
Introducere 

Dacă afirmi că eș ti creș tin, te încadrezi într-una din următoarele categorii: 

 Eș ti creș tin ș i ai o baza Biblică să crezi asta 

 Crezi că eș ti creș tin, dar eș ti chinuit de îndoieli 

 Crezi că eș ti creș tin, dar te înș eli singur 

”Credinț a risipită” este o unealtă prin care să vezi starea în care te afli 

Studiezi ”Credinț a risipită” pentru că iei mântuirea în serios. Vrei să fii sigur din motive bine 

întemeiate. Acest ghid de discuț ii te poate ajuta fie să îț i întărească această siguranț ă, fie 

să vezi anumite minciuni subtile care îț i controlează gândirea. Oricare dintre aceste revelaț ii 

este de o valoare inestimabilă. Bineînț eles că a examina viaț a cuiva în vederea găsirii de 

dovezi ale mântuirii nu este o ș tiinț ă exactă, de aceea va trebui să te gândeș ti cu luare 

aminte la aceste lecț ii. 

Examinarea în vederea unei siguranț e profunde ș i bine întemeiată nu ar trebui să fie luată ca 

ceva superficial. Gândeș te-te cât de nebunesc este să speri că eș ti creș tin, când cu o 

cercetare amănunț ită ș i cu ajutorul Duhului Sfânt poț i fi sigur fără nici un fel de îndoială – 

ș i pentru toate motivele corecte. Ș i gândeș te-te câț i oameni au ajuns să înț eleagă că se 

înș elau doar pentru că ș i-au luat timp pentru a se cerceta în mod onest. 

Acest studiu vă va îmbogăț i cu cel puț in un beneficiu adiț ional. Vei fi capabil să îi ajuț i 

pe alț ii, incluzându-i pe membri familiei tale, să discearnă care este adevărata stare a 

relaț iei lor cu Dumnezeu. Ș i numai pentru aceasta, studiul merită parcurs. 

O problemă de trezire 

Subiectul adevăratei sau falsei convertiri are o istorie interesantă ș i lungă fiind în legătură 

strânsă cu adevăratele treziri spirituale. Prin predicarea despre aceste subiecte pe care le vom 

discuta ș i noi, Dumnezeu a lucrat să aducă o convingere profundă necesară înviorării 

bisericii. Predicatorii acestor treziri spirituale nu erau preocupaț i să îi ajute pe ascultători să 

facă anumite îmbunătăț iri psihologice în viaț a lor, ci mai degrabă să îi convingă pe cei ce se 

declarau creș tini să cerceteze dacă apatia spirituală, lipsa dragostei sau păcatul ar putea fi 

caracteristici ale oamenilor care au primit o viaț ă nouă în Cristos. Dacă Dumnezeu va 

îngădui o trezire astăzi (iar noi trebuie să ne rugăm pentru aceasta), cel mai probabil o va face 

cum a mai făcut-o înainte – prin recuperarea adevărurilor pe care le vom studia. 



Pregătirea 

Acest ghid de discuț ii este creat pentru grupuri mici ș i pentru relaț ii de mentorat. Fiecare 

persoană implicată ar trebui să aibă un exemplar al cărț ii ”Credinț a risipită”. 

Studiul este împărț it în 9 lecț ii. Nu îț i va fi de ajutor să te grăbeș ti să termini o lecț ie 

doar pentru a te ț ine de program. În funcț ie de timpul avut la dispoziț ie, în unele cazuri, 

vei avea nevoie de două sesiuni pentru a termina o lecț ie. Ar trebui de asemenea să luaț i în 

considerare studiul anexei ”Pocăitul nepocăit” pentru o sesiune sau două. 

Subiectul adevăratei sau falsei convertiri ar trebui abordat cu rugăciune ș i sensibilitate de 

către lider ș i fiecare participant. Pentru a beneficia de un rezultat bun, trebuie aplicate 3 

reguli. Ele trebuie întotdeauna amintite; iată care sunt: 

1. Fii serios în evaluarea stării tale ș i în aplicarea Scripturii la viaț a ta. Nu trata studiul 

cu superficialitate 

2. Fii sincer în răspunsurile tale. A-i face pe alț ii să creadă că eș ti mai bun nu va fi de 

folos nici pentru ei nici pentru tine 

3. Fii deschis să accepț i că unele noț iuni cunoscute de tine pot fi greș ite.  

Ar fi de mare ajutor pentru fiecare participant să citească ”Credinț a risipită” ș i să se roage 

în vederea pregătirii pentru acest curs. Unii dintre voi poate vor citi cartea de mai multe ori în 

timpul studiului de grup. Nu există teme scrise decât dacă hotărăș te liderul de grup. 

Porț iunile cu paranteze sunt recomandate liderilor. 

În final, dacă o biserică sau o organizaț ie decide să treacă un grup mai mare prin acest 

studiu, ar fi indicat ca liderii să parcurgă acest studiu înainte de a-i învăț a pe alț ii. 


