
Capitolul 8 – Credinț a care nu perseverează 

 

1. Citeș te 1 Petru 1:3-9. Observaț i versetele 6 ș i 7. Conform acestui pasaj, care sunt 

cele două scopuri ale încercărilor ce slujesc vieț ii credinciosului? De ce spune Petru ”dacă 

trebuie” în versetul 6? Poate o încercare să îl îndepărteze pe credincios de la Cristos? Ce 

ilustraț ii ai cu privire la viaț a ta sau a altora care să susț ină această perspectivă? 

 

2. Citeș te capitolul 8, ”Credinț a care nu perseverează” 

 

3. Citeș te Ioan 6:37-40. Descrie în toate modurile posibile, potrivit cu textul dat, cine va 

fi înviat în ziua de apoi. Uită-te cu atenț ie la fiecare aspect al pasajului. Poț i găsi vreun mod 

în care o persoană poate să îș i piardă mântuirea, date fiind aceste versete? 

 

4. Citeș te Ioan 27-30. În ce fel încearcă Satan să îi smulgă pe credincioș i din mâna lui 

Dumnezeu? De ce putere ar fi nevoie ca într-adevăr să reuș ească să îi smulgă pe credincioș i 

din mâna lui Dumnezeu? 

 

5. Considerând claritatea indiscutabilă a pasajelor mai sus studiate – Ioan 6:37-40; ioan 

10:27-30 sau 1 Petru 1:5 – cum explici înț elesul versetelor Coloseni 1:21-23 ș i Evrei 3:12-

4:1 (citiț i-le cu glas tare)? Ce avertismente dau aceste pasaje celor ce afirmă ca sunt creș tini 

ș i care sunt ispitiț i să se lepede sau să îmbrăț iș eze forme false ale creș tinătăț ii? 

 

6. De ce crezi adevărul despre care noi am discutat a fost numit în istorie ”păstrarea ș i 

perseverenț a sfinț ilor (credincioș ilor)”? Cum lucrează împreună ”păstrarea” ș i 

”perseverenț a”? Care expresie este mai bună: ”odată mântuit pentru totdeauna mântuit” sau 

”odată mântuit, totdeauna perseverând”? De ce? 

 

7. Dima era un lucrător activ al propovăduirii Evangheliei. Citeș te Coloseni 4:14; 

Filimon 24 ș i 2 Timotei 4:9-10, locurile unde numele îi este menț ionat. Nu putem ș ti exact, 

dar potrivit unei evaluări personale, a fost Dima un adevărat credincios? Petru s-a lepădat de 

Cristos de trei ori (Ioan 18:15-18,25-27). A fost el diferit de Dima? Explică. 

 

8. Citeș te 2 Petru 3:9. Cui îi scrie Petru în acest verset (observaț i pronumele ce 

înconjoară acest verset)? Acum citeș te Matei 18:6 ș i 12-14. Observaț i că acei ”copilaș i” 

(metaforă pentru credincioș ii adulț i, de asemenea) cred în Domnul în versetul 6. Putem 

gândi că acei ”copilaș i” din versetul 14 sunt creș tini de toate vârstele, nu doar copii care 

cred. Atunci care este înț elesul versetului 14? Dacă eș ti un creș tin rătăcit, ce va face 

Dumnezeu? 

 

Acum întoarce-te la 2 Petru 3:9-18 ș i citeș te cu glas tare. Observă cui i se adresează Petru. 

Creș tinii din acest pasaj erau călăuziț i în rătăcire de către învăț ătorii falș i (mesajul întregii 

cărț i) ș i trebuiau să fie siguri de chemarea ș i alegerea lor (vezi 1:10). Aș adar, ei trebuiau 



să se pocăiască pentru ca ei să nu cadă din umblarea lor (vers 17). Era voia lui Dumnezeu ca 

ei să nu piară (El niciodată nu voieș te ca cei credincioș i să piară), ci ”să se silească să fiț i 

găsiț i înaintea Lui fără prihană, fără vină ș i în pace” (v.14). Întârzierea venirii Domnului 

oferă timp pentru întoarcerea de la păcat; este vorba despre mântuire (v.15). Citeș te verstul 9 

din nou. De dragul clarităț ii, sumarizaț i înț elesul acestui verset în cadrul grupului. 

 

9. Ce explicaț ie ai oferi despre o persoană care devine (aparent) creș tin la vârstă 

fragedă, simte ș i vede că viaț a i se schimbă, dar se răzvrăteș te pentru o perioadă de mai 

mulț i ani, în timpul tinereț ii ș i al facultăț ii? Apoi, printr-o experienț ă de reînnoire, acea 

persoană reintră în părtăș ie cu Dumnezeu pentru tot restul vieț ii. O persoană de acest gen, 

este credincioasă? Dacă da, când s-a convertit? 

 

10. Dacă o persoană se converteș te după momentul botezului, ar trebui să se mai boteze 

încă o dată? (Ș tiu că bisericile au diverse opinii cu privire la aceasta, iar întrebarea se pune 

întotdeauna ș i este o chestiune validă ș i demnă de discutat). 

 

11. Dacă mai este timp, citeș te capitolul 9, ”Ce trebuie să fac?”. De asemenea, petreceț i 

timp în rugăciune 

 

Pentru data viitoare: citiț i capitolul 9, ”Ce trebuie să fac?”. Citeș te cu atenț ie ș i roagă-

te! 


