#5
CREDINȚA - CE ESTE?
Cum ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu? În același fel în care ajungem să cunoaștem pe
oricine altcineva. Pentru a ne familiariza cu cineva, sunt necesare trei lucruri. În primul rând,
vorbim cu acea persoană. Apoi ascultăm ce are de spus. Și în al treilea rând, vizităm locuri și
facem diverse lucruri împreună cu persoana respectivă. Acestea sunt ingredientele comunicării.
Dar cum știu că Dumnezeu este acolo?
Noi profităm de multe lucruri pe care nu le putem vedea. Ai văzut vreodată electricitatea? Nu
poți vedea vântul. Nu putem vedea acest lucru misterios numit “viață”. Dar putem vedea
rezultatele tuturor lucrurilor menționate mai devreme.
Chiar dacă nu-L putem vedea pe Dumnezeu și nu-I putem auzi vocea cu echipamentul nostru
uman, putem vedea însă efectul puterii Sale; și profitând de căile de comunicare pe care El ni
Le-a dat, putem să-L cunoaștem. Cunoscându-L, învățăm și să avem încredere în El.

1. Cât de importantă este experiența credinței? Evrei 11: 6; Evrei 10:38
_____________________________________________________________________
2. Ce poate fi înțeles greșit în ceea ce privește credința? Luca 17: 5, 6
_____________________________________________________________________
Notă: Credința nu este măsurată prin mărime. O credință mică, dacă este autentică,
poate înfăptui imposibilul.
3. Care este credința autentică? Matei 15: 21-28 _______________________________
_____________________________________________________________________
Notă: Această femeie dintre neamuri avea o mare credință, dar în aparență, Isus a
ignorat-o, a respins-o și chiar insultat-o. Cu toate acestea, ea a continuat să se încreadă
în El. Cea mai bună definiție a credinței este încrederea. Este să depinzi de altă
persoană!
Într-o zi, un echilibrist traversa cascada Niagara. După ce a vrăjit mulțimile cu actul
său îndrăzneț, a întrebat: “Câți dintre voi credeți că pot traversa din nou coarda, de
data aceasta împingând o roabă în care se află o persoană?” Mulțimile au aplaudat.
Erau siguri că o poate face. Dar apoi acrobatul a spus: “Cine se oferă să urce în
roabă?” S-a instalat o tăcere imensă. Publicului tocmai i se reamintise de diferența
vitală dintre credință și încredere. Este un lucru să credem că roaba va ajunge în
siguranță dincolo de prăpastie; este cu totul alt lucru să îți pui viața în joc. Acesta este
genul de credință cu adevărat autentică!

4. Cum învățăm să avem încredere în cineva? 2 Timotei 1:12 ____________________
_____________________________________________________________________
5. Cum Îl putem cunoaște pe Dumnezeu?
a. Ascultând de EL - Romani 10:17; Ioan 20:31 ____________________________
b. Vorbind cu El - Filipeni 4: 6; Luca 11: 9-13 ______________________________
c. Lucrând cu El - Matei 11:29 __________________________________________
6. Este credința ceva la care lucrăm sau ceva care se dezvoltă puțin câte puțin?
Romani 12: 3; Evrei 12: 2 _______________________________________________
_____________________________________________________________________
Notă: Credința este un dar de la Dumnezeu. Ea devine din ce în ce mai autentică pe
măsură ce petrecem timp cu Isus.
7. Cum ne ajută Dumnezeu să fim siguri de voia Lui? Isaia 30:21
_____________________________________________________________________

Notă: Dumnezeu promite să ne călăuzească în voia Lui.

Există trei moduri în care Dumnezeu ne face cunoscută voia Lui.
A. Prin Cuvântul Său Psalmi 119: 105; Iosua 1: 8
Notă: Scripturile sunt o sursă foarte sigură unde se poate găsi voia lui
Dumnezeu asupra oricărui subiect. Putem învăța cum să ne menajăm mai bine
finanțele, cum să fim părinți mai buni sau cum să procedăm când apar alte
probleme morale. Dacă ai nevoie de îndrumare cu privire la o anumită
chestiune, întotdeauna să consulți mai întâi Biblia.
B. Prin providență sau împrejurări Proverbe 3: 5, 6; Psalmul 37:23
Notă: Dumnezeu va crea adesea împrejurări în viața cuiva pentru a-Și dezvălui
voința Sa. Când cerem sfat cu privire la deciziile de viață, cum ar fi un loc de
muncă sau o locuință, trebuie să fim atenți la ușile care se deschid sau se închid.
C. Comunicarea directă, către inimă Fapte 8: 26-40
Notă: Uneori Duhul Sfânt va fixa în inima ta voia Lui pentru tine. De cele mai
multe ori este util să ne rugăm Domnului într-un mod precis cu privire la
anumite chestiuni care nu ne sunt clare. Ca de exemplu, s-ar putea să te rogi,
dacă aceasta este voia Ta, atunci Te rog să continui să mă influențezi puternic

în această direcție, dar dacă nu este voia Ta, atunci Te rog să îndepărtezi
această idee de la mine.
Un om s-a rugat pentru un loc de muncă ce i se oferise. El s-a rugat ca
entuziasmul lui pentru această slujbă să crească, dacă postul era după voia lui
Dumnezeu. Și dacă aceasta nu era voia lui Dumnezeu, atunci El îl va face să
uite această idee.
De îndată ce rugăciunea aceea a fost rostită, persoana respectivă nu și-a mai
putut aminti nici măcar numele companiei. A știut chiar atunci că nu acela era
planul lui Dumnezeu pentru el. Șase luni mai târziu, acea companie s-a închis.
Dumnezeu cunoaște sfârșitul încă de la început! Aflându-ne chiar în centrul
voinței Lui, avem pace în viețile noastre.

8. Avem nevoie de credință pentru ca Dumnezeu să lucreze în viețile noastre? Matei
9:22, 28, 29 ___________________________________________________________
Notă: Credința este instrumentul prin care Duhul Sfânt face ca puterea lui Dumnezeu
să lucreze în viețile noastre. Fără credință, lui Dumnezeu Îi este imposibil să-și
împărtășească iertarea și transformarea. “Nu așteptați să simțiți că ați fost făcuți
întregi, ci spuneți: Eu cred; este așa, nu pentru că o simt, ci pentru că Dumnezeu așa a
promis.” – Calea către Hristos, pag. 51
9. Ce se întâmplă dacă nu ai credința necesară pentru ca Dumnezeu să poată lucra
în viața ta? Marcu 9: 20-27 ______________________________________________
_____________________________________________________________________

Notă: Trebuie doar să-L rugăm pe Dumnezeu să ne dea credința de care avem nevoie,
din moment ce ea vine oricum de la El în cele din urmă. Nu va exista niciodată un
moment în care Dumnezeu să nu se îngrijească de nevoile noastre. “Cred, Doamne!
Ajută necredinței mele!” El este credincios să ne ajute în orice moment avem nevoie de
El.

Concluzie: Promisiunile spirituale (pentru iertare, Duhul Sfânt etc.) sunt mereu
disponibile. Dar promisiunile pentru binecuvântări vremelnice sau chiar pentru viața
în sine, sunt date ocazional sau reținute, ocazional, după cum Dumnezeu crede că
este mai bine.
Credința în Dumnezeu rămâne chiar și atunci când lucrurile nu merg așa cum ne
dorim noi. Este ușor să ai încredere în Dumnezeu atunci când totul merge bine.
Adevăratul test al credinței vine atunci când rugăciunile noastre par a fi fără răspuns.
Adevărul este că noi nu lucrăm la neprihănirea noastră sau la credința noastră.
Ambele sunt cadouri. Amândouă se petrec drept urmare a cunoașterii lui Isus. Iar
cunoașterea lui Isus vine ca urmare a timpului petrecut în rugăciune și comuniune
cu El. Dacă vom veni la El, El ne va furniza credința autentică de care avem nevoie.

Răspunsuri cheie pentru lecția #5
Î. 1 – Foarte importantă sau crucială
Î. 2 – Nu contează cât este de mare, ci dacă este autentică
Î. 3 – Încredere
Î. 4 – Cunoscându-i
Î. 5 – a. Citind Cuvântul Său
b. Rugându-ne Lui
c. Lucrând împreună cu Duhul Sfânt
Î. 6 – Nu
Î. 7 – El promite să ne călăuzească
Î. 8 – Da
Î. 9 – Trebuie doar să-L rogi pe Dumnezeu să îți dea acea credință

