
Capitolul 4 – Credinț a fără raț iune 

1. Citiț i cu glas tare capitolul 4, ”Credinț a fără raț iune” 

2. Apoi citiț i următoarea poveste ș i discutaț i pe baza întrebărilor 

 

Un tânăr este student la o facultate unde Cristos nu este recunoscut/ profesorii lui cred 

ca a existat un învăț ător pe nume Isus care a trăit undeva în istorie ș i a zis multe 

lucruri înț elepte, dar ei nu cred că El a murit purtând păcatele noastre sau că a înviat 

din morț i. Ei văd toate aceste lucruri ca pe niș te mituri susț inute de urmaș ii Săi 

fanatici care doresc să îș i aducă aminte de liderul lor. Studentul este de acord cu cele 

auzite. Mai târziu, are mari probleme cu banii ș i în relaț ii. Se simte distrat ș i de 

multe ori devine depresiv ș i plânge. Într-una din nopț i, experimentează ceva 

neobiș nuit. În plină stare de încordare, simte cum pacea se revarsă asupra lui; ca ș i 

cum ar fi în prezenț a unei persoane nevăzute. Temerile ș i îngrijorările par că dispar 

în căldura acelei experienț e. El concluzionează că Cristos cel mistic i s-a descoperit. 

El nu va spune că L-a întâlnit pe Domnul Isus, ca persoană istorică, ci L-a 

experimentat pe Cristos din punct de vedere spiritual. Pentru el nu contează cum 

numeș te această experienț ă, ci contează că i s-a întâmplat ceva uimitor. Din acel 

moment, acel student este convins că cineva se îngrijeș te de el ș i că nu mai este 

singur; el are pace acum. Ș tie că el crede în Cristos ca i s-a revelat. Când este întrebat 

dacă Îl cunoaș te pe Cristos, va răspunde rapid da, chiar dacă nu relatează 

circumstanț ele experienț ei sale mistice. Câteodată chiar citeș te Biblia ș i se simte 

bine făcând asta. Scepticismul său cu privire la faptele istorice (moartea ș i învierea lui 

Cristos) nu s-au schimbat. Dar cu toate acestea, el simte că nimic nu poate să-i ia 

experienț a întâlnirii cu ”divinitatea”. 

 

a. Dacă ai putea să vorbeș ti cu acest tânăr, ce i-ai spune? 

b. Citeș te 1 Corinteni 15:1-8. Ce este Evanghelia în conformitate cu acest pasaj? Ce 

relaț ie este între experienț a tânărului ș i Evanghelie? 

 

3. Citiț i cu glas tare 2 Corinteni 11:3,4 ș i 13-15. Cum puteț i ș ti dacă unii din cei care 

spun că sunt creș tini au primit un alt duh, au crezut o altă evanghelie sau au acceptat un alt 

fel de Isus? 

 

4. Analizaț i următoarele afirmaț ii ș i discutaț i erorile din fiecare. 

 

a. Eu am credinț ă. Am deplină încredere în faptul că Dumnezeu se va uita la viaț a 

mea când voi muri ș i mă va judeca potrivit cu starea mea viitoare, în 

conformitate cu modul în care L-am iubit pe El ș i am încercat să am o relaț ie cu 

El în timpul vieț ii mele.  

b. Mă simt foarte aproape de Domnul. Încă am multe întrebări dacă Isus a zis sau a 

făcut toate lucrurile scrise în Biblie, dar orice ar fi, pentru mine nu are o prea mare 

importanț ă. Eu mă încred în sentimentele spirituale de bază care sunt temelia 

tuturor religiilor. 



c. Sunt foarte deschis pentru religie. Am crescut în biserică. Oridecâteori mă simt 

descurajat, mă întorc la rădăcini. De fapt, câteodată mai merg la biserică ș i 

sentimentul acela de încredere vine înapoi. Îl simt pe Dumnezeu acolo. Mă simt în 

siguranț ă. 

d. Am avut multe experienț e cu Dumnezeu. A fost atât de bun faț ă de mine ș i m-

a scăpat de la tragedie. Unul din exemplele recente este accidentul rutier. Am fost 

scăpat de Cristos. L-am simț it în maș ină alături de mine. Nu mi-a fost frică deci 

trebuie să fiu creș tin. 

 

5. Cum poate ș ti cineva dacă este ”în adevăr ucenicii Mei” conform cuvintelor rostite în 

Ioan 8:31,32? Dezvoltă un pic răspunsul explicând ce a vrut să zică Domnul Isus prin aceste 

cuvinte cheie ale pasajului. 

 

6. Isus continuă în capitolul 8 să dovedească faptul că oamenii care aveau un fel de 

”credinț ă” în El (vezi vers 30 ș i 31) nu erau ucenicii Lui. În versetele 31 ș i 32, El El face 

niș te afirmaț ii cu privire la relaț ia lor cu Scriptura. Acum citeș te verstele 37 ș i de la 42 la 

47. ț ine minte că Isus vorbeș te aceloraș i oameni care pretindeau că ei cred în El. Sunt 

afirmaț iile lui Isus din versetele 43 ș i 44 adevărate cu privire la toț i oamenii care nu 

înț eleg Evanghelia? Gândeș te-te bine ș i explică răspunsul. 

 

7. Un profesor de religie poate să fie în stare să predea ceea ce crede un adevărat creș tin. 

Poate preda cursuri întregi pe această tema. Dar în final să respingă mesajul. El poate spune 

”Eu niciodată nu voi crede închipuirile acestea”. Omul acesta înț elege Evanghelia? Explică 

răspunsul. 

 

8. Dacă mai este timp, citiț i capitolul 5, ”Credinț a fără pocăinț ă”. Încheiaț i cu un 

moment de rugăciune 

 

Pentru data viitoare: citiț i capitolul 5, ”Credinț a fără pocăinț ă” 


