STUDIUL

61

3-9 februarie

Caracteristicile creştinului
Sabat după-amiază
Textul de memorat: „Iată cum trebuie să fim priviţi noi: ca
nişte ____________________________________ şi ca nişte
_____________________________________ lui Dumnezeu.
Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca ________________
_________________________________.” (1 Corinteni 4:1,2)
Un creştin adevărat este uşor de recunoscut, la fel cum produsele sau firmele sunt recunoscute imediat după logoul sau marca
lor. De altfel, mulţi oameni au devenit celebri prin transformarea
numelui lor într-o marcă comercială.
„Sigla” sau „marca”, semnul distinctiv al unui bun creştin este
reflectarea iubirii lui Hristos, prin relaţia pe care o are cu El. Când
trăim ca Hristos şi ne însuşim caracterul Său, viaţa noastră va purta
o siglă – frumuseţea caracterului Său; identitatea noastră se va împleti cu a Sa (1 Corinteni 6:17).
Săptămâna aceasta vom studia trăsăturile de caracter definitorii
ale administratorilor lui Dumnezeu care constituie „marca” lor. Ele
ne încurajează să aşteptăm revenirea lui Isus şi să împlinim ca nişte
administratori credincioşi ai adevărului Său lucrarea pe care El ne-a
încredinţat-o. Fiecare trăsătură arată relaţia mereu mai profundă
pe care o putem avea cu Acela care a venit să-i caute şi să-i mântuiască pe cei păcătoşi. Cu cât vom studia mai profund aceste calităţi,
3-10 februarie – Săptămâna căminului creştin
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cu atât se vor înrădăcina mai adânc în sufletul nostru. Caracterul
lui Dumnezeu plin de dragoste va deveni modelul nostru şi deviza
noastră şi va avea impact asupra tuturor aspectelor vieţii noastre,
astăzi şi pentru veşnicie.
Duminică, 4 februarie

Credinţa şi consecvența

„Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios” (1 Corinteni 4:2). Consecvența este o caracteristică a lui Dumnezeu,
dar noi putem deveni ca El, prin lucrarea Sa în noi. A fi credincios înseamnă a rămâne statornic la ceea ce ştii că este bine, mai ales în focul bătăliilor spirituale. Conflictele spirituale dintre bine şi rău, dintre
o atitudine corectă şi una greşită vor apărea cu siguranţă. Ele fac parte din lupta credinţei. Dar un creștin adevărat alege să fie credincios
în orice situaţie. Dacă iubeşti bogăţiile, ai grijă să-I rămâi credincios lui
Dumnezeu şi ia seama la avertizările Sale cu privire la pericolele iubirii
de bani! Dacă îţi doreşti să ajungi celebru, rămâi credincios învăţăturilor despre smerenie din Cuvântul lui Dumnezeu! Dacă te lupţi cu poftele păcătoase, rămâi credincios făgăduinţelor despre sfinţenie! Dacă
îţi doreşti putere, rămâi credincios învăţăturilor lui Dumnezeu despre
slujirea tuturor! Decizia de a te încrede necondiţionat în Dumnezeu şi
cuvântul Său şi de a-I fi credincios este luată de multe ori într-o fracţiune de secundă, dar consecinţele sunt eterne.
1. Ce învăţăm din textele următoare despre credinţă?
Evrei 11:8-12, 17-19_____________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Romani 4:13,18-21______________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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În ebraică, a fi credincios înseamnă a avea încredere. (În română
înseamnă şi a crede în Dumnezeu, şi a fi loial.) Din rădăcina acestui
cuvânt provine şi cuvântul „amin”, care înseamnă a fi ferm, solid.
Credincioşi suntem atunci când am fost puşi la încercare şi am rămas fermi de partea planului lui Dumnezeu.
Când s-a pregătit să apară înaintea împăratului, reformatorul
Martin Luther „s-a apropiat de Sfintele Scripturi și, cu emoţie, şi-a
aşezat mâna stângă pe cartea sacră şi, ridicând mâna dreaptă către
cer, a jurat să rămână credincios Evangheliei şi să-şi mărturisească
credinţa neîngrădit, chiar dacă va trebui să-şi pecetluiască mărturia
cu sângele său.” – J. H. M. d’Aubigné, History of Reformation, 1846,
vol. 2, cartea 7, p. 260
Citeşte Apocalipsa 2:10. Ce înseamnă pentru umblarea noastră
zi de zi cu Domnul să rămânem credincioşi „până la moarte”?
Luni, 5 februarie

Loialitatea

2. Ce ne învaţă Biblia despre credincioşia faţă de Dumnezeu?
Matei 6:24_____________________________________________________
______________________________________________________________

Faptul că Dumnezeu „Se numeşte gelos” (Exodul 34:14) ar trebui
să fie pentru noi un apel răsunător la loialitate. A-I fi credincioşi înseamnă a-L iubi din toată inima, cu tot sufletul şi cu toată puterea
noastră. În lupta credinţei, credincioşia faţă de El ne defineşte identitatea şi ne dă curaj să perseverăm.
Dumnezeu doreşte să-I fim credincioşi (1 Împăraţi 8:61). Această cerinţă a Sa nu este un contract care încearcă să prevină toate
riscurile posibile şi nici o simplă listă cu reguli. Credincioşia faţă de
El este mai degrabă expresia vizibilă a convingerilor, a credinţei şi
consacrării personale.
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3. Ce ne spune textul următor despre credincioşie?
1 Cronici 28:9__________________________________________________
______________________________________________________________

Dacă este posibilă loialitatea, este posibilă şi trădarea. Loialitatea, ca şi dragostea, trebuie să se manifeste de la sine, nu forţat,
altminteri nu este veritabilă. În război, soldaţii din linia întâi tentaţi
să dezerteze sunt uneori ameninţaţi cu moartea prin împuşcare. În
aceste condiţii, ei rămân la datorie, dar nu din loialitate. Dumnezeu
nu aşteaptă de la noi ceva de felul acesta.
Priveşte la Iov! El şi-a pierdut familia, bunurile şi sănătatea în
urma unor calamităţi. Ar fi putut să-şi piardă încrederea, dragostea
şi devotamentul, dar loialitatea faţă de Dumnezeu era pentru el o
obligaţie morală fermă. Sincer şi fără să se teamă să-I dea slavă lui
Dumnezeu în mod public, a rostit cunoscutele cuvinte: „Chiar dacă
mă va ucide, tot mă voi încrede în El” (Iov 13:15; trad. din engl.).
Consecvenţa sa în faţa dezastrului constituie esenţa loialităţii şi întruchipează idealul administrării spirituale.
Întreabă-te: Cât de credincios Îi sunt Domnului, care Şi-a dat
viaţa pentru mine? Cum îmi pot manifesta mai bine ataşamentul
meu necondiţionat?
Marţi, 6 februarie

O conştiinţă curată

Există multe lucruri valoroase pe care le putem avea: sănătatea,
dragostea, prietenii, o familie mare. Toate acestea sunt binecuvântări. Dar probabil că cea mai preţioasă dintre toate este o conştiinţă
curată.
4. Ce înseamnă să ai un cuget rău sau să fii „însemnat cu fierul roşu în
cuget”?
Evrei 10:19-22__________________________________________________
______________________________________________________________
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1 Timotei 4:1,2_________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Conştiinţa are rolul de for interior care ne evaluează faptele.
Ea are nevoie să adere la un standard înalt şi desăvârşit: Legea lui
Dumnezeu. Legea aceasta a fost scrisă de Dumnezeu în inima
lui Adam, însă păcatul a şters-o aproape în totalitate din sufletul
descendenţilor lui. Nu au mai rămas decât unele frânturi din ea.
„[Neamurile] dovedesc că lucrarea Legii este scrisă în inimile lor,
fiindcă despre lucrarea aceasta mărturiseşte cugetul lor” (Romani
2:15). Însă Legea aceasta era „în fundul inimii” lui Isus (Psalmii 40:8)
şi, datorită acestui fapt, El a reuşit acolo unde Adam a dat greş.
5. Care este, potrivit apostolului Pavel, singurul remediu pentru o
conştiinţă rea?
Evrei 9:14______________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

„Cercetaţi-vă labirintul conştiinţei! Închideţi ferestrele sufletului
faţă de cele lumeşti şi deschideţi-le larg spre cer, pentru ca razele
luminoase ale Soarelui Neprihănirii să poată pătrunde nestăvilite.
[…] Mintea trebuie păstrată curată, pentru a reuşi să distingă binele
şi răul.” – Ellen G. White, Minte, caracter, personalitate, ed. 2015,
p. 271
Când Legea lui Dumnezeu este înscrisă în inima credinciosului
(Evrei 8:10) şi credinciosul se străduieşte, prin credinţă, să o respecte, rezultatul aşteptat este pacea sufletească.
Dacă ai avut vreodată probleme cu conştiinţa vinovată, ştii cât
de teribil este sentimentul şi cum te urmăreşte pretutindeni. Cum
poţi ieşi din această situaţie?
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Miercuri, 7 februarie

Ascultarea

Abel a venit ascultător în faţa altarului pe care îl ridicase şi a adus
ca jertfă un miel, aşa cum îi ceruse Dumnezeu. Dar Cain a adus o
jertfă din roadele pământului. Amândoi au adus jertfe, dar numai
unul dintre ei a respectat porunca lui Dumnezeu. Mielul înjunghiat a fost acceptat, iar roadele pământului au fost respinse. Cei doi
fraţi cunoşteau la fel de bine semnificaţia şi instrucţiunile cu privire
la aducerea jertfelor, dar numai unul a ascultat porunca Domnului
(Geneza 4:1-5).
„Abel a murit ca o consecinţă a respingerii de către Cain a planului lui Dumnezeu în şcoala ascultării, de a fi mântuit prin credinţa
în Isus Hristos, simbolizat prin darurile de jertfă care arătau către
El. Cain a refuzat vărsarea de sânge, care reprezenta sângele lui
Hristos ce avea să se verse pentru omenire.” – Comentariile lui Ellen
G. White, Comentariul biblic AZŞ, vol. 6, p. 1109
Ascultarea începe la nivelul minţii, prin asumarea răspunderii de
a îndeplini ordinele unei autorităţi superioare. Ea izvorăşte din relaţia cu această autoritate şi din dispoziţia de a ne supune ei. În relaţia
cu Dumnezeu, ascultarea este un act voluntar, bazat pe dragoste,
care ne aduce comportamentul în concordanţă cu obligaţiile morale. Ascultarea de Dumnezeu trebuie să fie exact aşa cum o cere El,
nu doar cum credem sau ne dorim noi să fie. Cain ilustrează perfect
tipul de om care face ce îi place lui şi nu ce îi cere Dumnezeu.
6. Ce spun textele următoare despre ce înseamnă ascultarea?
1 Samuel 15:22_________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

1 Ioan 5:2,3____________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Ascultarea este dovada palpabilă a credinţei.
Ce înseamnă pentru tine „ascultarea face mai mult decât jertfele”? Ce îţi spune aceasta despre „Evanghelia” harului ieftin?
Joi, 8 februarie

Om de încredere

7. Ce înseamnă să fii „om de încredere”? De ce este trăsătura aceasta
extrem de importantă pentru un creștin?
Luca 16:10-12__________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Calitatea de a fi demn de încredere se regăseşte pretutindeni
în Biblie. Un exemplu din Vechiul Testament sunt cei patru leviţi
uşieri însărcinaţi să păzească sanctuarul pe timpul nopţii (1 Cronici
9:26,27). Le-a fost încredinţată această sarcină pentru că au fost
consideraţi oameni de nădejde.
Administratorul este bun dacă este un om pe care te poţi baza. El
îşi înţelege foarte bine rolul. Ştie că Dumnezeu este demn de încredere şi va năzui să fie asemenea Lui (Deuteronomul 32:4; 1 Împăraţi
8:56).
A fi demn de încredere presupune anumite trăsături de caracter.
Este treapta cea mai înaltă a caracterului şi a competenţei la care
poate ajunge cineva. Să reflecţi caracterul lui Dumnezeu înseamnă
să faci ce ai promis, chiar dacă îţi stau împotrivă anumite circumstanţe sau persoane (2 Împăraţi 12:15).
Daniel a fost considerat demn de încredere de monarhii a două
imperii mondiale. Ca sfetnic credibil şi înţelept, care le spunea împăraţilor adevărul fără teamă, era în opoziţie directă cu prezicătorii
şi magicienii de la curte. Calitatea aceasta este încoronarea eticii.
Nimeni nu o poate căpăta peste noapte, ci ea se formează în timp,
dacă omul este credincios şi în lucrurile mici.
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Cei din jur observă dacă suntem demni de încredere. Ei ne respectă când văd că rămânem consecvenţi în faţa unor opinii diferite, a tendinţelor la modă şi măgulirilor. Acesta este semnul unei
înalte probităţi morale în orice responsabilitate pe care o avem pe
pământ, dovada pregătirii pentru cer. „Noi trebuie să fim supuşi
loiali, demni de încredere, ai Împărăţiei lui Hristos, pentru ca toţi
aceia care sunt înţelepţi în felul lumii să poată avea o demonstraţie
autentică a bogăţiilor, a bunătăţii, a harului, a delicateţii şi a politeţii cetăţenilor Împărăţiei lui Dumnezeu.” – Ellen G. White, Mărturii
pentru biserică, vol. 6, ed. 2017, p. 156
Gândeşte-te la un cunoscut al tău care este demn de încredere.
Ce mod al lui de a se comporta poţi adopta şi tu pentru a fi o persoană mai de încredere?
Vineri, 9 februarie

Un gând de încheiere

O caracteristică a unui bun administrator spiritual este și asumarea responsabilității individuale.
„Scopul dintotdeauna al lui Satana a fost acela de a întoarce mintea oamenilor de la Isus către om şi de a nimici responsabilitatea
individuală. Satana nu a reuşit să-şi atingă acest scop când L-a ispitit
pe Fiul lui Dumnezeu, dar a avut mai mult succes atunci când s-a îndreptat către oamenii căzuţi. Creştinismul a devenit corupt.” – Ellen
G. White, Scrieri timpurii, ed. 2015, p. 242
Când Hristos ocupă primul loc în viaţa noastră, suntem receptivi
la îndrumările Sale. Atunci vom fi credincioşi, loiali, ascultători, vom
avea o conştiinţă curată, vom fi demni de încredere şi responsabili. În felul acesta vom deveni desăvârşiţi, cu ajutorul lui Dumnezeu
(Psalmii 139:23,24).
Responsabilitatea individuală este un principiu biblic. Cât a trăit pe pământ, Isus a dat socoteală personal înaintea Tatălui (Ioan
8:28). Noi suntem răspunzători de fiecare cuvânt nefolositor pe care
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îl rostim (Matei 12:36). „Cui i s-a dat mult i se va cere mult” (Luca
12:48). Dar cel mai mare obstacol în calea responsabilităţii individuale îl constituie tendinţa de a transfera responsabilitatea asupra
altuia. „Să nu uităm că nu este proprietatea noastră ceea ne-a fost
încredinţat ca să investim. Dacă ar fi aşa, am putea pretinde putere
fără limite, am putea să transferăm responsabilitatea noastră asupra altora şi să lăsăm în seama lor obligaţiile noastre de administratori. Dar lucrul acesta nu se poate face, deoarece Domnul ne-a făcut
în mod individual administratori ai bunurilor Sale.” – Ellen G. White,
Mărturii pentru biserică, vol. 7, ed. 2017, p. 143

BIBLIA ȘI CARTEA PROFEȚI ȘI REGI – STUDIU LA RÂND
Biblia: Matei 1–7
1. Când au fost născuți Iehonia și frații lui?
______________________________________________________________
2. De ce a evitat Iosif Iudeea când s-a întors cu familia din Egipt?
______________________________________________________________
3. În ce ținut istoric se afla orașul Capernaum?
______________________________________________________________
4. Ce spune Isus că știm să facem, în ciuda faptului că suntem răi?
______________________________________________________________
Profeți și regi, capitolul 58
5. Ce putea Satana să-I facă Domnului Hristos și ce nu putea să-I facă?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Caracteristicile creştinului
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MATERIAL PENTRU INSTRUCTORI
Obiective
La nivelul cunoştinţelor: Membrii grupei să identifice trăsăturile
administratorului creştin.
La nivelul sentimentelor: Să devină conştienţi de importanţa acestor trăsături în viaţa personală.
La nivel practic: Să ia decizia de a urma paşii concreţi pentru integrarea acestor caracteristici în viaţa zilnică.
SCHIŢA STUDIULUI
I. Cunoştinţe: Identificarea caracteristicilor unui bun administrator
A. Ce înţelegem prin „a fi credincios”?
B. Care este esenţa integrităţii?
C. De ce sunt importante ascultarea şi calitatea de a fi om de încredere?
II. Sentimente: Trăirea vieţii de administrator credincios
A. Cum putem favoriza aplicarea administrării autentice, mai întâi
în viaţa noastră, şi apoi în toată biserica?
B. Cum putem ajuta la maturizarea creştinilor tineri care îşi doresc
sincer să fie administratorii lui Dumnezeu?
III. Practic: Crearea atmosferei propice administrării
A. Cum putem prezenta administrarea într-un mod interesant?
B. Cum putem prezenta principiile administrării astfel încât imaginea să fie clară şi nu excesiv de complicată?
C. Cum putem demonstra beneficiile spirituale ale administrării
autentice?
Rezumat: După cum ţinta îi arată arcaşului locul către care să
ochească, tot aşa studiul de faţă le oferă o serie de obiective celor care
îşi doresc să fie administratori devotaţi. Aceste caracteristici ale unui
bun administrator, odată integrate în viaţă, constituie temelia sensului
şi succesului în viaţă şi a simţământului apartenenţei.
PAŞII ÎNVĂŢĂRII
1. Motivare
Pasajul central: 1 Corinteni 4:1,2.
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Ideea de bază. Credincioşia este o cerinţă din partea lui Dumnezeu.
Fără ea, nicio fiinţă umană nu poate avea pace durabilă şi nu se poate
bucura de realizări spirituale.
Orice activitate sportivă presupune anumite practici ce trebuie însuşite pentru a avea succes. Practicile acestea sunt repetate până când
ajung să fie stăpânite foarte bine. Unele deprinderi sunt mai uşor de
format, pe când altele, pentru care nu există o înclinaţie înnăscută,
sunt însuşite cu mai mare greutate; totuşi, prin eforturi continue, aceste comportamente învăţate pot deveni aproape instinctive.
Băieţii lui Dan sunt dreptaci şi, când au început să joace baschet,
s-au decis să folosească mai mult mâna stângă. Driblau cu stânga la
antrenamente, mâncau cu mâna stângă, au încercat să scrie cu mâna
stângă, ba chiar au încercat să devină ambidextri. Cu fiecare efort, au
reuşit să-şi întrebuinţeze mâna stângă tot mai mult. În plan spiritual,
caracteristicile administratorului adevărat ni se pot părea departe şi
greu de atins acum, dar, cu perseverenţă, pot deveni la fel de naturale
ca respiraţia.
Discuţie introductivă. Alege o profesie sau o vocaţie din sfera preocupărilor participanţilor. Cere-le să alcătuiască o listă cu caracteristicile
necesare pentru succes în domeniul respectiv. Invită-i apoi să explice
de ce le consideră necesare sau utile. Discutaţi despre problemele care
ar apărea dacă o persoană care practică acea profesie nu ar avea caracteristicile prezentate.
Faceţi apoi aplicaţia spirituală. Cere-le membrilor grupei să alcătuiască o listă a caracteristicilor esenţiale ale administratorului creştin,
fără să se limiteze la cele abordate în studiul de faţă. De ce sunt necesare şi ce rol au în îndeplinirea activităţii unui administrator creştin? În
absenţa lor, cum este afectată activitatea lui?
2. Aprofundarea studiului
Studiul de săptămâna aceasta desprinde câteva trăsături-cheie ale
unui bun administratori creştin. Pot fi adăugate şi alte trăsături, cu
siguranţă, însă lista noastră este o oportunitate de a discuta despre
caracteristicile fundamentale ale administratorilor de succes. Caracteristicile acestea vor fi abordate la secţiunea aceasta după cum urmează: (a) credinţa şi loialitatea, (b) integritatea (o conştiinţă curată) şi
(c) ascultarea şi calitatea de om de încredere.
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Comentariu biblic
I. Credinţa şi loialitatea
(Recitiţi împreună în grupă 1 Corinteni 4:1,2; Evrei 11:8-12; 17-19;
Apocalipsa 2:10; Matei 6:24 şi 1 Cronici 28:9.)
Pavel scrie: „Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie
găsit credincios în lucrul încredinţat lui. Cât despre mine, prea puţin îmi
pasă dacă sunt judecat de voi sau de un scaun omenesc de judecată. Ba
încă, nici eu însumi nu mă mai judec pe mine” (1 Corinteni 4:2,3). Când
se măsoară credinţa şi loialitatea, singura opinie care contează este opinia lui Dumnezeu. Fiinţele umane greşite, care tânjesc după aprobare şi
acceptare, pierd din vedere deseori acest fapt şi încearcă să fie pe placul
bisericii, prietenilor, colegilor de serviciu ori de şcoală etc.
Credincioşia, potrivit apostolului Pavel, nu are nimic de-a face cu
popularitatea. Ea este loialitatea totală faţă de îndatoririle arătate de
Domnul, nimic mai mult şi nimic mai puţin. Noi nu le putem fi credincioşi şi oamenilor, şi lui Dumnezeu, după cum nu îi putem sluji şi lui
Mamona, şi lui Dumnezeu. Dacă ne lăsăm distraşi de bunurile pământeşti, vom interpreta greşit cerințele lui Dumnezeu. Poate că de evaluarea omului vom trece cu bine, dar nu şi de evaluarea pe care o face
Dumnezeu. El ne cere credincioşie, loialitate exclusivă. David l-a sfătuit
astfel pe Solomon: „Şi tu, fiule Solomoane, cunoaşte pe Dumnezeul
tatălui tău şi slujeşte-I cu toată inima şi cu un suflet binevoitor, căci
Domnul cercetează toate inimile şi pătrunde toate închipuirile şi toate
gândurile” (1 Cronici 28:9).
În acest punct au greşit Anania şi Safira. Uităm că ei au avut lucrarea
Domnului pe inimă, poate chiar mai mult decât o au astăzi milioane de
creştini, care nu se gândesc să susţină misiunea lui Dumnezeu în vreun
fel. Ei au oferit o donaţie substanţială cauzei, dar nu au dat tot ce au
promis. Inima lor era împărţită. Nu Îi slujeau lui Dumnezeu cu toată
inima, iar El nu primeşte o slujire cu jumătate de inimă. Tânărul bogat
despre care citim în Matei 19 a primit aceeaşi lecţie dură. Cerinţele
obligatorii ale lui Hristos sunt un suflet binevoitor şi o slujire necondiţionată, cu toată inima.
De discutat. În lumina relatărilor triste despre Anania şi Safira şi
despre tânărul bogat, ce putem face, concret, pentru a ne asigura că
nu avem inima împărţită?
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II. Integritatea
(Recitiţi împreună în grupă Evrei 9:14; 10:19-22; 1 Timotei 4:1,2;
Romani 2:14,15 şi Psalmii 40:7,8.)
Conştiinţa curată este urmarea sigură a integrităţii. Integritatea este
însuşirea de a fi întreg, intact. Se poate referi la o loialitate desăvârşită
sau la o condiţie fizică perfectă. Fără integritate morală este absolut
imposibil să avem o conştiinţă curată. Cuvântul grecesc redat în pasajele din Noul Testament prin „cuget” este syneidēsis, cuvânt compus
din syn, „cu”, şi oida, „a cunoaşte, a şti”. De fiecare dată când încercăm
să părem altceva decât suntem în realitate, această criză de integritate
ne poate duce până la psihoză sau alte forme de deteriorare ale minţii,
uneori şi cu manifestări fizice. Ferice de omul demn de încredere şi
onest înaintea lui Dumnezeu!
De discutat. Ce rol are, în verificarea integrităţii personale, deschiderea faţă de critici?
III. Ascultarea şi calitatea de om de încredere
(Recitiţi împreună în grupă 1 Ioan 5:2; Romani 1:5; 10:16,17; Luca
16:10-12 şi 1 Cronici 9:26,27.)
Ascultarea este probabil cea mai clară dovadă de încredere. J. H.
Sammis a înţeles această relaţie când a compus textul pentru cunoscutul imn al lui Daniel Towner, „Cred şi-L ascult”. Ascultarea sau a face
cum vrea o persoană se bazează pe încrederea în acea persoană, acceptându-i autoritatea.
Evident că oamenii pot asculta şi din alte motive. Pot asculta de
teamă. Cel luat ostatic de un terorist se va conforma din frică. Ascultarea aceasta forţată nu asigură însă durabilitatea relaţiei. O încredere
durabilă este rodul unei relaţii tot mai strânse, construite de-a lungul
timpului. George Beverly Shea, solistul asociat cu evanghelizările lui
Billy Graham, cânta: „Cu cât Îl slujesc mai mult, cu atât Îl iubesc mai
mult.” Fiecare zi în care Dumnezeu ne poartă de grijă, fiecare zi în care
contemplăm preţul răscumpărării noastre, fiecare rugăciune ascultată
şi fiecare secundă în plus petrecută în meditaţie la lucrurile minunate
create de Dumnezeu consolidează această relaţie.
Când ne facem o imagine mai largă despre caracterul şi persoana
lui Dumnezeu, ne este mai uşor să ne încredem în El şi să-L ascultăm.
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Dar relaţia aceasta nu este ca o stradă cu sens unic. Administratorii
devotaţi învaţă mai întâi să aibă încredere în Dumnezeu, dar, în mod
inevitabil, îşi ordonează viaţa în aşa fel încât Dumnezeu să poată avea
încredere în ei. Devotamentul îi face demni de încredere. Şi calitatea
aceasta se formează în timp. Dumnezeu ne verifică mai întâi în lucrurile
mici, dar, pe măsură ce relaţia noastră cu El se întăreşte, ne încredinţează responsabilităţi mai mari.
De discutat. Ce relaţie există între încrederea în Dumnezeu şi calitatea de om de încredere?
3. APLICAŢIA
Întrebări
1. Ce practici putem adopta, ce deprinderi ar trebui să întărim, pentru a ne încrede mai mult în Dumnezeu?
2. Cum putem să răspundem mai bine încrederii pe care ne-o acordă Dumnezeu?
4. ACTIVITATE
Ştim că nu avem a ne teme de nimic altceva decât de faptul că am
putea uita cum ne-a condus şi ce ne-a învăţat Dumnezeu în trecut. Întrucât am stabilit deja că ascultarea depinde de încredere şi încrederea, de relaţie, ultima parte a dezbaterii îşi propune să recapituleze
relaţia dintre încredere şi ascultare, insistând asupra modului în care
ne-a condus Dumnezeu pe fiecare în parte.
Sugestie. Invită-i pe participanţi să povestească cum i-a condus
Dumnezeu şi ce i-a învăţat. Apoi, să spună ce influenţă au avut acestea
asupra încrederii lor în El. Cereţi-le să spună şi ce efect au avut asupra
ascultării lor de El.
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