
Rezumatul studiului 6 - Lupta din răsputeri

A Rolul adevărului:
 Lucrarea Duhului Sfânt.

— Poate Dumnezeu să transforme imediat o persoană? O face? În general nu. De ce?
— Transformarea caracterului este lucrarea Duhului Sfânt (2 Corinteni 3:18). Deci, să vedem cum

se face această lucrare:
(1) Ne convinge de adevărul păcatului nostru, dar nu ne obligă să ne pocăim.
(2) Ne convinge de adevărul despre Dumnezeu, dar nu ne obligă să credem în El.
(3) Ne convinge de adevărul doctrinar, dar nu ne obligă să-l acceptăm.

— Satana şi îngerii lui nu au fost forţaţi să creadă în bunătatea şi iubirea lui Dumnezeu. Adam şi
Eva nu erau obligaţi  să nu păcătuiască.  Trebuie  să decidem să ne pocăim şi să ne supunem
pentru ca puterea lui Dumnezeu să pătrundă şi să ne transforme.

B Rolul liberului arbitru:
 Luptând cu forţa lui Hristos.

— Pavel avea de făcut o lucrare Col. 1:28. Pentru a îndeplini această lucrare, el a trebuit să facă un
efort mare (1 Cor. 9:19-23). Fiecare zi a fost o luptă pentru a rămâne pregătit (1 Cor. 9:26-27).

— În ciuda tuturor acestor lucruri, era conştient de inutilitatea acelui efort. Inutil, atâta timp cât
depindea doar de propriile forţe. Util şi eficient când a făcut-o „prin puterea lui (Hristos) lucrând
cu tărie în mine” (Col. 1:29).

— Aşa este în toată lucrarea umană. Nu ne putem aştepta ca Dumnezeu să facă totul şi nici nu
putem face totul singuri.

 Sentimentele şi voinţa.
— În nenumărate ocazii luăm decizii bazate pe sentimente, indiferent dacă acestea sunt rezonabile

sau nu; sau dacă sunt corecte sau nu.
— Gândiţi-vă la oameni care au luat astfel de decizii, cum ar fi Eva (Gen. 3:6), David (2 Sam. 11:2-4)

sau Petru (Gal. 2:11-12). Care a fost rezultatul?
— Este  o  greşeală  să  luăm  decizii  bazate  exclusiv  pe  sentimentele  noastre.  Din  acest  motiv,

apostolul Petru ne sfătuieşte: „foloseşte-ţi buna judecată” (1 Petru 1:13 trad. spaniolă). Mintea
noastră, şi nu sentimentele noastre, trebuie să fie cârma care ne controlează deciziile.

C Rolul compromisului:
 Decizii radicale.

— Este nevoie de o acţiune radicală, nu pentru că Dumnezeu a îngreunat viaţa creştină, ci pentru
că noi şi cultura noastră ne-am îndepărtat prea mult de planurile lui Dumnezeu.

— Suntem chemaţi să stăm ferm de partea lui Dumnezeu şi a adevărului (Ios. 1:7). Să facem un
pact cu ochii, dorinţele şi gândurile noastre, să nu păcătuim (Iov 31:1).

— În cele din urmă, trebuie să ne lepădăm de noi înşine (Luca 9:23). Fiecare decizie corectă ne va
ajuta să luăm următoarea decizie corectă.

— Dacă ne-am îndepărtat, creuzetul poate fi chemarea lui Dumnezeu pentru ca noi să luăm decizia
radicală de a ne întoarce la El.

 Perseverenţa.
— Cooperarea  divino-umană  şi  exercitarea  voinţei  nu  pot  fi  un  eveniment  izolat.  Trebuie  să

perseverăm în ea.
— Iacov trecea printr-o mare criză. Îi era frică de fratele său. Trebuia să aibă siguranţa protecţiei

divine. S-a rugat, dar s-a trezit în mijlocul unei lupte (Geneza 32:24). Şi nu a renunţat la luptă
nici  când a fost rănit de înger (Geneza 32:25). Chiar rămas fără putere, a refuzat să cedeze
disperării.

— Trebuie să ne agăţăm de Dumnezeu în fiecare zi cu aceeaşi fervoare cu care Iacov s-a lipit de
înger în mijlocul durerii şi al deznădejdii: „Nu Te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta”
(Geneza 32:26).
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