Capitolul 7 – Credinț a fără rod

1.
Citeș te Matei 25:31-46. Noi suntem siguri că Biblie ne învaț ă că mântuirea este prin
har, prin credinț ă, după cum este menț ionat de mai multe ori în Biblie (Ioan 6:47; Efes 2:89 etc). Dar acest pasaj pare să spună că oamenii vor fi condamnaț i sau răsplătiț i pe vecie în
funcț ie de faptele lor. Cum explici asta?
2.

Citeș te capitolul 7, ”Credinț a fără rod”

3.
Citeș te 1 Corinteni 13:1-3. Discutaț i lucrurile religioase pe care cineva le poate face
fără dragoste. Este evident că există grade de compasiune între creș tini, unii fiind conduș i
de dragoste mai mult decât alț ii. Alț ii pot avea un dar special al milei. Nu toț i suntem la
fel, dar trebuie să fie dragoste în viaț a credinciosului. 1 Corinteni 13:4-7 vorbeș te despre
cum dragostea se aplică practic. Ia-ț i un moment de liniș te pentru a te gândi la versetele 4-7,
înlocuind cuvânt dragoste cu numele tău. Te descrie pe tine? Împărtăș eș te cu grupul ceea ce
ai descoperit.
4.
Rodul credinciosului este dragostea pentru ceilalț i, dar ș i dragoste pentru
Dumnezeu. Această dragoste constă atât într-o afecț iune adevărată pentru Dumnezeu, cât ș i
ascultare din inimă. Citeș te Ioan 14:21,23,24. Să presupunem că un prieten apropiat este
emoț ional când vine vorba de închinare la adresa lui Dumnezeu, dar în rest, este
dezinteresant sau mereu neascultător ș i rebel. Ce ar trebuie să îi spui unei astfel de persoane?
5.
Citeș te Matei 6:9-15 ș i 18:32-35, iar apoi 1 Ioan 3:14-15 ș i 4:20. Poate o persoană
care nu poate ierta să fie credincios?
6.
Citeș te următoarele pasaje ș i observă păcatele listate, dar ș i cuvântul ”înș elat”: 1
Cor 6:9-11; Gal 5:19-21; 6:7-8; Efes 5:5-7; 1 Ioan 3:7-12. Pe măsură ce citiț i aceste pasaje,
discutaț i-le.
7.
Care este legătura dintre pasajele citite ș i o persoană care s-a rugat rugăciunea
păcătosului, a ieș it în faț ă sau a simț it ceva, la un moment dat, numit de el convertire, dar
care trăieș te în păcatele enunț ate mai sus?
8.
Citeș te 1 Ioan 2:9-10. Este posibil să iubeș ti pe fraț i ș i totuș i să nu ai nici un
interes să te întâlneș ti cu biserica când este posibil? Ce putem spune despre cei care vin
duminica la biserică, dar nu au nici o dorinț ă de a se întâlni cu credincioș ii în alte zile? O
persoană poate fi considerată creș tină doar pentru că aș a se declară ș i pentru că participă la
întânirile religioase săptămânale ț inute sub stindardul creș tinismului? Dar ce putem spune
despre o persoană care nu vine la biserică dar se consideră credincios?

9.
Să ne uităm la conceptul de lăcomie. Citeș te Matei 6:24. Ce înseamnă să îi slujeș ti
lui Mamona? O persoană care îi slujeș te lui Mamona are viaț a veș nică? Citeș te 1 Ioan
2:15-17. Ce înseamnă ”să iubeș ti lumea”? Dă o definiț ie amplă a acestui concept. Dacă o
persoană iubeș te lumea, Îl iubeș te cu adevărat pe Dumnezeu?
10.
Citeș te Matei 13:3-9 ș i 18:23. Descrie fiecare tip de pământ. Diferenț a dintre modul
în care pământul primeș te sămânț a este indică moduri diferite în care oamenii răspund la
Evanghelie. Doar ultimul tip de sol primeș te sămânț a ș i poate da rod. Ș i doar ce aduc rod
sunt adevăraț i creș tini. Ai fost ș i tu, în viaț a ta, unul dintre felurile de pământ ilustrate în
această pildă? Care dintre soluri îț i este caracteristic acum?
11.
Citeș te Matei 5:20 (observaț i că se vorbeș te despre neprihănirea practicată, nu
atribuită). Cum va putea un credincios adevărat să depăș ească neprihănirea meticuloasă a
fariseilor? (compară cu vers 21-22, 27-28; 6:1-4 etc)
12.

Dacă este timp, citiț i capitolul 8 ”Credinț a care nu durează”

Pentru data viitoare: citiț i capitolul 8, ”Credinț a care nu perseverează”

