URMĂTORUL NIVEL: SLUJIREA PERSONALĂ
Întrebări pentru discuție
Dacă ai slujit vreodată într-un domeniu în care te-ai simțit total necalificat, înseamnă că știi că
o asemenea experiență contribuie la creșterea credinței. Dumnezeu ne crește credința prin
slujirea personală. Să discutăm despre relația dintre credință și slujirea oferită altora.
ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚIE:
1. Ți s-a cerut vreo dată să slujești într-o Echipă de Vis a bisericii, sau într-un alt context
al lucrării creștine?
2. Care a fost primul tău răspuns pentru așa gen "oferte"?
3. Ai simțit vreo dată că Dumnezeu dorește să faci ceva și cu toate acestea ai refuzat
deoarece te-ai simțit nepotrivit și nepregătit pentru acel lucru? Dacă da, ce anume?
De ce ai refuzat?
4. În ce împrejurări ai spus “da”când Dumnezeu dorea să faci un lucru pentru care te
simțeai nepregătit? Care a fost efectul acelei experiențe asupra credinței tale?
5. Duminică pastorul a citit relatarea biblică despre situația în care Isus le-a cerut
ucenicilor să facă un lucru imposibil de făcut pentru ei. Ce scuză au folositei? Ce
scuze ai folosit tu?
6. Gândindu-ne la scuzele ucenicilor, care a fost factorul pe care ei nu l-au luat în calcul?
7. Ceea ce ai (talente, calificări, experiență, specialitate, abilități), precum cele cinci
turte și cei doi pești, nu par a fi lucruri pe care Dumnezeu le-ar putea folosi într-un
mod semnificativ?
8. La sfârșitul predicii pastorul a spus: "Nu ești mulțumit că cineva și-a învins frica, a
acceptat nesiguranța și ți-a slujit?" Cine ți-a slujit, deși era ocupat, nepregătit și
nesigur cu privire la rezultatele care aveau să urmeze?
9. În care Echipă de Vis ești înrolat? Ce planuri concrete ai pentru a sluji în mod
personal celor patru persoane vizate pentru Marea Zi a Recunoștinței?
SĂ TRECEM LA PRACTICĂ:
Slujirea personală ne oferă oportunități pentru a experimenta puterea lui Dumnezeu în
condițiile slăbiciunilor noastre omenești. Deși ne simțim nepotriviți și nepregătiți,
slujirea personală practică este metoda extraordinară a lui Dumenzeu pentru a ne crește
credința. La prima vedere, slujirea este pentru beneficiul altora, însă în interior, fiecare
știm cât de mult beneficiem în mod individual. Cere fiecărui om din grup să se roage
(rugăciuni scurte individuale) și să-i dăruiască Domnului "cele cinci pâini și cei doi pești"
- în mod specific, personal: talente, calificări, experiență, specialitate, abilități.

