Capitolul 2 – Credinț a fără duh
1.
Romani 3:11 spune ”nu este nici unul care să caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu”.
Pe de altă parte, Evrei 11:6 spune că Dumnezeu ”El răsplăteș te pe cei ce-L caută”. Cum
explicaț i această diferenț ă aparentă în folosirea cuvântului ”a căuta” din aceste două
versete?
Citiț i cu glas tare capitolul 2, ”Credinț a fără duh”.

2.

3.
Crezi că credinț a este cea care Îl face pe Dumnezeu să mântuiască? De ce? După ce
discutaț i lucrul acesta, citeș te Fapte 13:48 ș i leagă versetul de răspunsul tău. Bazat pe acest
verset, descrie ce rol joacă credinț a în experienț a mântuirii.
4.
În zilele noastre, cânt accentul cade pe om, ajungem să Îl facem pe Dumnezeu să fie
curierul nostru, care ne trimite ce-I cerem când vrem. Dar mântuirea este mult mai mult a lui
Dumnezeu ș i cu mult mai misterioasă decât atât. Din cauza perspectivei noastre înguste, noi
nu reuș im să Îl glorificăm pe Dumnezeu pentru mântuire, aș a cum ar trebui. Priveș te la
ceea ce face Dumnezeu cu privire la mântuirea noastră, citind ș i studiind pasajele de mai jos
(pentru lider: fiecare membru al grupului să ia câte un verset)





Dumnezeu Tatăl alege pe cei ce vor fi mântuiț i. Nu e nici o problemă dacă nu
înț elegi lucrul acesta acum, dar este un concept care apare în repetate rânduri în
Biblie. (vezi Matei 11:27; Ioan 6:37,44; 15:16-19; 17:1,2; Romani 9:9-24; Efeseni 1:36; 2 Tesaloniceni 2:13; 2 Tim. 2:10; observaț i cuvântul “rânduiț i” în Fapte 13:48 ș i
1 Petru 2:8)
Dumnezeu Fiul îi răscumpără pe cei ce vor fi mântuiț i. Acest lucru a fost
îndeplinit la cruce, nu în parte, ci pe deplin (Isaia 53:11; Matei 1:21; Romani 5:10;
Galateni 3:13; Evrei 9:12; 1 Petru 2:24)
Dumnezeu Duhul aplică această răscumpărare. Duhul este agentul Tatălui ș i
Fiului. Chiar dacă El nu este întotdeauna menț ionat pe nume, El este Cel care aplică
răscumpărarea prin faptul că îl convinge pe om de păcate (Ioan 16:8), îl atrage pe om
la Cristos (Ioan 6:44), îi deschide inima (Fapte 16:14), i-L descoperă pe Cristos (Matei
11:27; 2 Corinteni 4:3-6), regenerează sau îl readuce la viaț ă pe cel mort spiritual
(Efeseni 2:4,5; Tit 3:5) ș i îi conferă pocăinț ă ș i credinț ă (2 Timotei 2:24-26; Fapte
11:18)

a. Care sunt beneficiile în a cunoaș te adevărurile mai sus scrise? Dacă tu consideri că nu
sunt importante, de ce?
b. Cum îț i influenț ează cele de mai sus înț elegerea ta cu privire la ”har”?
5.
Citeș te Ioan 1:11-13 ș i apoi citeș te următoarele comentarii. Ioan spune trei lucruri
importante.
a. A fi copilul lui Dumnezeu presupune să Îl primeș ti pe Cristos. Acesta nu înseamnă să
Îl inviț i pe Cristos în inima ta. În versetul 11 ș i în tot contextul, o sa observi că
înseamnă să Îl recunoș ti pe Cristos ca fiind Fiul lui Dumnezeu care a venit să

mântuiască. De asemenea, citeș te Ioan 13:20 unde cuvântul ”a primi” are acelaș i
înț eles.
b. A fi copilul lui Dumnezeu presupune să crezi în Numele Său. A crede în Numele lui
Cristos înseamnă a crede în El. Doar crezând, oamenii devin copiii lui Dumnezeu.
Mântuirea este prin credinț a în Cristos.
c. A fi copilul lui Dumnezeu presupune o naș tere spirituală.
 Credincioș ii nu sunt născuț i din sânge – adică naș tere naturală
 Credincioș ii nu sunt născuț i prin voia firii – adică prin voia umană
 Credincioș ii nu sunt născuț i prin voia omului – adică voia altei persoane
 Credincioș ii sunt născuț i din Dumnezeu!
6.
În mod natural, orice persoană este în stare să se pocăiască ș i să creadă? (Citeș te ș i
discutaț i Ioan 3:3, 19, 20; 6:44; Romani 8:6-8; 1 Corinteni 2:14 ș i Ieremia 13:23.
Observaț i ”omul firesc” sau ”omul carnal” sau ”fii cărnii” sunt descrieri biblice ale
persoanelor care nu sunt născute din nou)
7.
Pentru cei dintre voi care sunteț i deja credincioș i, cum aț i experimentat lucrurile
descrise în acest capitol? L-ai căutat tu pe Dumnezeu sau te-a căutat El pe tine?
8.
Dacă mai este timp, citiț i capitolul 3, ”Credinț a fără Cristos”. Încheiaț i cu
rugăciune
Pentru data viitoare citiț i capitolul 3, ”Credinț a fără Cristos”

