Capitolul 5 – Credinț a fără pocăinț ă

1.
Citeș te capitolul 5, ”Credinț a fără pocăinț ă” cu glas tare.
(pentru lider: subiectul pocăinț ei este foarte puț in înț eles de oamenii din ziua de azi, de
aceea cred că este folositor pentru grup să studieze anexa Pocăitul care nu se pocăieș te, care
arată doisprezece înlocuitori ai pocăinț ei adevărate. Sugerez ca acest studiu opț ional să fie
făcut la sfârș itul întregii serii pentru a primi mai multă atenț ie, dar în funcț ie de caz,
poate fi parcurs imediat după această lecț ie. Dacă vei face aceasta, nu uita ca toată lumea
să aibă o copie; de asemenea, este recomandat ca fiecare să mediteze la acel text).
2.
Odată, un om m-a chemat să stau alături de el pe patul de moarte. Mi-a spus că nu este
credincios ș i că va muri fără Cristos dacă nu se va întâmpla ceva. Apoi m-a întrebat ceva
foarte important: ”Jim, eu am un obicei ș i ș tiu că lui Dumnezeu nu-i place. E un păcat. Dar
nu vreau să renunț la acest obicei; de fapt, nu intenț ionez să renunț . Dar pot totuș i să
devin creș tin?” Ce i-ai răspunde acestui om? Explică în detaliu ce i-ai spune. (pentru lideri:
recomandat este să îi lăsaț i să discute acest lucru în perechi preț de 2 minute, iar apoi să
aveț i o discuț ie cu tot grupul)
3.
Dumnezeu cere pocăinț ă din partea fiecărui om. Citeș te următoarele versete: Fapte
17:30; 20:21; 26:20. Ce este greș it ș i/sau bun din următoarele afirmaț ii?
a. Pocăinț a înseamnă să te întorci de la păcat prin a face lucruri bune
b. Pocăinț a este cealaltă parte a credinț ei. Este pur ș i simplu o schimbare a
minț ii care Îl respingea pe Cristos
c. Pocăinț a este o schimbare a minț ii cu privire la păcat, ce are ca urmare
îmbunătăț irea unor domenii ale vieț ii, dovada schimbării
4.

Citeș te Luca 13:1-5. Răspunde la următoarele întrebări
a. Care este înț elesul cuvântului ”a pieri”?
b. Sunt unii oameni mai păcătoș i decât alț ii? (vezi Matei 11:20-24; Ioan 19:11;
Luca 12:42-48 etc)
c. Cei ce au fost omorâț i de Pilat sau cei pe care a căzut turnul, au murit din cauza
unor anumite păcate sau pentru că erau păcătoș i din fire?
d. Ce mesaj transmite Dumnezeu lumii prin calamităț i?

5.
Pocăinț a este ceva prezentat în Scriptură ca fiind un dar de la Dumnezeu. Citeș te
Fapte 5:30,31; 11:18; 2 Timotei 2:24-26. Ț i se pare corect că Dumnezeu ne cere ceva ce
numai El poate să ne dea? O persoană fără Cristos trebuie să aș tepte darul pocăinț ei sau
trebuie să se pocăiască imediat?
6.
Citeș te Marcu 10:17-22. Deseori s-a spus că există două moduri de a ajunge în cer:
calea imposibilă ș i calea posibilă. Isus începe prin a descrie calea imposibilă de a ajunge în

rai. El ș tia că acel om este un păcătos care nu se pocăise, dar l-a lăsat să vorbească despre
aș a-zisa bunătate a sa. Apoi i-a spus să renunț e la averea lui; prin această metodă,
Dumnezeu a măsurat viaț a lui prin prisma primelor două porunci: să nu ai alț i dumnezei
afară de Mine ș i să nu Îț i faci chip cioplit (Notă: în Coloseni 3:5, idolatria este descrisă ca
fiind lăcomie sau zgârcenie). În realitate el nu ț inea poruncile ș i deci a plecat întristat.
Să presupunem că cineva i-ar fi spus tânărului om de afaceri că tot ce trebuie să facă pentru a
fi mântuit este să spună o rugăciune simplă. S-ar fi rugat el? Ce îț i spune aceasta despre
modul în care se face Evanghelizare astăzi?
7.

Citeș te Ioan 2:23-25
a. Mulț i au crezut când Domnul Isus a făcut minuni de Paș te. Nu este adevărat că
Isus a făcut minuni ca oamenii să creadă în El?
b. Nu este din nou adevărat că ”a crede” este răspunsul potrivit la Cristos? Dacă da,
care este problema descrisă în acest pasaj? De ce nu a primit Domnul Isus
”credinț a” acestor oameni?
c. După cum demonstrează acest pasaj, este posibil să vedem o mulț ime mare de
oameni care aparent ”cred” (de exemplu, când răspund la invitaț iile făcute la
evanghelizări, cruciuade, ș coli Biblice de vacanț ă, tabere, misiune etc), dar de
fapt nici unul dintre ei să nu fie convertit. Cum putem rămâne evangheliș ti
adevăraț i, dar să evităm (sau să micș orăm pe cât posibil) acest pericol?

8.
Cât ai meditat la nevoia de pocăinț ă când credeai că te converteș ti? Era important să
ș tii definiț ia pocăinț ei pentru a fi mântuit? Aveai vreun mod prin care să îț i dai seama
dacă erai cu adevărat pocăit?
9.
Dacă mai este timp, citiț i capitolul 6, ”Actul iniț ial al credinț ei”. Rugaț i-vă ca
această lecț ie să pătrundă adânc.
Pentru data viitoare: citiț i capitolul 6, ”Actul iniț ial al credinț ei”

