URMĂTORUL NIVEL: CIRCUMSTANȚELE PERSONALE
Întrebări pentru discuție
Viața este plină de surprize: unele plăcute, altele neplăcute, chiar dramatice. Însă fiecare
eveniment neașteptat care ne apare în cale este, de fapt, o oportunitate pentru Dumnezeu de a
ne crește credința. Circumstanțele pivotale joacă un rol deosebit în dezvoltarea încrederii
noastre în El.
ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚIE:
1. Cine dorește să prezinte pe scurt o situație din viața sa în care a fost determinat să se
simtă ne ajutorat sau că nu mai poate face nimic?
2. Privind în urmă la acea împrejurare a vieții tale, ce rol a jucat Dumnezeu în gândirea
ta? Te-ai rugat atunci? Te-ai rugat în mod diferit? Ai fost supărat pe Dumnezeu?
3. Ce poți spune despre acea experiență: ți-a întărit încrederea în Dumnezeu, sau ți-a
slăbit-o? De ce?
4. Pastorul l-a citat pe C.S. Lewis: "Dumnezeu ne șoptește în timpul plăcerilor, ne
vorbește la nivelul conștiinței, dar strigă la noi prin suferință: ea este megafonul Său
pentru a trezi o lume surdă." De ce crezi că noi avem tendința să-L neglijăm pe
Dumnezeu atunci când ne merge bine și începem să conversăm intens cu El când ne
merge rău?
5. În Ioan 11:1-6 citim că Isus îl iubea pe Lazăr și cu toate acestea, nu a mers să-l ajute
când era în mare nevoie. Ce îți vine să crezi despre Isus, citind această relatare?
6. Te deranjează ideea că Dumnezeu poate folosi suferința omului pentru a dezvolta
credința? Este acesta un concept nou pentru tine?
7. Ai beneficiat de susținere în momente de necaz și durere? Explică cum aceasta a
acționat asupra ta?
8. În ce fel a contribuit suferința la clarificarea concepției tale cu privire la lume și
viață?
9. Ce ai putea face în mod practic săptămâna aceasta pentru a susține pe cele patru
persoane și pentru a le ajuta să-și formeze o concepție biblică despre lume și viață?

SĂ TRECEM LA PRACTICĂ:
Oamenii din sfera ta de influență au trecut, trec sau vor trece prin circumstanțe pivotale.
Fii alături de ei. Susține-i și ajută-i să interpreteze aceste experiențe negative, care pot
determina dezvoltarea încrederii lor în Dumnezeu.

