
 
 

 

A fi condus mai mult de Isus, a conduce mai mult ca Isus, a conduce mai mult la  Isus  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pentru 
journalling/
mentori 
 

 Sunt părţi ale vieţii mele 
afectate de ciclul 
sforţării ? 

 Există zone din viața 
mea în care tânjesc 
după o mai mare 
libertate în relația mea 
cu Dumnezeu ? 

  

1.Realizare (activitate) 

Realizăm pentru a ne asigura nouă 
înşine o identitate.  

2. Identitate 

Sensul semnificaţiei noastre 
este dependent de ceea ce 
realizăm aşa că împingem 

lucrurile. 

3. Ambiţie 

Suntem conduşi să realizăm mai mult 
pentru a ne accepta noi înşine şi 

ceilalţi. 

4. Acceptare 

Sensul acceptării este temporar 
şi fragil aşa că parcurgem ciclul 
din nou. 

Ciclul sforţării 
 

Mulţi oameni experimentează ciclul sforţării în lumea ocupată şi fragmentată de azi. 
Ciclul erodează încrederea în poziţia noastră de copii de Dumnezeu şi alimentează 
modele nesănătoase de viaţă până acolo că adesea devenim ‘conduşi’ mai presus de 
‘chemarea Lui Dumnezeu’. 

 Ce izbeşte mai mult la acest ciclu ? 

 Care ar fi câteva dintre comportamentele pe care un lider le-ar putea arăta dacă 
viaţa sa este condusă de acest ciclu? 

 Dacă te simţi în largul tău, împărtăşeşte cu ceilalţi cele mai dificile aspect ale 
umblării tale cu Dumnezeu. 

 Cum putem evita acest ciclu ? 

Ciclul sforţării 
Sesiunea 2 – nota 3 (a) 

Ciclurile harului şi sforţării 
sunt lucrarea lui  Frank Lake. 
Folosite cu permisiunea  
Bridge Pastoral Foundation. 
www.bridgepastoral.org.uk 
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Ciclul harului 
Sesiunea 2 – nota 3 (b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru 
journalling/
mentor 
 

 Unde am experimentat 
ciclul harului în viaţa 
mea ? 

 Cum mă pot asigura că 
acceptarea 
necondiţionată a Lui 
Dumnezeu este 
predominantă în viaţa 

1. Acceptare 

Necondiţionată, har. 
(Efeseni2:4-5) 

2. Susţinere 

Resursele reânointe constant  
Prin dependenţa de Dumnezeu.  

(Efeseni 2:7) 

3. Identitate 

Sensul semnificaţiei. 
(Efeseni 2:6) 

4. Rodnicie 

(realizare, slujire) 

În slujirea ascultătoare, în dragoste,  
(Efeseni 2:10) 

"Identitatea lui Isus este legată de identitatea Tatălui său. Inițiativa 
și execuția întregului plan al mântuirii a fost într-o conversație cu 
Tatăl său. Dacă vrem să conducem bine, identitatea noastră trebuie 
să fie modelata de forțe similare, altfel vom deveni victime ale 
proprilor noastre daruri, o povara pentru alții și pentru noi înșine” 

 Viv Thomas 

Ciclul harului 
 

 În contrast cu ciclul sforţării, ciclul harului descrie efectul trăirii în harul şi 
dragostea Lui Dumnezeu. 

 Ciclul începe cu acceptarea Lui Dumnezeu: Suntem iubiţi pentru că Dumnezeu ne 
iubeşte, nu pentru că am face sau realiza ceva.  
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