Capitolul 9 – Ce trebuie să fac?
(pentru lider: pentru a fi pregătit pentru această lecț ie, va trebui să ai copii ale acestei lecț ii, plus
copii ale ”evaluării personale” pentru fiecare persoană. Dacă plănuieș ti să discutaț i anexa
”Pocăitul care nu se pocăieș te”, va trebui să ai câte un exemplar pentru fiecare)
1.
Începe cu o rugăciune pentru tine ș i pentru cei din familia ta, pe nume, pentru ca nici
unul dintre voi să nu se înș ele cu privire la mântuirea lui. (pentru lider: acest lucru poate fi
făcut cu tot grupul sau în grupuri mici)
2.
Această secț iune de final este un rezumat ș i o aplicaț ie practică pentru tot ce a fost
până acum. Citeș te capitolul 9, ”Ce trebuie să fac?”. Ascultă acele afirmaț ii pe care nu le
înț elegi sau cu privire la care ai vrea să discuț i mai mult. Acum, luaț i-vă timp ca grup să
dezbateț i orice subiect adus în discuț ie.
3.
Luaț i-vă câteva minute singuri în care să vă evaluaț i în lumina adevărurilor
învăț ate, folosind ”Evaluarea Personală”. Adu-ț i aminte cuvintele din 2 Corinteni 13:5 –
„Pe voi înș ivă încercaț i-vă dacă sunteț i în credinț ă. Pe voi înș ivă cercaț i-vă. Nu
recunoaș teț i voi că Isus Cristos este în voi? Afară numai dacă sunteț i lepădaț i”. Te rog nu
te autoevalua pe baza unei rugăciuni rostite sau pe baza faptului că ai ieș it în faț ă sau că ț i
s-a spus că este creș tin sau că te-ai botezat sau/ș i că ai participat la activităț i ale bisericii.
Mergi mai adânc. Starea ta eternă este mult mai importantă pentru ca să iei lucrurile acestea
uș or.
4.
De vreme ce îț i cunoș ti grupul de câteva săptămâni, poț i fi sincer cu ei, fără nici o
frică. Faceț i mai multe grupuri mici în care să discutaț i diverse aspecte ale „Evaluării
personale” care revelează lipsa unei încrederi depline ș i biblice cu privire la mântuire.
(pentru lider: grupuri de 3-5 persoane ar fi indicate. În unele cazuri, din cauza unor chestiuni
mai sensibile, ar fi mai bine să separaț i bărbaț ii de femei, dacă este posibil). Ascultaț i-vă
cu atenț ie unii pe alț ii. Discutaț i natura oricărei probleme ș i despre ce se poate face
pentru a avea siguranț ă deplină. Referiț i-vă la capitolul pe care tocmai l-aț i citit pentru
orice fel de sfat adiț ional pe măsură ce vă consiliaț i reciproc. La sfârș itul discuț iei,
răspundeț i la următoarele întrebări:



Dacă ar fi să descoperi că nu eș ti un creș tin adevărat, ce ar zice familia ta?
Ce ar zice membrii bisericii tale?
Dacă ar fi să descoperi că nu eș ti credincios cu adevărat, ce ar trebui să faci?

5.
Citeș te cu glas tare: Biblia spune că fiecare om trebuie să îș i pună încrederea în
Domnul Isus Cristos pentru a fi mântuit. Ai ajuns să înț elegi că mântuirea este de la Domnul
ș i că credinț a cerută este de fapt un dar de la Dumnezeu. Ce poț i face dacă nu ai siguranț ă
deplină? Îț i sugerez următoarele:

a. Pocăieș te-te ș i crede în Cristos cât de mult poț i. Vorbeș te tot timpul cu
Domnul despre aceasta. Tu cauț i credinț a adevărată. Dacă credinț a ta este
reală, vei vedea rodul ei ș i vei primi siguranț a.
b. Adu-ț i aminte întrebarea crucială: „Am viaț ă de la Dumnezeu?”
c. Citeș te Biblia des ș i fii serios. Dumnezeu Se descoperă ș i mântuieș te prin
Cuvântul Său. Nimeni nu poate avea o siguranț ă validă fără a înț elege
adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu.
d. Strigă la Dumnezeu pentru îndurarea Sa. Numai Dumnezeu poate mântui un
suflet. Păcatele noastre ne duc în iad, dar mila lui Cristos este eliberarea
noastră. Interesant este că strigarea ta la Dumnezeu, preocuparea ta profundă
ș i continuă pe care o ai pentru sufletul tău, pot fi cele mai bune indicatoare ale
lucrării lui Dumnezeu în tine. Cristos a venit pentru cei bolnavi, nu pentru cei
sănătoș i, însemnând că El nu a venit pentru cei care cred că nu au nevoie de
nimic. Zdrobirea din cauza păcatului poate indica faptul că Dumnezeu te
convinge de starea ta sau poate însemna că este deja în tine.
e. Cu atenț ie revizuieș te secț iunea numerotată din capitolul 9 al cărț ii
„Credinț a risipită” pentru a te ajuta să te vezi în mod corect. Nu spun că este
uș or să ne vedem starea noastră spirituală, dar siguranț a care cine dintr-o
examinare atentă poate însemna diferenț a dintre moarte ș i viaț ă sau cel
puț in, o trăire creș tină plină de încredere.
Credinciosul terbuie să fie sigur. Unii primesc aceasta imediat, iar alț ii se chinuie pentru ea.
Aceasta este o reprezentare adevărată cu privire la ce se întâmplă. Studiul pe care l-ai parcurs
ș i „Evaluarea Personală” au fost scrise pentru a fi sigur că eș ti al Lui sau, dacă eș ti plin de
încredere, să te aș ezi pe o temelie ș i mai solidă.
6.
În cele din urmă, discutaț i valoarea ș i importanț a acestor săptămâni petrecute
împreună. Ce ai învăț at despre tine ș i/sau despre natura mântuirii? În ce mod acest studiu va
face diferenț a în viaț a ta sau a altora?

Gândeș te-te la moduri prin care să prezinț i cartea „Credinț a risipită” ș i altor oameni.

