Inima lui Dumnezeu pentru adopție
1. Ce lucru important pe care partenerul tău l-a făcut atunci când ieșeați împreună ți-a
câștigat inima?
2. Care este anotimpul tău preferat și de ce?
3. Dacă ai putea face ceva cu un prieten apropiat (în afară de soț/soție) timp de o
săptămână, care ar fi acesta?
4. În afară de Dumnezeu, ce anume te entuziasmează cel mai mult în viață?

A cunoaște plăcerile, antipatiile și interesele cuiva ne ajută să cunoaștem mai mult inima
acelei persoane. La fel, înțelegerea plăcerilor, antipatiilor și dorințelor lui Dumnezeu ne ajută
să Îi cunoaștem inima.
Să luăm următorul citat din C. Thomas Davis, în cartea sa „Fields of the Fatherless:” „Dacă
parcurgi Biblia de la un capăt la altul, vei găsi multe cauze apropiate inimii lui Dumnezeu.
Totodată, vei putea observa trei categorii de oameni care apar recurent.
Aceștia apar de atâtea ori încât putem spune că Dumnezeu îi menționează intenționat,
tocmai pentru a se asigura că sunt în topul listei noastre de priorități."
Să aruncăm o privire mai atentă la aceste trei categorii de oameni.
1. Citește următoarele pasaje din Scriptură:
Să nu chinuieşti pe străin şi să nu-l asupreşti, căci şi voi aţi fost străini în ţara Egiptului.
Să nu asupreşti pe văduvă, nici pe orfan
—Exod 22:21-22
Căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeul dumnezeilor, Domnul domnilor, Dumnezeul
cel mare, puternic şi înfricoşat, care nu caută la faţa oamenilor şi nu primeşte daruri; care
face dreptate orfanului şi văduvei, care iubeşte pe străin şi-i dă hrană şi îmbrăcăminte.
—Deuteronom 10:17-18
Aşa vorbeşte Domnul: “Faceţi dreptate şi judecată; scoateţi pe cel asuprit din mâinile
asupritorului; nu chinuiţi pe străin, pe orfan şi pe văduvă; nu apăsaţi şi nu vărsaţi sânge
nevinovat în locul acesta!”
—Ieremia 22:3
De ce crezi că Dumnezeu are o preocupare atât de puternică pentru văduve, orfani și
străini? Ce au în comun aceste trei categorii?
2. Mulți dintre noi nu știu ce înseamnă a fi orfan sau văduvă. Dar oricine se poate regăsi în
postura de străin sau intrus. Alege una dintre următoarele situații pe care le-ai experimentat:

• Începerea unei noi școli
• Începerea unui nou loc de muncă
• Navigarea într-un oraș necunoscut și încercarea de a găsi un anumit loc...după întuneric
• Vizitarea unei țări în care nu vorbești limba și nu știi cum să ajungi dintr-un loc în altul.
Cum te-ai simțit în astfel de situații? Dacă vrei, povestește grupului o experiență în care te-ai
simțit stingher și străin.
3. Ce te-a ajutat să schimbi ceva, ca să nu te mai simți ca un străin?
…………………………………………………………..
Ajutorul lui Dumnezeu
4. Unul dintre cuvintele pe care le-ați folosit pentru a descrie cum v-ați simțit într-unul din
scenariile de mai sus este "neajutorat". Deuteronom 24:19-22 vorbește despre purtarea de
grijă a lui Dumnezeu pentru aceste grupuri:
"Când îţi vei secera ogorul şi vei uita un snop pe câmp, să nu te întorci să-l iei – să fie al
străinului, al orfanului şi al văduvei, pentru ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze în
tot lucrul mâinilor tale. Când îţi vei scutura măslinii, să nu culegi a doua oară roadele rămase
pe ramuri – ele să fie ale străinului, ale orfanului şi ale văduvei. Când îţi vei culege via, să nu
culegi a doua oară ciorchinele care rămân pe urma ta – ele să fie ale străinului, ale orfanului
şi ale văduvei. Adu-ţi aminte că ai fost rob în ţara Egiptului, de aceea îţi dau poruncile
acestea, ca să le împlineşti.”
Din moment ce Dumnezeu ne responsabillizează să ne asigurăm că aceste grupuri de
oameni sunt îngrijite, care sunt câteva moduri creative de a lăsa snopii pe câmp, măslinele
pe ramuri și strugurii în viță, pentru a ajuta la acoperirea nevoilor acestor grupuri?
5. Cum descrie Proverbe 23:10-11 modul de raportare a lui Dumnezeu la orfani?
Nu muta hotarul văduvei şi nu intra în ogorul orfanilor, căci Răzbunătorul lor este puternic: El
le va apăra pricina împotriva ta.
6. Vedem exemple de "apărare" în orice, de la sport până la sala de judecată. Care sunt
câteva cuvinte pe care le asociezi în general cu cuvântul "a apăra?"
7. De ce are nevoie un copil fără familie de "apărare"? Care ar fi câteva lucruri ce li se pot
întâmpla copiilor fără părinți?
Principiu
Dumnezeu păstrează un loc special în inima Lui pentru orfani și ne cheamă să ajutăm la
apărarea și ocrotirea lor.

Adopția noastră
Biblia folosește metafora înfierii pentru a descrie ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi prin
Hristos. Efeseni 1:5 ne spune: "El ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos,
după buna plăcere a voiei Sale..."
8. Ce crezi că înseamnă că am fost adoptați ca fii prin Isus Hristos?
De ce crezi că un cuvânt precum "înfiere" este folosit pentru a descrie ce se întâmplă cu noi
când ajungem să îl cunoaștem pe Hristos?
9. Dacă îl cunoști pe Hristos ca Domn și Mântuitor al tău, împărtășește grupului cum a fost
viața ta înainte ca Dumnezeu să lucreze în inima ta să te atragă la El. În ce mod a fost viața
ta asemănătoare cu cea a unui orfan?
Citește următoarele versete:
Nebunul zice în inima lui: „Nu este Dumnezeu!” S-au stricat oamenii, fac fapte urâte; nu este
niciunul care să facă binele.
Domnul Se uită de la înălţimea cerurilor peste fiii oamenilor, să vadă de este vreunul care să
aibă pricepere şi care să caute pe Dumnezeu.
Dar toţi s-au rătăcit, toţi s-au dovedit nişte netrebnici; nu este niciunul care să facă binele,
niciunul măcar.
—Psalmii 14:1-3
Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi,
Hristos a murit pentru noi.
—Romani 5:8
1. Ce criterii ai avut de îndeplinit ca Dumnezeu să fie dispus să te adopte?
2. Care sunt criteriile pe care oamenii le aduc cel mai des în discuție când vine vorba de
adopție?
3. Ce s-ar fi întâmplat dacă Dumnezeu ar fi folosit unele dintre aceste criterii în decizia Sa de
a ne adopta?
Principiu:
Dumnezeu ne-a înfiat nu pentru că noi eram cei mai drăguți, cei mai inteligenți sau cel mai
puțin expuși la riscul de eșec.
Din contră, El ne-a înfiat în ciuda defectelor noastre, a eșecurilor și a celor mai nedorite
trăsături.

Individual:
1. Te-ai mai gândit înainte de acest studiu la responsabilitatea noastră în calitate de
credincioși de a avea grijă de orfani, văduve și străini? De ce da sau de ce nu?
2. În ce mod cunoașterea inimii lui Dumnezeu îți influențează viziunea asupra adopției?
În cuplu:
1. Împărtășiți răspunsurile din secțiunea individuală.
2. Uitați-vă din nou la secțiunea din încheierea sesiunii de grup. Care sunt criteriile pe care
le-ați plasat în dreptul copiilor pe care ați putea lua în calcul să îi adoptați? Enumerați 3-5
caracteristici.
3. Dacă ați aplica în dreptul copiilor orfani aceleași standarde pe care Dumnezeu le-a aplicat
în dreptul vostru, cum ar schimba asta tipul de copil pe care l-ați aduce în familia voastră?
4. Petreceți câteva minute în rugăciune în doi, rugându-L pe Dumnezeu să conducă în
familia voastră cu privire la orice decizie pe care o luați referitor la adopție.

