Capitolul 3 – Credinț a fără Cristos
1.
Care este cea mai faimoasă persoană cu care te-ai întâlnit vreodată (pe lângă Domnul
Isus)? Ai putea spune o cunoș ti cu adevărat? De ce?
2.

Citeș te al treilea capitol, ”Credinț a fără Cristos”

3.
Citeș te cu glas tare Matei 7:21-23. Mulț i oameni cred că nu vor avea probleme când
vor sta în faț a lui Dumnezeu oamenii religioș i pe care Domnul Isus îi descrie în acest pasaj
par a fi ș ocaț i când aud condamnarea Lui. Ei oferă trei motive pentru care Isus ar trebui să îi
accepte.
a. Numeș te cel puț in ș ase motive pe care oamenii din cultura de astăzi le vor
folosi să se îndreptăț ească înaintea lui Cristos la Judecată
b. Uitându-te cu atenț ie la acest pasaj, ce lucru specific poț i învăț a cu privire la aL cunoaș te pe Cristos?
4.
Citeș te 1 Samuel 3:1-12. Surprinzător, aceasta este singura relatare a Bibliei când un
copil se converteș te. Chiar dacă el a fost dus la Eli de când era mic (la 3 sau 4 ani), au mai
trecut câț iva ani înainte ca această întâmplare să aibă loc (vezi 1 Samuel 2:18-21 ș i 26).
Samuel avea, cel mai probabil, între 11 ș i 15 ani când s-a convertit.
a. Citeș te din nou versetul 7, iar apoi 21. Ce s-a întâmplat cu Samuel înainte ca el să
Îl cunoască pe Domnul? Explică răspunsul
b. Crezi că este corect să încerci să Îi slujeș ti lui Dumnezeu chiar dacă nu Îl
cunoș ti? Dacă da, în ce feluri? (vezi 1 Samuel 3:1)
5.
Reciteș te pasajul din capitolul 3 al cărț ii ”Credinț a risipită” care începe cu aceste
cuvinte: ”Principalul mod prin care Cristos se revelează pe El Însuș i este prin Cuvântul Său”.
După ce citiț i, discutaț i împreună ce înseamnă acest paragraf. Înț elegi ce încerc să
comunic aici? Poate unii dintre cei din grup pot facă legătura între experienț a lor cu modul în
care Dumnezeu s-a descoperit pe Sine prin Biblie, ca o experienț ă auzită sau văzută.
6.
Odată am văzut un film a cărui acț iune se desfăș ura într-un avion în drum spre
Europa. Personajul principal m-a făcut să devin foarte emoț ional. De fapt, am ș i plâns. Cu
toate acestea, nu am întâlnit niciodată persoana aceea sau actriț a care o interpreta. Cum faci
diferenț a între o simplă emoț ie ș i adevărata cunoaș tere a lui Cristos?
7.
Citeș te Ioan 10:1-30 cu glas tare. Pe măsură ce citeș ti, observă trei cuvinte care apar
de mai multe ori în text. Acestea sunt ”a cunoaș te”, ”a auzi” (sau ”a asculta”) ș i ”a urma”.
Dacă vrei, poț i să încercuieș ti aceste cuvinte. De reț inut este că în Israel, o stână
reprezenta un zid de piatră unde oile ce aparț ineau mai multor ciobani erau ț inute peste
noapte. Un paznic stătea totdeauna la intrare.

a. Ce vrea să spună Domnul Isus când zice că oile Lui nu vor urma un străin – vers.5
b. Când devine o persoană una din oile lui Cristos? Gândeș te-te bine, luând în
considerare versetele 16 ș i 26
c. Care sunt cele patru lucruri despre care Domnul Isus spune că sunt adevărate
pentru toate oile Sale? (vers. 14 ș i 27) Discutaț i înț elesul fiecăruia.
8.
Citeș te cu glas tare Ioan 17:1-3. Dacă acestea ar fi singurele versete pe care ai putea
să le foloseș ti ca să îi explici cuiva ce înseamnă să ai viaț ă veș nică, ce i-ai spune?
9.
Este evident că atunci când prezinț i Evanghelia, unii oameni o înț eleg, iar alț ii nu.
Putem observa aceasta în întâlnirile Domnului cu fariserii. Citeș te Ioan 8:43-47. Care sunt
câteva dintre motivele pentru care oamenii nu pot înț elege adevărul? A cui este vina?
10.
Dacă înț elegi că de fapt tu nu Îl cunoș ti pe Cristos, ce ar trebui să faci? Citiț i ș i
discutaț i Iacov 1:18; 1 Petru 1:23-25 ș i Romani 10:14-17
11.

Dacă mai este timp, citiț i capitolul 4, ”Credinț a fără raț iune”

Pentru data viitoare: Citeș te capitolul 4, ”Credinț a fără raț iune”

