Capitolul 1 – O îngrijorare foarte reală
Întrebare de încălzire: Crescând în casele voastre, era mai important să ”faci” anumite lucruri
sau să ”crezi” anumite lucruri? Ce era bun sau rău cu privire la asta? De asemenea, ai discutat
cu cineva din familie despre lucrurile esenț iale ale vieț ii? Explicaț i ș i ilustraț i.
1.

Citeș te introducerea ghidului de studiu cu glas tare

2.
Citeș te Matei 7:13,14 ș i 7:21-23 cu glas tare. În acest pasaj, este accentuat cuvântul
”mulț i”. Observaț i cu atenț ie destinul grupului de oameni la care se referă acest cuvânt.
Luând în considerare cuvintele Domnului Isus în lumina tuturor bisericilor ș i
denominaț iunilor existente, care din următoarele afirmaț ii crezi că este adevărată?
 Cei mai mulț i oameni care spun că sunt creș tini sunt cu adevărat creș tini
 Cei mai mulț i oameni care spun că sunt creș tini, se inș ală
Explică răspunsul. Crezi că aceste cuvinte ale Domnului Isus ar trebui să provoace frică între
cei ce spun că Îl cunosc? De ce?
3.

Citeș te cu glas tare primul capitol din cartea ”Credinț a risipită”

4.
Eu am scris: ”Persoana care a avut parte de o singură experienț ă care să valideze
starea (situaț ia) sa eternă se află într-o stare gravă”. Care crezi că este înț elesul acestei
afirmaț ii? Crezi că e adevărată sau falsă? Analizează propoziț ia ș i discutaț i răspunsurile.
5.

Citiț i 2 Corinteni 12:20-13:5








Câț iva creș tini din biserica din Corint erau păcătoș i notorii, aș a cum Pavel
spune în partea de început a cărț ii. În capitolul 12, versetul 20, Pavel dă o listă
a păcatelor lor. Citiț i versetul cu glas tare ș i observaț i tipurile de păcate
menț ionate.
Care ar fi câteva păcate pe care le regăsiț i în biserica sau organizaț ia voastră
(cunoscând faptul că nu toț i le comit – fără nume ș i incidente specifice, vă
rog)?
Citiț i verstul 21. Observaț i că unii oameni din biserica din Corint nu s-a
pocăit de impuritatea, imoralitatea ș i de lascivitatea lor. Ce se poate spune
despre starea unui om care afirmă că este creș tin dacă în momentul în care
este confruntat cu păcatul nu se pocăieș te? (citiț i Matei 18:15-17)
Citiț i încă o dată 2 Corinteni 13:5. Chiar dacă pe parcursul studiului,
perspectiva ta se poate schimba, care sunt, potrivit cu părerea ta actuală, câteva
din elementele ”testului” care arată dacă o persoană este sau nu un creș tin
adevărat?

6.
A existat un moment în viaț a ta pe care să îl identifici ca momentul ”întoarcerii la
Cristos”? Descrie acel moment folosind următoarele întrebări:






Cum arăta viaț a mea înainte de convertire?
Cum m-a atras Duhul Sfânt înspre Cristos?
Din câte ș tiu eu, care este punctul de referinț ă al vieț ii mele?
Care sunt diferenț ele pe care le-am observat în viaț a mea de atunci?

Dacă nu poț i descrie un astfel de moment, relatează grupului câteva persoane sau
evenimente specifice care te-au ajutat să devii interesat de lucrurile acestea religioase. Oferă
detalii. Cu alte cuvinte, spune-ne despre călătoria ta spirituală de până acum.
Luaț i-vă fiecare 5 sau 10 minute pentru această întrebare. Aici se pot aplica trei principii:
 Fii sincer
 Uită-te în ochii celui ce povesteș te
 Pune întrebări ca să îl ajuț i să relateze cât mai clar.
[Pentru lider: în cazul în care grupul nu este mai mic de cinci, faceț i grupuri mai mici. Dacă sunt
doar două grupuri, ar fi bine să stea în două camere separate. Trei sau mai multe grupuri în aceeaș i
încăpere nu reprezintă o problemă de a se auzi unul pe altul. Nu uita că unui grup de patru persoane
îi va lua aproximativ 20-30 de minute pentru a termina aceasta].

7.
După cum am văzut deja, Biblia este clară în a afirma faptul că mulț i din cei spun că
sunt creș tini se îndreaptă spre autodistrugere. Chiar dacă în momentul de faț ă te consideri
un creș tin, eș ti gata să-ț i asumi responsabilitatea în faț a întregului grup (sau mentor) să
examinezi sincer ș i deschis problema mântuirii tale, prin acest studiu?
8.
În funcț ie de timpul avut la dispoziț ie, citiț i capitolul 2 din ”Credinț a risipită”,
care va fi discutat săptămâna viitoare.
9.
Încheiaț i printr-un timp sincer de rugăciune, rugându-L pe Dumnezeu să te ajute să
îț i examinezi credinț a.
Înainte de următoarea întâlnire: citeș te capitolul 2, ”Credinț a fără duh” de unul singur.

