunea totală şi dependenţa vor fi întotdeauna ocazii de manifestare a 
puterii Duhului Sfânt.

Oswald Chambers, Ce am mai bun pentru cel Preaînalt

Cea mai mare greşeală comisă de către majoritatea oamenilor lui Dumnezeu, este speranţa că vor 
găsi în ei înşişi  ceea ce nu se poate găsi decât  în Cristos.

Arthur W. Pink, Doctrina sfinţirii

Bucuria este dragoste înălţată; pacea este dragoste în repaus; îndelunga răbdare este dragoste care 
îndură; blândeţea este dragoste în societate; bunătatea este dragoste în acţiune; credinţa este 
dragoste pe câmpul de luptă; smerenia este dragoste în şcoală; şi înfrânarea este dragoste în 
pregătire. 

Dwight L. Moody.

LECŢIA 6

CHEMAT SĂ FII LIBER

Ideea centrală
Ca şi urmaşi ai lui Cristos suntem liberi. Liberi de dorinţa de a câştiga favoarea lui Dumnezeu 
prin acţiunile noastre. Liberi de asuprirea încercării de a trăi la înalţimea regulilor şi legilor 
religioase făcute de oameni. Liberi să îl lăsăm pe Duhul Sfânt să creeze în vieţile noastre ceva 
frumos şi plăcut înaintea lui Dumnezeu.

ÎNCĂLZIRE

Ce gânduri îţi trec prin minte când auzi cuvântul libertate?

CHEMAT SĂ FII LIBER
"Legalismul este, mai întâi de toate, tot ce facem sau nu facem pentru a merita favoarea lui Dumnezeu. 
Se preocupă cu răsplătiri pe care să le câştige sau pedepse pe care să le evite. Acesta este un 
legalism pe care ni-l impunem singuri. 



În al doilea rând, legalismul insistă asupra conformării la reguli şi legi făcute de oameni, care 
sunt adesea nerostite, dar sunt cu toatea acestea reale. Să folosim o expresie mai cunoscută, se cere 
conformare la " fă' şi "nu fă" ale cercurilor noastre creştine. Impunem acest legalism celorlalţi sau le 
dăm voie altora să ni-l impună. Este conformare la modul în care alţii cred că ar trebui să trăim în loc de 
a ne conforma la modul cum ne cere Biblia să trăim. Mult prea adesea, aceste reguli nu au bază biblică 
validă. 

În ciuda chemării lui Dumnezeu la libertate, ne este mai adesea frică să nu răsfăţăm natura 
păcătoasă decât ne temem să nu cădem în legalism. Totuşi legalismul, răsfaţă natura păcătoasă 
pentru că  hrăneşte auto-neprihănirea şi mândria religioasă. De asemenea ne distrage atenţia de la 
problemele reale ale vieţii de creştin prin concentrarea externă şi uneori banală asupra regulilor.

Regulile umane sunt un mod predominant prin care legalismul se infiltrează în vieţile noastre. 
Construim garduri, sau facem reguli, pentru a nu comite anumite păcate. Curând aceste ziduri devin 
problema -şi nu păcatele de care trebuiau să ne apere. Ridicăm regulile noastre la nivelul poruncilor lui 
Dumnezeu. 

Multe dintre "a face" şi "a nu face" încep ca şi un efort sincer de a rezolva cu problemele 
păcătoase reale prin construirea unor ziduri. Dar prea adesea începem să ne concentrăm atenţia 
asupra gardului în loc să ne concentrăm asupra păcatului de care trebuia să ne protejeze. Ne ducem 
bătăliile în locuri greşite; ne ocupăm de lucruri externe în loc să ne ocupăm de inimă.

Ar trebui atunci să ne distrugem zidurile? Nu neapărat. Adesea sunt de ajutor;uneori sunt 
necesare. Dar trebuie să lucrăm la păstrarea lor în perspectivă -doar ziduri de ajutor nouă însă nu 
neapărate aplicabile pentru alţii. De asemenea trebuie să lucrăm la ferirea libertăţii noastre de gardurile 
altora.

O a doua zonă de legalism apare la creştini care au opinii diferite despre diferite practici. 
Dumnezeu îngăduie ca oameni la fel de duhovniceşti să aibă păreri diferite despre anumite chestiuni. 
Tindem să universalizăm conducerea particulară a lui Dumnezeu din viaţa noastră şi să o aplicăm la 
toţi ceilalţi. 

Când gândim aşa, într-un fel, Îl punem pe " Dumnezeu în cutiuţă". Insistăm asupra faptului că El 
cu siguranţă îi conduce pe ceilalţi la fel cum ne conduce pe noi. Refuzăm să Îi îngaduim lui Dumnezeu 
libertatea de a se ocupa de noi individual. Când gândim aşa suntem legalişti.

Nu trebuie să căutăm să legăm conştiinţele altor creştini cu ajutorul convingerilor noastre 
personale care se nasc din umblarea noastră cu Dumnezeu. Deşi crezi că Dumnezeu te-a condus în 
dezvoltarea acelor convingeri, totuşi nu trebuie să le ridici la rangul de principii spirituale pe care să le 
urmeze toţi ceilalţi. Dacă vrem să ne bucurăm de libertatea pe care o avem în Cristos, trebuie să fim 
atenţi la convingeri care cad în categoria opiniilor ce diferă. Nu trebuie să dorim să legăm conştiinţele 
altora sau să le îngăduim să lege conştiinţa noastră. Trebuie să stăm tari în libertatea pe care o avem 
în Cristos. 

Un alt domeniu în care tindem să devenim legalişti este cel al activităţilor pe care eu le numesc 
discipline spirituale: timp de părtăşie regulat, studiu Biblic, memorarea Scripturii, întâlniri cu grupuri 
pentru studiu biblic, sau venirea regulată la o săptămână de rugăciune. 

Ar trebui să promovăm în mod activ discipline spirituale. Sunt absolut necesare pentru creşterea 
în viaţa noastră spirituală. Şi cum generaţia noastră este una foarte nedisciplinată, mulţi creştini pierd 
beneficiile acelor discipline care i-ar putea ajuta să se maturizeze în Cristos. Dar ar trebui să le 
promovăm ca beneficii, nu ca şi datorii. Poate ar trebui să încetăm să mai vorbim despre a fi 
"credincios" în a avea un timp de părtăşie cu Dumnezeu în fiecare zi, ca şi cum am face ceva pentru a 
câştiga o răsplată. Ar trebui mai bine să vorbim despre "privilegiul"  de a petrece timp cu Dumnezeul 
universului şi importanţa de a fi consistenţi în această practică pentru binele nostru. 

Am vorbit despre ziduri, despre opinii diferite, despre discipline spirituale, şi teama de ce cred 
alţii. Acestea sunt numai câteva din zonele în care noi practicăm legalismul faţă de noi şi faţă de alţii. Ar 
trebui să ne ferim de aceste potenţiale gropi şi în mod serios să învăţăm să trăim sub domnia harului 
transformator al lui Dumnezeu.  
(Luat din capitolul 9 din Har transformator )

EXPLORÂND HARUL
1.a. Citeşte 2 Corinteni 3:17 şi Galateni 5:1,3. De ce crezi că vrea Dumnezeu să ne dăm seama de 
libertatea pe care o avem în Cristos?



b. Ce face libertatea pentru spiritul uman?

c. De ce crezi că omul se leapădă atât de uşor de libertatea sa şi se întoarce spre reguli de trăire 
umane şi spre legi care hrănesc conformismul?

2. a. Galateni 5:16-18 ne ajută să înţelegem cum libertatea noastră în Cristos duce nu la autorizare ci 
mai degrabă la o viaţă condusă de Duhul Sfânt. Cum simţi conducerea Duhului în viaţa ta?

b. Dă un exemplu despre un timp recent în care ai simţit ca Duhul te conduce - într-o situaţie dificilă, în 
modul la care ai răspuns la o situaţie anume, sau la modul în care ai răspuns unei anumite persoane.

4. Multe calităţi duhovniceşti vor deveni dominante în vieţile noastre în timp ce ne folosim libertatea ca 
să răspundem mai mult şi mai mult Duhului. Prin harul lui Dumnezeu, prin lucrarea Duhului Său, aceste 
calităţi cresc în noi. Mai jos este o listă cu trăsături de caracter găsite în Galateni 5:22-23 şi Coloseni 
3:12-15 .
a. Împărtăşeşte cu grupul trăsăturile de caracter pe care le-ai văzut la membrii grupului.

b. Care dintre următoarele trăsături de caracter crezi că vrea Dumnezeu să le dezvolte în viaţa ta?
Compasiune dragoste
Bunătate bucurie
Smerenie pace
Blândeţe răbdare
Îndurare bunătate
Iertare credincioşie
Mulţumire înfrânare

4. Ştiind că Duhul Sfânt aduce aceste calităţi duhovniceşti în viaţa ta, care crezi că este rolul tău în 
acest proces?

5. a. Legalismul care cere aderenţă la regulile umane este din păcate foarte obişnuit în biserici azi. Poţi 
să te gândeşti la câteva exemple pe care le-ai observat?

b.Care sunt rezultatele sau efectele naturale ale acestui gen de legalism?



6.a. În Romani 14:1-23 Pavel afirmă clar că Dumnezeu permite oamenilor la fel de duhovniceşti să aibă 
păreri diferite asupra anumitor lucruri. Citeşte aceste versete şi apoi gândeşte-te la o paralelă modernă 
a exemplului mâncării cărnii.

b. Cum te ajută Romani 14 să înţelegi mai bine chestiunile contemporane a opiniilor diferite?

7.Tindem să fim legalişti unii cu alţii când vine vorba de discipline spirituale(rugăciune, citirea Bibliei, 
mărturisire, post, etc). Datorită libertăţii noastre în Cristos, care crezi că ar trebui să fie atitudinea 
noastră faţă de aceste discipline?

8. a. Uneori eşuăm să ne bucurăm de libertatea pe care o avem în Cristos pentru că ne este teamă de 
ce vor crede alţii. Poţi da un exemplu de un timp în care te-a frământat ce vor crede alţii dacă ai fi făcut 
un anumit lucru pe care ştiai ca în Cristos ai libertatea să-l faci?

b. Cum ai abordat situaţia?

c.Cum ai aborda-o diferit acum?

RUGĂCIUNEA DE ÎNCHEIERE
Concentrează-te asupra mulţumirii lui Dumnezeu pentru libertatea de care te bucuri în urmarea lui 
Cristos. Cere-I lui Dumnezeu să te ajute să răspunzi mai mult la lucrarea Duhului Sfânt în viaţa ta.

APROFUNDARE
1. Au stabilit părinţii tăi reguli sau au construit ziduri pe care nu le-ai înţeles?

2. Dacă ai copiii, cum le-ai explicat acestora motivele limitelor pe care le-ai impus?

CHIBZUIND ASUPRA HARULUI
Creştinul este cel mai liber stăpân dintre toţi, şi supus nici unuia; creştinul este slujitorul cel mai 
destoinic al  tuturor, şi supus tuturor. 

Martin Luther



Numai ceea ce a poruncit Dumnezeu în Cuvântul Său ar trebui să ne lege; în toate celelalte poate fi 
libertate de acţiune.

John Owen
Să nu lăsăm niciodată ca judecăţile sau conştiinţele noastre să fie la dispoziţia şi opinia altora şi să fie 
supuse la hotărârile şi determinările oamenilor…Este avertizmentul meu pentru toţi creştinii să-şi 
menţină libertatea creştină prin veghere constantă. Nu trebuie să fiţi ispitiţi sau ameninţaţi să renunţaţi  
la ea; nu trebuie sa fiţi mituiţi sau speriaţi de la ea; nu trebuie să lăsaţi nici forţa nici frauda să v-o fure.

Samuel Bolton,Adevărata legare a vieţii creştine

LECŢIA 7

SUFICIENŢA HARULUI

Ideea centrală
Harul lui Dumnezeu ne dă putere să perseverăm şi să creştem în ciuda unora şi a tuturor 
obstacolelor. Dumnezeu ne dă fiecăruia dintre noi harul de care avem nevoie pentru a împlini 
misiunea şi slujirea pe care El ne-a dat-o ca să aducem glorie Numelui Său.

Încălzire
Dă un exemplu din săptămâna trecută când harul lui Dumnezeu a fost suficient în a te face capabil să 
întâmpini unele provocări.

SUFICIENŢA HARULUI
"Harul, aşa cum este folosit în Noul Testament, exprimă două sensuri înrudite şi complementare. Mai 
întâi, este favoarea nemeritată a lui Dumnezeu arătată nouă în Cristos prin care mântuirea şi alte 
binecuvântări ne sunt date liber .În al doilea rând, este asistenţa divină a lui Dumnezeu dată nouă prin 
Duhul Sfânt. 

Am văzut că harul lui Dumnezeu îşi asumă păcatele noastre, vina şi nemeritele noastre. În al 
doilea sens al harului, vedem că îşi asumă de asemenea slăbiciunile şi inabilităţile noastre. Aşa cum 
harul este opus mândriei neprihănirii de sine, el este de asmenea opus mândriei auto-suficienţei.

Dumnezeu lucrează în permanentă la conştientizarea oamenilor Săi de realizarea dependenţei 
lor totale de El. Vedem că face acest lucru prin aducerea fiecăruia dintre noi la punctul de umanitate 
extremă unde nu mai avem unde să ne întoarcem decât la El. 

Dumnezeu nu îngăduie nicioadată durerea fără un scop în viaţă copiiilor Săi. Nu îi îngăduie 
niciodată lui Satan, sau circumstanţelor, şi nici intenţiilor rele ale unor persoane să ne afecteze doar 
dacă El intenţionează să folosească acea durere pentru binele nostru. Dumnezeu nu iroseşte niciodată 
durerea. El face întotdeauna ca aceasta să lucreze spre binele nostru final, binele conformării noastre 
la asemănarea tot mai mare cu Fiul Său (vezi Romani 8:28-29).

Una dintre cele mai lungi şi mai dramatice ilustraţii a lui Dumnezeu învăţâdu-Şi copiii ce 
însemnă dependenţa de El, este găsită în purtarea de grijă faţă de Israeliţi în deşert. Dumnezeu le-a 
dat hrană printr-o minune continuă , în fiecare zi, timp de 40 de ani. Dumnezeu a vrut ca Israeliţii să-şi 
amintească şi să realizeze dependenţa lor totală de El, aşa că a folosit o necesitate extremă şi o 
purtare de grijă miraculoasă pentru a le atrage atenţia şi pentru a-I învăţa o lecţie greu de învăţat. 
Totuşi, ei au uitat. Cu cât mai uşor este atunci pentru noi să uităm când Dumnezeu ne poartă de grijă 
prin lucrurile obişnuite, în moduri pământeşti.

Este chiar şi mai dificil, totuşi, pentru noi să învăţăm dependenţa de El în domeniul spiritual. 
Lipsa de bani pentru hrană sau pentru plata asociaţiei ne atrag atenţia foarte repede, şi nevoia este 
evidentă. Banii ori sunt disponibili ori nu sunt. Nu există nici o simulare. Dar putem sa simulăm  în 
domeniul spiritual. Putem exista timp de luni întregi - mergând prin schimbări, poate chiar predând la 



Şcoala duminicală, sau slujind ca diacon sau prezbiter - depinzând de nimic mai mult decât de 
resursele umane.

Înainte să putem învăţa suficienţa harului lui Dumnezeu, trebuie să învăţăm despre insuficienţa 
noastră. Cu cât ne vedem mai păcătoşi, cu atât apreciem mai mult harul ca şi favoarea nemeritată a lui 
Dumnezeu. Într-o manieră similară, cu cât ne vedem mai mult slăbiciunile, neputinţele şi dependenţa 
noastră, cu atât apreciem mai mult harul lui Dumnezeu în dimensiunea lui de asistenţă divină.

Duhul Sfânt ne întăreşte şi ne face capabili de a întâmpina într-o manieră duhovnicească orice 
circumstanţe care vin în calea noastră. Harul lui Dumnezeu nu ne este dat pentru a ne face să ne 
simţim mai bine, ci ca să-L glorifice pe El. Agenda subtilă a societăţii moderne se bazează pe 
sentimente. Vrem ca durerea să dispară. Vrem să ne simţim mai bine în situaţii dificile, dar Dumnezeu 
vrea să-L glorificăm pe El în acele circumstanţe. Sentimentele bune pot veni, sau s-ar putea să nu vină, 
dar nu asta este problema. Problema este dacă Îl onorăm sau nu pe Dumnezeu prin modul în care 
răspundem împrejurărilor. Harul lui Dumnezeu - în forma sa de putere a Duhului Sfânt ce ne 
împuterniceşte - ne este dat pentru a ne ajuta să răspundem în acest mod.

Distribuirea zilnică de mană a lui Dumnezeu pentru copiii Săi în deşert este o ilustrare a modului 
în care El dă har. Există întotdeauna o provizie amplă; nimeni nu este nevoit să meargă fară. Dar este 
numai atât cât avem nevoie - şi chiar şi aceasta este dată numai în fiecare zi. Dumnezeu nu ne permite 
să "adunăm" har. In fiecare zi trebuie să cerem de la El har pentru o nouă zi. Uneori avem nevoie de o 
nouă rezervă în fiecare oră!

Prin noi înşine suntem slabi, nevrednici şi inadecvaţi. Chiar suntem! Nu ne denigrăm atunci 
când recunoaştem acest adevăr. Pur şi simplu recunoaştem realitatea şi ne deschidem către harul lui 
Dumnezeu.

Harul lui Dumnezeu este suficient pentru slăbiciunile noastre. Valoarea lui Cristos ne acoperă în 
totalitate nevrednicia, şi Duhul Sfânt chiar ne face eficienţi în ciuda inadecvării noastre. Acesta este 
gloriosul paradox al trăirii prin har. Când descoperim că în noi înşine suntem slabi, descoperim  că 
suntem puternici în Cristos. Când ne privim ca unul dintre cei mai nevrednici slujitori ai lui Dumnezeu, 
ne este dat măreţul privilegiu de a sluji în Împărăţia Sa. Când aproape că disperăm din cauza 
neputinţei noastre, descoperim că Duhul ne dă abilităţi neobişnuite. Dăm din cap cu uimire şi spunem 
ca şi Isaia " Doamne,… tot ce am îndeplinit Tu ai făcut pentru noi"(Isaia 26:12).

Aceasta este povestea extraordinară a harului lui Dumnezeu. Dumnezeu ne mântuieşte prin 
harul Său şi ne transformă tot mai mult în asemănare cu Fiul Său prin har. În toate necazurile şi 
încercările noastre, El ne susţine şi ne întăreşte prin harul Său. Prin har ne cheamă să ne îndeplinim 
funcţia unică în trupul lui Cristos. Apoi, tot prin har, ne dă fiecăruia dintre noi darurile spirituale 
necesare pentru a ne împlini chemarea. În timp ce Îl slujim, El face acea slujire acceptabilă prin harul 
Său, şi apoi tot prin har ne răsplăteşte însutit. (Luat din capitolele 10 şi 11 din Har transformator )"

EXPLORÂND HARUL
1.În 2 Corinteni 12:2-10 găsim un pasaj puternic despre suferinţă şi suficienţa harului lui Dumnezeu. 
Citeşte acest pasaj şi apoi răspunde la întrebările următoare.
a. Ce explicaţie dă Pavel pentru suferinţa sa fizică ce nu i-a fost îndepărtată?

b. De ce crezi că nu primim întotdeauna o explicaţie clară pentru suferinţa ce este îngaduită in 
anumite lucruri?

c. De ce Îşi exprimă Dumnezeu mai bine puterea în vieţile noastre prin slăbiciunile noastre şi nu prin 
puterea noastră?



2.Gândeşte-te la o slăbiciune din viaţa ta. Ar putea fi o problemă fizică, o slăbiciune emoţională, sau o 
împrejurare dificilă. În ce mod specific au devenit reale puterea şi harul lui Dumnezeu în viaţa ta prin 
această încercare?

3.Despre încercări Iacov spune că trebuie să le "întâmpinăm ca pe nişte prieteni"(Iacov 1:2). Citeşte 
Iacov 1:2-4.
a. Ce crezi că vrea Iacov să spună prin întâmpinarea încercărilor ca pe nişte prieteni?

b. De ce ne încurajează să avem o astfel de atitudine?

4.a. Te simţi mai aproape de Dumnezeu atunci când în viaţa ta nu sunt probleme sau când treci prin 
încercări? De ce crezi că este aşa?

b. Este necesar să întâmpinăm încercări pentru a fi mai aproape de Dumnezeu? De ce, sau de ce nu?

c.Ce poate face o persoană care are o viaţă fără probleme ca să se apropie mai mult de Dumnezeu, în 
afară de a se ruga pentru încercări?

3.În povestea peregrinării Israelului prin pustie vedem dependenţa totală a omului de Dumnezeu într-un 
mod dramatic. Citeşte Deuteronom 8:2-3
a. De ce crezi că pare atât de uşor pentru noi astăzi să cădem în păcatul auto-suficienţei?

b. De ce este un păcat să credem că suntem auto-suficienţi?

c. Fie că ne dăm seama sau nu , depindem de Dumnezeu pentru mai mult decât nevoile noastre 
fizice. În care domeniu cazi mai mult în auto-suficienţă - în cel fizic sau în cel spiritual? De ce crezi 
că este aşa?



6.În Romani 12:4-8, Pavel explică faptul că fiecare dintre noi avem diferite daruri spirituale. Dumnezeu 
ni le dă pentru a îndeplini misiunea sau slujirea pe care El ne-a dat-o. Uită-te de asemenea la lista de 
daruri spirituale din 1 Corinteni 12:4-11.
a. Ce daruri vezi evidenţiate in vieţile celorlalţi din grup?

b. Este de multe ori mai uşor să vezi darurile spirituale din vieţile altora decât din a ta. Totuşi, ar trebui 
să fim conştienţi de darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat pentru ca să ne punem într-o poziţie în 
care acele daruri să fie folosite. Ce dar(uri) crezi că ţi-a dat Dumnezeu ţie?

c. Împărtăşeşte un moment în care ai fost conştient că Dumnezeu foloseşte darul tău spiritual într-o 
situaţie specifică.

7.Citeşte 1 Corinteni 15:9-10 şi Efeseni 3:8.
a. Care era perspectiva lui Pavel asupra abilităţii sale de a îndeplini slujba pe care Dumnezeu  îi 

dăduse s-o facă?

b. Ce misiune sau slujire ţi-a dat Dumnezeu ţie? (Asta ar putea include creşterea familiei tale, 
predarea la Şcoal Duminicală, a fi disponibil pentru un prieten în nevoie, a împărtăşi Evanghelia cu 
un vecin,etc. Dacă ai probleme în a răspunde la această întrebare, petrece timp în rugăciune 
cerându-I lui Dumnezeu să-ţi arate moduri în care a-I putea Să-L slujeşti acolo unde te-a pus.)

c.  Cum te încurajează cuvintele lui Pavel în ceea ce Dumnezeu îţi cere să faci?

8.Uită-te la următoarele versete. Cum accentuează ele ideea că Dumnezeu este Acela care ne dă 
puterea să facem toate lucrurile?
Isaia 26:12

1 Corinteni 3:6

2 Corinteni 3:4-6

Coloseni 1:28-29



9.Ca şi credincioşi vom sta înaintea lui Dumnezeu şi vom primi răpslata prin harul lui Dumnezeu bazat 
pe modul în care ne-am trăit viaţa. Toată creşterea şi puterea noastră de slujire vin de la Dumnezeu. 
Toată roada muncii nostre este rezultatul harului lui Dumnezeu. Trebuie să lucrăm. Dumnezeu nu face 
asta pentru noi. Dar trebuie să lucrăm în dependenţă de harul lui Dumnezeu ca să ne împuternicească 
Citeşte 1Corinteni 3:7-15, 2Corinteni 5:10 şi Efeseni 6:7.
a. Care este baza pentru răsplata pe care o primim ca şi creştini?

b. Ce se întâmplă cu creştinii a căror lucrare nu a avut nici o valoare eternă?

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

10.a. În care domeniu al vieţii tale simţi cea mai mare nevoie de a experimenta harul lui Dumnezeu?

b.Ce bariere crezi că foloseşti să-L împiedici pe Dumnezeu să lucreze în viaţa ta?

RUGÂCIUNEA DE ÎNCHEIERE
Citeşte cu voce tare poemul de Annie Johnson Flint care se găseşte în secţiunea CHIBZUIND 
ASUPRA HARULUI. Apoi exprimă-ţi nevoile înaintea Domnului şi recunoaşte sufiecienţa Sa. 
Recunoaşte-ţi nevoia de a răspunde mai mult la lucrarea Sa în viaţa ta. 

APROFUNDARE
1. Citeşte Filipeni 4:4-13
a. Care este secretul mulţumirii la care face referire Pavel în versetul 12?

b. Ai învăţat să trăieşti după acest secret în viaţa ta? Ce lucruri specifice poţi face pentru a trăi mai 
profund conform principiilor enumerate de Pavel în acest pasaj?

2. Ce atitudine exprimă aceşti oameni faţă de Dumnezeu în mijlocul suferinţei?
Psalmul 13



Psalmul 73:1-3,13-17,23-28

Plângerile lui Ieremia 3:19-33

3. Ce spun următoarele versete despre modul  în care Dumnezeu lucrează în încercările noastre?
Genesa 5-:20

Romani 8:28-29

CHIBZUIND ASUPRA HARULUI
Pustiul a testat şi a disciplinat oamenii în diferite moduri. Pe de o parte, întristarea pustiei a îndepărtat 
sprijinul şi suportul natural de care omul depinde prin natură; I-a aruncat pe oameni înapoi la 
Dumnezeu, care singur putea să dea puterea de supravieţuire în pustie. Pe de altă parte, severitatea 
perioadei de pustietate a diminuat bazele superficiale de încredere a acelora care nu erau cu adevărat 
zidiţi şi înrădăcinaţi în Dumnezeu. Pustia face sau zdrobeşte un om; dă tărie de caracter şi 
voinţă.Totuşi, puterea dată de pustie, nu era puterea auto-suficienţei, ci puterea care vine din 
cunoaşterea unui Dumnezeu viu.
                      P.C.Craigie, Noul Comentariu Internaţional al Vechiului Testament, Cartea Deuteronom

Căci oamenii nu au nici o dorinţă după puterea lui Dumnezeu până nu sunt convinşi de nevoia lor de 
ea şi uită imediat valoarea sa doar dacă nu li se reaminteşte constant prin conştienţa propriei lor 
slăbiciuni.

John Calvin, Comentariile lui John Calvin la Noul Testament
 Zi de zi, cu fiecare moment,
Găsesc putere să-mi întâmpin încercările;
Crezând în darurile înţelepte ale Tatălui,
Nu am de ce să mă tem sau să mă îngrijorez. 
Cel a cărui inimă este bună dincolo de orice margini
Ne dă în fiecare zi ce este mai bun -
Cu dragoste, partea Sa de durere şi plăcere,
Amestecând lucrarea cu pacea şi odihna.

Linda Sandell Berg

Astfel, Dumnezeu ne dă o măsură de har măsurată perfect pentru a împlini nevoile celor duhovniceşti.  
Pentru nevoi zilnice există har zilnic; pentru nevoie copleşitoare, har copleşitor. Harul lui Dumnezeu 
este dat în mod minunat, dar nu este risipit; dat liber, dar nu în mod prostesc; din plin dar nu orbeşte. 
                            John Blanchard, Adevăr pentru viaţă: Un comentariu devoţional pe Epistola lui Iacov

El dă mai mult har când creşte-ncercarea;
El trimite mai mult har când creşte lucrarea;
La dureri adăugate El adaugă milă;
La încercări mărite, măreşte pacea Sa. 

Când am risipit rezerva de rezistenţă,
Când puterea ne lasă la mijlocul zilei;



Când atingem sfârşitul resurselor strânse,
Dăruirea deplină a Tatălui abia-ncepe. 

Iubirea Lui n-are limite, harul Său e fără măsură,
Puterea Lui nu are limite cunoscute omului;
Pentru că din bogăţiile infinite ale lui Isus,
El dă, şi dă, şi iarăşi ne dă.

Annie Johnson Flint  

Lecţia 8

 Însuşindu-ne harul lui Dumnezeu

IDEEA CENTRALĂ

Harul lui Dumnezeu este aplicat vieţilor noastre şi făcut real în experienţa noastră prin 
rugăciune, Biblie, supunere faţă de suveranitatea Lui, şi slujirea altor credincioşi.

ÎNCĂLZIRE
Descrie un timp recent când ai experimentat harul lui Dumnezeu într-un mod specific. Ce a folosit 
Dumnezeu ca să-ţi dea acest simţământ al harului Său?

ÎNSUŞINDU-NE HARUL LUI DUMNEZEU
"Probabil ideea de însuşire a harului lui Dumnezeu este un gând nou pentru tine, şi nu eşti foarte sigur 
ce vreau să spun. Ideea de bază a cuvântului este "să iei în posesie", şi asta facem când ne însuşim 
harul lui Dumnezeu. Luăm in posesie puterea divină pe care El a făcut-o disponibilă pentru noi în 
Hristos. Sunt momente când Duhul Sfânt lucrează într-un mod suveran în vieţile noastre, fără nici o 
activitate de însuşire din partea noastră, dar cel mai adesea Se aşteaptă să acţionăm şi să ne însuşim 
harul Lui. Pentru acest scop, El ne-a dat patru mijloace principale prin care să facem acest lucru: 
rugăciunea, Cuvântul Său, supunere faţă de lucrările Sale providenţiale în vieţile noastre, şi slujirea 
altora. 
Prima metodă de însuşire a harului lui Dumnezeu este pur şi simplu să-l ceri prin rugăciune. Când 
venim la tronul lui Dumnezeu trebuie să ne amintim că El este într-adevăr Dumnezeul oricărui har. El 
este proprietarul care cu bunăvoinţă a dat plata pe o zi lucrătorilor care lucraseră numai o oră în vie. El 
este Dumnezeul care I-a zis naţiunii păcătoase a lui Israel, incă pe când erau robie, " Mă voi bucura în 
a le face bine" (Ieremia 32:41). El este Dumnezeul care I-a rămas credincios lui Petru prin toate 
eşecurile şi păcatele lui şi l-a făcut un apostol mare. El este Dumnezeul care, din nou şi din nou, ne-a 
promis să nu ne părăsească nicioadată, niciodată să nu ne lase (i.e. Deuteronom 31:6,8; Psalmul 
94:14; Isaia 42:16; Evrei 13:5). El este Dumnezeul care "doreşte să se îndure de noi" (Isaia 30:18), şi 
El este Dumnezeul care este pentru noi şi nu împotriva noastră (Romani 8:31). Toate acestea şi multe 
altele sunt sumarizate în afirmaţia, Dumnezeul oricărui har.

Cred că fiecare dintre noi trebuie să înţelegem mai pe deplin ce însemnă să vii înaintea tronului 
lui Dumnezeu. Trebuie să înţelegem în adâncul sufletului ce înseamnă că avem într-adevăr un Mare 
Preot, Isus, care este capabil şi dispus să simpatizeze cu slăbiciunile noastre. Mai presus de toate, 
trebuie pur şi simplu să mergem la tronul harului să găsim harul care să ne ajute în vreme de nevoie. 

În al doilea rând, dacă vrem să ne însuşim harul lui Dumnezeu, trebuie să devenim prieteni 
intimi cu Biblia. Trebuie să căutăm să cunoaştem şi să înţelegem marile adevăruri ale Bibliei: adevăruri 
despre Dumnezeu şi caracterul Său, şi adevăruri despre om şi nevoia sa disperată după harul lui 
Dumnezeu. 

Biblia este mai mult decât un simplu adevăr obiectiv; este de fapt dătătoare şi susţinătoare de 
viaţă. Creşterea în harul lui Dumnezeu - fie că aceasta este favoarea Sa divină pentru cei nevrednici, 



sau împuternicirea Sa divină pentru cei în nevoi - cere creştere în asimilarea Cuvântului lui Dumnezeu. 
În domeniul spiritual, asimilarea este procesul prin care hrana este schimbată în ţesuturi vii. În 
domeniul spiritual, este procesul prin care Cuvântul scris al lui Dumnezeu este absorbit în inimile 
noastre, şi devine, figurativ vorbind, ţesut spiritual viu.

Dacă vrem să ne însuşim harul lui Dumnezeu, atunci, trebuie să ne expunem direct în mod 
regulat la Cuvântul lui Dumnezeu. Nu este suficient să-l auzim doar predicat sau învăţat în bisericile 
noastre duminica, oricât de importante sunt aceste căi. Avem nevoie de un plan regulat de citire, 
studiere, şi da, chiar memorare. Studierea Bibliei şi memorarea Scripturii nu ne câştigă nici un merit 
înaintea lui Dumnezeu. Nu câştigăm niciodată cu nimic mai mult binecuvântarea lui Dumnezeu făcând 
aceste lucruri decât am câştiga-o mâncând mâncare sănătoasă. Dar la fel cum mâncarea unei 
mâncăruri sănătoase este necesară pentru a ne menţine o viaţă fizică sănătoasă, la fel luarea regulată 
a Cuvântului lui Dumnezeu este necesară pentru a ne menţine o viaţă spirituală regulată şi pentru a ne 
putea însuşi regulat harul lui Dumnezeu. 

Al treilea mod pe care Dumnezeu îl foloseşte pentru a ne administra harul Său este prin 
supunerea faţă de lucrarea Sa providenţială în vieţile noastre. Dacă vrem să ne însuşim harul lui 
Dumnezeu, trebuie să ne smerim, trebuie să ne supunem lucrării Sale providenţiale în viaţa noastră. 
Ca să facem asta trebuie să vedem mai întâi mâna Sa atotputernică în spatele tuturor cauzelor 
imediate ale adversităţilor şi durerilor noastre. Trebuie să credem învăţătura biblică despre faptul că 
Dumnezeu este în control suveran al circumstanţelor noastre, şi orice sau oricine ar fi cauza imediată a 
circumstanţelor noastre, Dumnezeu este  în spatele tuturor acestora. 

Al patrulea principiu prin care Dumnezeu ne administrează harul Său este prin lucrarea altor 
credincioşi. Momentele în care avem nevoie de o măsură mai mare din harul lui Dumnezeu sunt acelea 
în care suntem mai reticenţi în a le spune altora că avem nevoie de el. Aceasta duce la un principiu 
important privind lucrarea harului. Fiecare dintre noi avem nevoie să cultivăm un grup mic de prieteni 
cu care putem fi transparenţi şi vulnerabili. Asta poate fi pe bază de grup individual sau mai restrâns. 
Dar avem nevoie de câţiva oameni- inclusiv soţii noştri, dacă avem- cu care ne simţim liberi să 
împărtăşim eşecurile noastre, durerile şi tristeţile noastre.

Există trei modalităţi principale prin care putem fi slujitori ai harului lui Dumnezeu pentru alţii: 
rugăciune, Cuvântul lui Dumnezeu, şi ajutor în supunerea faţă de providenţa lui Dumnezeu. O dată ce 
am experimentat harul lui Dumnezeu, suntem chemaţi să extindem acest har şi asupra altora. Evidenţa 
faptului că trăim prin har este în modul în care îi tratăm pe ceilalţi oameni. Dacă ne vedem ca şi 
păcătoşi şi total nevrednici de compasiunea, răbdarea şi iertarea lui Dumnezeu, atunci vom vrea să fim 
buni cu alţii. 

Harul lui Dumnezeu într-adevăr se vrea a fi un har transformator. Te invit şi te provoc să pui 
deoparte toată bunătatea egoistă pe care crezi că o mai ai incă. Recunoaşte-ţi totalul faliment spiritual, 
şi adapă-te din harul infinit al lui Dumnezeu. Şi apoi, în conştienţa deplină a ceea ce ai primit, extinde 
acelaşi har şi altora. (Luat din capitolele 12 şi 13 din Har transformator.) "

EPLORÂND HARUL
Experimentând harul lui Dumnezeu prin rugăciune
1.a. Evrei 4:14-15 ne încurajează să mergem la Dumnezeu în rugăciune, cerându-I harul de care avem 
nevoie. Care sunt motivele care ni le dă acest pasaj pentru care putem să ne apropiem de Dumnezeu 
cu încredere? (Vezi de asemenea Evrei 2:18.)

b. În ce mod descoperi vreunul dintre aceste motive ca fiind încurajatoare?



2. Dacă vrem să experimentăm harul lui Dumnezeu prin rugăciune, trebuie să ne rugăm. Dar chiar şi 
pentru creştini acesta pare să fie adesea ultimul lucru pe care îl facem.
a. De ce crezi că mulţi creştini nu se mai roagă? 

b. Ce părere ai despre timpul tău de rugăciune la acest moment în peregrinajul tău spiritual?

c. Ce lucruri specifice crezi că trebuie să faci pentru a-ţi îmbunătăţi viaţa de rugăciune?

Harul lui Dumnezeu aplicat vieţilor noastre prin Cuvântul Său
1. Dacă vrem să experimentăm harul lui Dumnezeu, trebuie să ne expunem regulat la Cuvântul lui 

Dumnezeu. Dumnezeu poate să ne aducă în atenţie Cuvântul Său în multe forme:
♦ Prieteni
♦ Predici
♦ Studii biblice
♦ Citirea Bibliei
♦ Cărţi creştine
♦ Memorarea Scripturii
♦ Radio şi televiziune creştine

a. Care dintre acestea sunt parte a unei săptămâni obişnuite pentru tine?

b. Există vreun domeniu în viaţa ta în care crezi că trebuie să acorzi mai mult timp? Dacă da, care 
este acela?

2.a. Împărtăşeşte un moment când Dumnezeu a folosti un anumit pasaj din Scriptură ca să-ţi 
vorbească direct.

b.Cum ai devenit conştient de acest pasaj în momentul în care ai avut nevoie de el?

c. Cum te-a ajutat în acea situaţie anume?

Primind harul lui Dumnezeu prin supunere smerită înaintea Lui
1. Ca să experimentăm harul lui Dumnezeu, trebuie să ne smerim şi să credem că Dumnezeu este în 

control indiferent de dificultatea încercărilor noastre. Citeşte 1Petru 5:5-7. 
a. Ce ni se spune să facem în aceste versete?



b. Care este rezultatul final al smereniei? Când vom primi acest rezulatat final?

c. În care domenii din viaţa ta încearcă Dumnezeu să te înveţe să fii mai smerit?

2.a. Descrie atitudinea unei persoane care refuză să se supună la ceea ce Dumnezeu îngăduie în viaţa 
ei. 

b.Cum este harul lui Dumnezeu restrâns în viaţa acestei persoane?

c. Ai experimentat vreodată un timp când atitudinea ta a creat o barieră în viaţa ta ce te-a împiedicat să 
experimentezi harul lui Dumnezeu? Împărtăşeşte ce ai învăţat din această lecţie. 
 

Harul lui Dumnezeu dat nouă prin slujirea altora
1. Există trei moduri de bază prin care ne putem ajuta unii pe alţii să răspundem Duhului Sfânt în 

vieţile noastre şi astfel să primi harul lui Dumnezeu. 
♦ Rugăciune pentru şi unii pentru alţii
♦ Împărtăşirea de versete relevante unii cu alţii
♦ Ajutarea unii pe alţii la supunere faţă de providenţa lui Dumnezeu în vieţile noastre

a. Trebuie să avem relaţii apropiate cu oamenii dacă vrem ca Dumnezeu să-I folosească pe acei 
oameni în aceste trei moduri în vieţile noastre. Cum cultivi relaţii apropiate în viaţa ta?

b. Dă un exemplu de un timp când cineva a folosit unul dintre aceste trei moduri pentru a împărtăşi 
harul lui Dumnezeu cu tine

2. Pentru ca Dumnezeu să te folosească să împărtăşeşti harul Lui cu cineva, acea persoană trebuie 
să fie receptivă şi deschisă la sfaturile tale. În acelaşi mod, noi trebuie să comunicăm altora dorinţa 
noastră de a-I lăsa să ne împărtăşească nouă. 



a. Cât de bun eşti la a-I lăsa pe alţii să te slujească? Eşti capabil să-ţi recunoşti nevoile la alţii?

b. Cât de bun eşti în a citi semnalele din partea altora despre când ai putea fi un slujitor al harului lui 
Dumnezeu în vieţile lor?

Îsuşindu-ne harul lui Dumnezeu
1.a. Din cele patru moduri pe care le-am discutat în această lecţie, prin care Dumnezeu poate face 
harul Său real în vieţile noastre, cu care crezi că ai cea mai mare problemă?

c. Ia câteva minute ca să vii cu un plan specific pentru cum să faci harul lui Dumnezeu mai disponibil 
pentru tine în acel domeniu, în săptămâna care urmează.

RUGĂCIUNEA DE ÎNCHEIERE
Rugaţi-vă următoarea rugăciune ca şi grup. Citiţi câte o propoziţie pe rând. Lăsaţi destul timp de tăcere 
între propoziţii pentru ca fiecare persoană să-I spună lui Dumnezeu lucruri specifice din viaţa sa care 
se leagă de această rugăciune. 

Doamne, sunt gata să primesc ceea ce Tu îmi dai.
Doamne, sunt gata să mă lipsesc de ceea ce Tu retragi.
Doamne, sunt gata să renunţ la ceea ce Tu iei.
Doamne, sunt gata să sufăr suferinţa pe care Tu o produci.
Doamne, sunt gata să fiu ceea ce Tu ceri.

APROFUNDARE
1. Coloseni 3:12-14 ne dă o listă de calităţi care sunt rezultatul harului lui Dumnezeu în vieţile noastre. 
a. Ce spun aceste versete despre ce crede Dumnezeu despre noi?

b. Cum ne împuternicesc calităţile listate în aceste verste să fim slujitori ai harului lui Dumnezeu 
pentru alţii?

c. Alege una dintre calităţile enumerate şi dedică-te la a-I cere lui Dumnezeu în fiecare zi, pentru o 
săptămână, să crească această calitate în viata ta.



2. Citeşte Evrei 7:25 şi 1 Ioan 2:1. Cum poate afecta modul tău de a te ruga faptul ca Hristos 
mijloceşte pentru tine?

3.a. Ce ne învaţă următoarele versete despre suveranitatea lui Dumnezeu şi atitudinea pe care ar 
trebui să o avem faţă de încercări?

Genesa 50:20

Iov 1:20-21

Iov 2:9-10

b.Cum ne ajută să ne menţinem o atitudine de smerenie faptul ca ne încredem în Dumnezeu şi vedem 
mâna Lui care în mod final conduce circumstanţele vieţii noastre?

4.Ecclesiastul 4:9-12 ne dă o descriere poetică despre cât de mult avem nevoie unii de alţii. Care sunt 
unele dintre motivele pentru care avem nevoie de prietenii în cadrul părtăşiei creştine?

MEDITÂND ASUPRA HARULUI.

A te ruga nu înseamnă nimic mai mult decât a-L lăsa pe Isus să intre în inimile nostre, a-I da acces cu 
toată puterea Sa la nevoile noastre. Din aceasta reiese clar că succesul în rugăciune nu depinde de 
siguranţa celui care se roagă, nici de îndrăzneala sa sau a vreunui lucru de acest gen, ci depinzând de 
un singur lucru: acela că îşi deschide inima lui Isus. 

O. Hallesby, Rugăciunea

Rugăciunea este exerciţiul prin care luăm din harul lui Dumnezeu. Nu spune - am sa îndur asta până 
când am să pot fi singur să mă rog. Roagă-te acum; ia din harul lui Dumnezeu în momentul nevoii. 

Oswald Chambers, Ce am mai bun pentru Cel Prea Înalt



Dacă maiestatea şi harul şi puterea lui Dumnezeu nu sunt manifestate în noi ( nu în constienţa 
noastră), Dumnezeu ne ţine responsabili. "Dumnezeul care poate să vă dea din abundenţă harul Său". 
Fii sigilat cu natura lui Dumnezeu şi binecuvântările Lui vor veni prin tine în orice timp."

Oswald Chambers, Ce am mai bun pentru Cel Prea Înalt

Dumnezeu şi Cuvântul harului Său merg întotdeauna împreună; Dumnezeu lasă harul Său să curgă 
prin acel Cuvânt.

R.C.Lenski, Interpretarea faptelor apostolilor

Rugăciune răspunsă prin cruce
I-am cerut Domnului să cresc

În credinţă şi-orice har
Să ştiu mai mult salvarea Sa

Cu mai mult dor să-I caut faţa.

El m-a-nvăţat să mă rog astfel;
Şi cred că tot El mi-a răspuns;

Însă a fost în aşa fel
C-aproape-am fost de disperare.

Speram că într-un ceas mai bun
Îmi va răspunde imediat

Şi prin puterea iubirii ce mă constrânge
Să-nvingă păcatul şi pacea să-mi dea.

În schimb m-a făcut să  simt
Păcatele ascunse din inima mea

Puterile iadului le-a lăsat
Să-mi asalteze sufletul de peste tot.

Cu mâna Sa părea pornit
Să-mi agraveze chinul greu

Peste toate obstacolele mele-a trecut
Mi-a distrus apărarea, şi m-a adus la pământ.

Doamne, de ce? Am strigat tremurând
Vrei să omor acest vierme?

Aceasta e calea, Domnu-a răspuns
Răspund rugăciunilor pentru har şi credinţă.

Aceste încercări din tine le-aduc
Să te eliberez de eu şi de mândrie

Şi încercările tale de bucurie pământească să le rup
Ca să îţi cauţi totu-n Mine.



AJUTOR PENTRU LIDERI

Următoarele pagini au fost create să ajute un lider de discuţii să conducă un grup într-un timp de 
edificare centrat pe adevărul lui Dumnezeu. Poţi numi o persoană să conducă fiecare lecţie, sau poţi 
roti conducerea. 

PREGĂTIREA

Scopul tău ca şi lider este să creezi un mediu  care să invite la studiere. Vrei ca membrii grupului să se 
simtă comfortabil unii cu alţii şi să găseasca mediul creativ. Vrei ca sesiunea să fie departe de orice 
distragere de atenţie.

Pregătirea personală
Ca şi lider de grup cea mai importantă pregătire pentru fiecare lecţie este rugăciunea. Vei vrea ca 
rugăciunile tale să fie personale, desigur, dar iată câteva sugestii:
♦ Roagă-te ca membrii grupului să poată veni la întâlniri. Cere-I lui Dumnezeu să le dea putere să se 

simtă liberi să împărtăşească gânduri şi sentimente cu sinceritate, şi să contribuie cu darurile şi 
punctele lor de vedere unice

♦ Roagă-te pentru timpurile de părtăşie cu Dumnezeu ale membrilor grupului în săptămâna asta. 
♦ Cere-I lui Dumnezeu să vă dea fiecăruia dintre voi o înţelegere nouă şi aplicaţii practice ale 

pasajelor din Scriptură despre care aţi vorbit. Roagă-te ca Dumnezeu să împlinească nevoile unice 
ale fiecărei persoane. 

♦ Cere-I îndrumarea Duhului Sfânt în exersarea răbdării, acceptării, sensibilităţii şi înţelepciunii. 
Roagă-te pentru o atmosferă de dragoste adevărată în grup, cu fiecare membru fiind deschis sincer 
la învăţare şi shimbare

♦ Roagă-te ca discuţiile voastre să vă ducă pe fiecare dintre voi la o ascultare mai mare de Domnul şi 
la o demonstrare mai mare a prezenţei Lui. 

♦ Roagă-te pentru înţelepciune în timp ce treci prin materiale şi pentru înţelepciune în timp ce conduci 
grupul. 

După rugăciune,cea mai importantă pregătire a ta este să fii foarte familiarizat cu materialul pe care îl 
vei discuta în grup. Asigură-te că ai răspuns la toate întrebările. Vei vedea că este important să citeşti 
capitolele din Har transformator care sunt acoperite de fiecare lecţie. Decide la care  întrebări vrei să 
răspundeţi ca şi grup. S-ar putea să nu aveţi timp să acoperiţi toate întrebările. Gândeşte-te care 
întrebări sunt mai importante pentru grupul tău să răspundă. Întrebările din Aprofundare pot fi folosite în 
locul unora dintre întrebările de la Explorând harul. Când întrebarea se referă la un pasaj din Scriptură, 
va fi folositor să citiţi pasajul împreună. Când sunt un număr de pasaje, s-ar putea să vrei să alegi 
dinainte pe care să le discutaţi. 

Pregătirea grupului
Alege un timp şi un loc în care să vă întâlniţi, care este potrivit, comfortabil, şi relativ departe de 
distrageri. Fă planuri despre cum să te comporţi cu copii, animalele, şi cu telefoanele. Răcoritoarele îi 
pot ajuta pe oameni să se amestece, dar nu lăsa să-ţi consume prea mult din timp. 

PRIMA ÎNTÂLNIRE

Vei vrea poate să începi cu o masă. În acest fel membrii grupului se pot cunoaşte unii pe alţii în 
contextul unei mese, care este un mod bun de a sparge barierele. După masă puteţi avea prima lecţie.

În această lecţie asigură-te că ai lăsat timpul adecvat pentru ca fiecare să spună cine sunt. Este 
uimitor cu cât mai productivă şi mai sinceră este o discuţie Biblică dacă participanţîi se cunosc. 

La un moment dat în timpul serii( poate către sfârşit), treci peste următorii paşi îndrumători. Fac 
discuţia mai fructuoasă, mai ales când ai de a face cu lucruri care contează cu adevărat pentru oameni. 



Confidenţialitate
Nimeni nu ar trebui să spuna in alta parte ce împărtăşeşte cineva în grup numai dacă acea persoană 
dă permisiune expresă. Chiar şi atunci discreţia este imperativă. Fii demn de încredere. Participanţii 
trebuie să vorbească despre propriile sentimente şi experienţe, nu despre ale celorlaţi. 

Prezenţă
Fiecare sesiune se construieşte pe cealaltă, şi aveţi nevoie unii de ceilalţi. Aşa că cere membrilor 
grupului să se dedice tuturor celor opt sesiuni, să lipsească doar dacă o urgenţă apare. 

Participare
Aceasta este o întâlnire de grup, nu o predică. Este important ca fiecare persoană să participe într-un 
fel în grup. 

Pregătire
Decide-ţi ca şi grup dacă fiecare va citi materialul şi răspunde-ţi la întrebări înainte de întâlnirea 
grupului. Discuţiile voastre vor fi mai interesante dacă membrii grupului s-au pregătit dinainte. În plus, 
membrii grupului vor primi mai mult din studiu dacă au petrecut timp gândindu-se la întrebări şi 
meditând la Scriptură înainte de întâlnire. Dacă membrii grupului sunt pregătiţi nu va fi nevoie să luaţi 
din timpul grupului pentru a citi pasajele sau să vă uitaţi la toate referinţele din Scriptură. 

Sinceritate
Deschiderea potrivită este o cheie pentru un grup bun. Fii cine eşti cu adevărat, nu cine crezi că ar 
trebui să fii. 

CONDUCEREA GRUPULUI

Fiecare sesiune durează cel puţin şaizeci de minute:
♦ Zece minute pentru rugăciune şi întrebări de încălzire
♦ Patruzeci de minute pentru discutarea întrebărilor studiului
♦ Zece minute pentru rugăciunea de încheiere

Lucrează pentru o atmosferă relaxată şi deschisă
S-ar putea să nu vină prea repede, aşa că fii pentru ceilalţi un model în acceptare, deschidere la 
adevăr şi shimbare,  şi dragoste. Dezvoltă un interes sincer în remarcile celorlalte persoane, şi 
aşteaptă-te să înveţi de la ele. Arată că îţi pasă ascultând cu atenţie. Fii pozitiv. Uneori o îmbrăţişare 
este cel mai bun răspuns. 

Fii atent la cum pui întrebările
Nu întreba:" Ce ai răspuns la numărul 1?". Ci prin tonul vocii tale să transmiţi:
♦ Interesul şi entuziasmul tău pentru întrebare
♦ Căldura ta faţă de grup
Grupul va adopta atitudinea ta. Citeşte întrebările ca şi cum le-ai pune unui bun prieten.

Dacă discuţia încetineşte:
♦ Simte-te comfortabil cu tăcerea. Lasă grupul să se lupte cu răspunsul la întrebări. Nu te grăbi să 

sari în ajutorul grupului cu răspunsurile tale. 
♦ Reformulează o întrebare dacă grupul are probleme în a răspunde.
♦ Dacă o întrebare cere un răspuns mic las-o şi mută-te la alta.
♦ Simte-te liber să răspunzi şi tu la unele întrebări ocazional. Mai ales, ar trebui să fii primul care să 

răspundă la întrebări despre experienţele  tale personale. In acest mod vei modela mărimea 
deschiderii şi gândirii pe care speri ca alţii s-o arate. Poţi de asemenea să modelezi o mărire 
necorespunzătoare de deschidere. Nu răspunde la fiecare întrebare, dar nu fi un observator tăcut. 

♦ Dacă discuţia se blochează pe o singură întrebare teci la alta. Nu este neapărat nevoie să îi împingi 
pe oameni să vadă fiecare unghi posibil. 
Pune numai câte o întrebare pe rând

Adeseori, răspunsurile participanţilor îţi vor sugera o întrebare de aprofundare. Să ai discernământ 
când urmezi un drum de gândie roditor sau când ai ieşit de pe ideea principală. 

Fii atent la timp 
Nu petrece prea mult timp discutând pentru că vei rămâne fără timp pentru rugăciune şi aplicaţie. 
Scopul tău nu este să ai ceva de discutat, ci să devii mai mult asemenea lui Isus Cristos. 



Încurajează controversa constructivă
Grupul poate învăţa multe luptându-se cu multe faţete ale unei probleme. Dacă nu te simţi ameninţat 
când cineva nu este de acord, întregul grup va fi mai deschis şi mai vulnerabil. Intervino, dacă este 
necesar, ca să te asiguri că oamenii dezbat idei şi interpretări ale Scripturii, nu că atacă sentimentele şi 
caracterul celorlaţi. Dacă grupul se blochează într-o argumentare fără rezolvare, spune ceva de genul 
"Putem cădea de acord să avem păreri diferite" şi să treci mai departe. 

Nu fi expertul
Oamenii vor înceta să vorbească dacă ei cred că le judeci răspunsurile sau că ştii tu mai bine. Lasă 
Biblia să fie expertul, să aibă cuvântul final. Lasă oamenii să oamenii să-şi exprime ideile şi 
sentimentele cu blândeţe. 

Nu fă pentru grup ceea ce poate face singur
Cu un grup de începători, s-ar putea să fie nevoie să pui toate întrebările, să faci toate cercetările din 
afară, să planifici aplicaţiile, etc. Dar după câteva întâlniri ar trebui să începi să delegi responsabilităţi 
de conducere. Lasă membrii să înveţe să-şi exerseze darurile. Lasă-I să înceapă să ia decizii şi să-şi 
rezolve problemele împreună. Încurajează-I la maturitate şi unitate în Cristos.

Încurajează-I pe oameni să împărtăşească sentimente cât şi fapte
Sunt două dimensiuni ale adevărului:adevărul despre cum se simt oamenii, şi adevărul despre cine 
este Dumnezeu şi ce este corect. Oamenii trebuie să stea atât în faţa a ceea ce simt cât şi a 
adevaratului Dumnezeu. 

Sumarizează discuţiile frecvent
Ajută grupul să vadă încotro se îndreaptă discuţia. 

Lasă grupul să planifice aplicaţii
Răspunsurile de acţiune ale grupului şi ale individului sunt sugestii. Grupul ar trebui să le adapteze 
pentru ca să fie relevante şi să le schimbe vieţile. Dacă membrii grupului nu sunt dedicaţi aplicaţiei, nu 
o vor face. Încurajează, dar nu forţa. 

Încheie cu răcoritoare
Serviţi cafea sau răcoritoare şi nişte prăjituri, pentru ca oamenii să aibă o scuză să stea în urmă pentru 
câteva minute şi să discute subiectul informal. Uneori cele mai schimbătoare discuţii au loc după 
sesiunea formală. 

DUPÂ DISCUŢIE

Foloseşte aceste întrebări de auto-evaluare în fiecare săptămână ca să te ajute să îţi îmbunătăţeşti 
conducerea în săptămâna care urmează:
 Ai avut numărul corect de întrebări pregătit? Ar trebui să mai adaugi la următoarea sesiune altele 

sau să mai ştergi din ele?
 Ai discutat subiectele majore?
 Ai cunoscut materialul îndeajuns de bine pentru a avea libertate în a conduce întâlnirea?
 Ai menţinut discuţia la subiect?
 Au participat toţi? Au fost oamenii deschişi?
 A vorbit cineva prea mult? A întrerupt? Gândeşte-te cum poţi rezolva problema asta data viitoare 

dacă vor mai apărea.
 A fost discuţia practică? A dus la o înţelegere nouă, la o speranţă nouă, la pocăinţă, la schimbare?
 Ai început şi ai terminat la timp?
 Ai dat grupului maxima responsabilitate pe care şi-o putea asuma?.
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