#7
Convertire și căință
Când ne dăm seama de problema păcatului și de neputința de a ne ridica deasupra firii noastre
pe cont propriu, ne rămâne de făcut un singur lucru. Să ne dăm bătuți și să-L lăsăm pe
Dumnezeu să preia controlul! Atunci când atingem acel prag, luăm în considerare miracolul
convertirii. Dar cum rămâne cu pocăința? Nu trebuie să ne pocăim înainte să venim la
Dumnezeu? Pocăința nu vine înaintea convertirii? În această lecție vom examina ceea ce învață
Biblia despre convertire și pocăință.

1. Cât de importantă este experiența convertirii? Ioan 3: 3
_____________________________________________________________________
2. De unde vine puterea pentru nașterea din nou? Ioan 1:12, 13
_____________________________________________________________________
3. Cine este agentul activ în nașterea din nou? Ioan 3: 5; Tit 3: 5
_____________________________________________________________________
Notă: Convertirea este lucrarea supranaturală a Duhului Sfânt. Este marcată de o
schimbare de atitudine față de Dumnezeu. În loc să fugă de Dumnezeu, cel care este
convertit se întoarce spre Dumnezeu.
4. Înțelege omenirea, în mod natural, lucrurile spirituale? 1 Corinteni 2:14;
Romani 8: 7 ___________________________________________________________
5. Deci, ce trebuie să se întâmple pentru ca noi să înțelegem? Efeseni 4:23, 24
_____________________________________________________________________
Notă: Convertirea creează o capacitate nouă și mai profundă de a-L cunoaște pe
Dumnezeu. Duhul Sfânt îți reînnoiește mintea și astfel, creează noi înțelegeri și interese
ce nu au existat până acum. Începi să simți o dorință nouă de a-L cunoaște pe
Dumnezeu.
6. Inima cea nouă duce la o viață schimbată? Ezechiel 36:26, 27
_____________________________________________________________________
Notă: Convertirea se numește nașterea din nou. Este începutul vieții spirituale. Așa
cum nu îți poți alege ziua de naștere în viața fizică, la fel nu-ți poți alege nici ziua pentru
nașterea spirituală. Nu te poți converti pe tine însuți. Și nu-i poți converti pe alții. Asta

depinde în totalitate de Dumnezeu. Îl poți împărtăși pe Hristos celorlalți, dar numai
Duhul Sfânt poate să schimbe atitudinea față de Dumnezeu.
7. Ce promisiune ne face Dumnezeu cu privire la lucrarea pe care o începe în noi?
Filipeni 1: 6 ___________________________________________________________
8. Este nevoie de pocăință pentru a fi mântuit? Luca 13: 3; 2 Petru 3: 9
_____________________________________________________________________
9. Ce tipuri de oameni simt nevoia de pocăință? Marcu 2:17
_____________________________________________________________________
10. Există o mâhnire adevărată și una falsă față de păcat? 2 Corinteni 7:10
_____________________________________________________________________
Notă: Întristarea adevărată pentru păcat include o întoarcere de la păcat. Mâhnirea
falsă cu privire la păcat este mai mult o durere pentru consecințele păcatului. Hoțului
nu îi pare rău că a furat, ci că a fost prins și este acum în închisoare.
11. Deci, de unde vine pocăința adevărată? Fapte 5:31
_____________________________________________________________________
Notă: “Dar tocmai aici, în acest punct, mulți pot greși și, de aceea, nu mai ajung să
primească ajutorul pe care Domnul Hristos dorește să li-l dea. Aceștia gândesc că nu
pot veni la Domnul Hristos până când mai întâi nu se pocăiesc și că pocăința îi
pregătește pentru iertarea păcatelor lor. [...] Sfânta Scriptură nu ne învață că păcătosul
trebuie ca mai întâi sa se pocăiască și numai după aceea va putea să dea curs invitației
Domnului Hristos. [...] Noi nu putem nicidecum să ne pocăim fără ca Duhul lui Hristos
să trezească conștiința, după cum nu putem fi iertați de păcatele noastre fără Domnul
Hristos.” – Calea către Hristos, pag. 26
Cum se realizează pocăința? Venim la Hristos pentru a ne pocăi sau ne pocăim
pentru a putea veni la Hristos? Nu ne putem pocăi de nimic PÂNĂ nu venim la
Hristos. Pocăința este ceva ce primim. Este un dar de la Dumnezeu. Venim la Isus,
iar El ne dă un spirit de pocăință și apoi ne iartă păcatele. Nu ne curățăm pe noi
înșine pentru a veni la Hristos. În schimb, venim la Hristos și apoi EL ne curăță.
12. Cum ne conduce Dumnezeu spre pocăință? Romani 2: 4
_____________________________________________________________________
13. După ce Petru s-a lepădat de Isus și și-a amintit apoi de bunătatea Sa, ce a făcut
el? Matei 26:74, 75
_____________________________________________________________________
Nu putem întoarce spatele păcatului prin puterile noastre, dar îl putem căuta pe
Domnul ca să facă El acest lucru pentru noi. Dumnezeu se bucură să-i ajute pe cei
ce nu se pot ajuta singuri. Nu ne întoarcem fața de la păcate pentru a ne pocăi.

Venim la Isus pentru a ne pocăi. Partea noastră este doar să venim la El
întotdeauna.

Răspunsuri cheie pentru lecția #7
Î. 1 – Foarte importantă, chiar critică.
Î. 2 – De la Dumnezeu
Î. 3 – Duhul Sfânt
Î. 4 – Nu
Î. 5 – Mințile noastre trebuie reînnoite
Î. 6 – Da
Î. 7 – Dumnezeu va încheia lucrarea pe care a început-o în noi.
Î. 8 – Da
Î. 9 – Păcătoșii
Î. 10 – Da
Î. 11 – De la Isus Hristos
Î. 12 – Prin bunătatea Lui
Î. 13 – A plâns amar

