
Minuni care te "obligd" sd crezi 

Minunea harului lui Dumnezeu 
Efeseni 2: 1-13; Tit 2: 11-13 (loan 1:17) 

Scopul lecJiei: Sa ne faca sa ne minunam de bogatia harului 
lui Dumnezeu. 

Versetul de aur: ,, Caci Legea a Jost data prin Moise, dar 
harul $i adeviirul au venit prin Isus 
Hristos. " (loan 1: 17) 

Textesuplimentaredecitit: 2 Samuel 7:12-16; 2 Samuel 9:1-
7; 2 Corinteni 6: 1; 2 Corinteni 12:9; Galateni 4:6; Evrei 12: 15; 1 Petru 
1: 13; 1 Petru 5:5; FapteleApostolilor 15: 11 

imparatul David este primul om care aude din gura lui 
Dumnezeu cuvantul HAR. (2 Samuel 7:15) Nu sunt sigur daca in 
prima instanta a inteles el ce inseamna acest lucru, dar cu timpul a 
putut pricepe ma.car partial, bogatia acestui cuvant. Ce merite a avut el 
ca sa fie ales de Dumnezeu ca imparat al lui Israel din mijlocul tuturor 
copiilor lui Israel, din mijlocul fratilor sai care pareau mult mai 
importanti decat el? Ce a facut el ca Dumnezeu sa=i promita ~i pentru 
urma~ii lui in viitor har neconditionat? N-a facut nimic, n-a avut nici 
un merit, nici el ~i nici familia lui, totul era har nemeritat. 

David a ramas uimit de planul pe care-I are Dumnezeu cu el ~i 
cu casa lui in viitor. Din aceasta cauza dore~te ~i el sa arate unui om 
nevrednic, har neconditi_onat. De~i el nu pronunta cuvantul HAR, 
folose~te un cuvant asemanator, dar mai u~or de inteles din partea 
oamenilor, cuvantul bunatate ca bunatatea lui Dumnezeu. (2 Samuel 
9:3) (ebraicaHE~ED = HAR) 

Mefibo~et este fiul lui lonatan, este olog de amandoua 
picioare, n-are nici un merit personal, ~i nu era chiar un om sa fad\ 
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cinste la masa imparatului, intre toti fiii imparatului. Dar are parte de 
har ~i sta la masa imparatului alaturi de multi printi ~i printese. 

Putem presupune ca cineva dinte printi 1-a intrebat pe David: 
Ce cauta ologul acesta aici ~tre noi? Ce merite are? El personal nu are 
nimic, dar tatal lui are. In har, intotdeauna meritul nu este al 
beneficiarului, ci al altcuiva. 

Cuvantul HAR nu poate fi inteles in intregime, ~i oamenii care 
au avut parte de el au incercat sa-1 explice spunand ca inseamna 
,,gratie, favor nemeritat, cadou ceresc nea~teptat, indurare divina", dar 
toate aceste cuvinte explica doar unele aspecte ale bogatiei Lui 
dumnezeie~ti. 

in Noul Testament, cuvantul acesta este folosit de nenumarate 
ori, dar primul care-I aminte~te este Apostolul loan, ~i el spune: 
,,Legea a fost data prin Moise, dar harul ~i adevarul au venit prin Isus 
Hristos." (loan 1 : 1 7) 

Harul nu poate fi desparµt niciodata, in nici o imprejurare, de 
Numele Domnului Isus. Daca exista acum har, exista numai din cauza 
Lui, El are toate meritele, iar beneficiarul harului nici un merit. 

Harul nu poate fi desparµt nici de credinta, niciodata. Caci ~i 
unul ~i celalalt sunt darurile lui Dumnezeu. (Efeseni 2: 8) 

Harul este inteles ( de~i numai partial) numai de oamenii 
mantuiµ cu adevarat. Ceilalti, pot vorbi de har, pot can.ta despre el, pot 
face comentarii despre semnificatia lui, dar tl inteleg numai oamenii 
mantuiti. 

intrebafi-1 pe Apostolul Pavel ce merite a avut cand a fost ales 
de Domnul Isus sa vesteasca Evanghelia harului lui Dumnezeu? 
intrebati-1 cum de a putut face atatea lucruri pentru imparatia lui 
Dumnezeu? ~titi ce ar spune? ,,Nu eu, ci harul lui Dumnezeu!" (1 
Corinteni 15: 10) 

Apostolul Pavel explica o parte din semnificatia harului lui 
Dumnezeu. 
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L BOGATIA HARULUI LUI DUMNEZEU 

Cu ce scop ne-a mantuit Dumnezeu? ,,Casa arate in veacurile 
viitoare nemarginita bogatie a harului Sau ... " (Efeseni 1 : 7) 

J.Harulestefelurit(l Petru4:10) 

Harul lui Dumnezeu este a~t de felurit incat cuprinde toate 
aspectele vie!ii de credinta, de la mantuire, la slujire ~i pana la 
proslavirea omului in slava lui Durnnezeu. 

Harul lui Dumnezeu aduce mantuire, dar da ~i intelepciune, ~i 
darul de a te ruga, de-a canta, de-a conduce, de-a predica, de-a 
marturisi etc. 

Omul care are parte de har, este ~i un ispravnic ~i trebuie ca 
harul pe care-I are sa-1 foloseasca numai spre slava lui Durnnezeu. 

2. Harul nu pune nici o condifie 

Chemarea pe care Dumnezeu i-a facut-o lui Avraam, lui 
David, lui Saul din Tars - Pavel ~i altora, este neconditionata. 
Durnnezeu nu s-a uitat la ce au fost cei cbemati, ci la ce puteau deveni 
ace~ti oameni, prin harul lui Dumnezeu. in bar, Durnnezeu are in 
vedere totdeauna viitorul ~i niciodata trecutul omului. 

De~i barul este neconditionat, el trebuie totu~i acceptat de 
catre om. Nu poti da nimanui bar cu foqa. 

3. H arul se poate inmulfi 

,, ... dar unde s-a inmultit pacatul, acolo harul s-a inmultit ~i 
mai mult." (Romani 5 :20) 

Pacatul omului n-a fost o surpriza pentru Durnnezeu, tocmai 
de aceea El a pregatit ~i barul Lui bogat ~i 1-a inmultit nespus de mult. 
Durnnezeu iarta pe oameni dupa bogatia harului Sau. (Efeseni 1 :7) 

Nu dupa faptele noastre, nici dupa venitul nostru la biserica, 
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nici dupa damicia noastra, ci dupa bogatia harului Sau. Dar cine poate 
masura sau cantAri bogatia harului Sau? 

JI. LECTIA HARULU/ LUI DUMNEZEU 

Ce ne invata barul lui Durnnezeu? (Tit 2: 11-13) 

1. H arul ne invafa sa apreciem mlintuirea lui Dumnezeu 

Harul aduce mantuire oamenilor, :f'ara nici o conditie, dar 
beneficiarii barului trebuie sa-1 aprecieze a~a cum se cuvine. El nu ne
a costat nimic pe noi, dar L-a costat pe Durnnezeu. El a dat ce-a avut 
mai scump, pe Fiul Sau, sa moara pentru pacato~i, ca ei sa poata fi 
mantuiti. 

Cat de mult apreciem noi mantuirea lui Dumnezeu? Ea este 
gratuita, dar nu este ieftina, dimpotriva, este eel mai scump lucru sub 
soare. 

2. Harul ne invafa sa traim frumos pentru ca suntem 
montuifi 

Trebuie sa traim frumos nu pentru ca sa fim mantuiti, ci pentru 
ca suntem mantuiti ~i facem parte din poporul lui Dumnezeu. 

Daca in trecut am avut de-a face cu paganatatea ~i cu poftele 
lume~ti, a~a cum traie~te lumea nemantuita, acum trebuie sa o rupem 
cu aceste lucruri ~i sa nu ne mai gandim niciodata la ele. Trecutul 
nostru trebuie sa ramana ingropat pentru totdeauna. Pentru a~a ceva nu 
exista inviere. 

Acum, pentru ca suntem mantui!i, trebuie sa ne preocupe ~i sa 
ne caracterizeze cumpatarea, dreptatea ~i evlavia. 
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3. Harul ne invafii sii-L a~teptiim pe Domnul Isus (Tit 2: 13) 

,,Chiar trebuie sane punem nadejdea in harul care va fi adus la 
arlitarea lui Isus Hristos." (1 Petru 1: 13) 

~i acum avem parte de har, dar plinatatea acestui har_ va fi 
aratat la revenirea Domnului Isus in slava Sa. Poate ca atunct vom 
pricepe ceva mai mult din bogatia harului lui_ D~ezeu. . _ 

Revenirea Domnului Isus este nlideJdea ~1 bucuna suprema a 
celor mantuifi. 

IIL BENEFICIARII HARULUI LUI DUMNEZEU 

Cine beneficiaza de harul lui Dumnezeu? 

1. Oamenii pe care Dumnezeu ii alege dupii buna pliicere a 
voieiSale 

Casa intelegem cat de cat harul lui Dumnezeu, nu trebuie sli ne 
uitam la omul ales, ci la Dumnezeu care alege ~i sa incercam sa 
intelegem scopul cu care El alege. 

Nu exista nici o regula omeneasca pentru a putea fi ales de 
Dumnezeu. El are mila de cine vrea ~i chiar impietre~te pe cine vrea. 
(Romani 9: 18) 

2. Oamenii care sunt smerifi 

" 
Dumnezeu sta impotriva celor mandri, dar celor smeriti le da 

har." (1 Petru 5:5; Iacov4:6) . . 
Daca ne uitam la toti oamenii pe care Dumnezeu 1-a ales ~1 le-a 

facut parte de har, se poate observa ca ~i trasatura fundamentala de 
caracter- smerenia. Aceasta este podoaba celor ce au parte de har. 

Oamenii smeriti nu cauta niciodata slava lor, ci numai slava lui 
Dumnezeu ~i El din aceasta cauza le face parte de har. 
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3. Oamenii care-L cautii pe Dumnezeu mai mult decat 
darurile Lui 

Multi oameni ii cauta pe Dumnezeu mai ales in ziua necazului 
lor. Dar pentru ce? Pentru ca El, Cel Atotputemic sa le rezolve 
problemele. ~i El de multe ori le rezolva problemele ~i le dli ajutorul 
Lui ca sa atraga atentia oamenilor asupra Sa. Dar El face parte de har 
cel~r ce-L cauta pe El, doar pe El ~i nu din cauza a ceea ce da EI. Ei 
cauta ~i iubesc slava lui Dumnezeu, f'ara sale pese de slava oamenilor. 

Concluzie: 
Beneficiarii harului lui Dumnezeu trebuie sa nu uite niciodata 

ca Dumnezeu trebuie slavit intotdeauna, ~i niciodata omul. 
- Sa-L slavim pe El in permanenta, sa o facem cu bucurie ~i cu 

entuziasm. 
-Puteti enumera cativa oameni din Bib lie care au avut parte de 

har? 
-Ce parere aveti de slabanogul de la Betezda ca a fo~t ~le_s ca sa 

fie vindecat, de~i nu a cerut, nu s-a rugat, nu credea ~1 ruc1 nu-L 
cuno~tea pe Domnul Isus? 

- ~titi cine este prima femeie mentionata in Noul Testament 
caruia i s-a facut parte de har? . . 

- ~titi ca exista ~i oameni care au facut zadam1c harul lut 
Dumnezeu? (2 Corinteni 6: 1; Galateni 2:21; Evrei 12: 15) 

-Puteti sa enumerati cativa? . . . 
- Daca vreti sa vi se inmulteasca harul, cautaµ smcer slava lm 

Dumnezeu. 
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Schifi prescurtatA a lecµei 

Minunea harului lui Dumnezeu 
Efeseni 2: 1-13; Tit 2: 11-13 (loan 1:17) 

Introducere 

I. Bogaµa harului lui Dumnezeu (Ef eseni 1: 7) 
1. Harul este felurit (1 Petru 4: 10) 
2. Harul nu pune nici o conditie 
3. Harul se poate inmulti-

11. Lecµa haruluilui Dumnezeu (Tit 2: 11-13) 
1. Harul ne invata, sa apreciem mantuirea lui Dumnezeu 
2. Harul ne invata, sa traim frumos pentru ca suntem mantuiti 
3. Harul ne invata sa-L ~teptam pe Domnul Isus 

III. Beneficiarii harului lui Dumnezeu 
1. Oamenii pe care Dumnezeu ii alege dupa buna placere a 

voieiSale 
2. Oamenii care sunt smeriti-
3. Oamenii care-L cauta pe Dumnezeu mai mult decat darurile 

Lui 

Concluzie: 
Beneficiarii harului lui Dumnezeu trebuie sa nu uite niciodata 

ca Dumnezeu trebuie slavit intotdeauna, ~i niciodata omul. 
- Harul se da in masura in care sincer cautam slava lui 

Dumnezeu. 
-Sa nu facem niciodata zadamic harul lui Dumnezeu. 
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