Este timpul să creștem!
1 Petru 2:1-3

INTRODUCERE
1. Este important să creștem. Să creștem aproape de Dumnezeu este o aspiratie de-o viață.
2. Apostolul Petru a ridicat această problema și ne atrage atenția prin intermediul textului din
1 Petru 2:1-3.
3. Această lecție despre creșterea spirituale ne arată trei componente cheie care trebuie
repetate în timp pentru a ne ajuta să câștigăm înțelepciunea și dorința de a ne dezvolta mai
profund în relația cu Mântuitorul nostru.

I.

DISCUŢIE
”Lepădați” – pune de-o parte
1. ”Lepădarea” sugerează idea de a dezbrăca un articol de îmbrăcăminte pentru a te
îmbrăca cu un altul.
a. Ezechiel 18:30-32, această lucrare are să producă pocăință, speranță și frică.
b. Efeseni 4:22-25, suma lecțiilor lui Hristos se remarcă prin intermediul principiului
dezbrăcării și al îmbrăcării.
c. Coloseni 3:5-8, renunță la vechile vicii ale vieții.

II.

”Doriți” – râvnă pentru a crește spiritual
1. Dacă vrem să creștem spiritual, nu numai că trebuie să renunțăm la aceste păcate, cu
care noi creștinii ne confruntă, dar trebuie să ne și dorim.
a. Psalmul 42:1, un suflet dornic de comuniune cu Dumnezeu în Hristos.
b. Matei 4:4, omul nu trăiește doar prin mijloace naturale, ci și prin mijloace
supranaturale.
c. Gr. adolos - pur, nealterat, sincer – Psalmul 19:7-10, caracterul glorios al
Cuvântului lui Dumnezeu.

III.

” Pentru ca prin el să creșteți” - învăță
1. Când lepădam păcatul, când avem dorință pentru lucrurile lui Dumnezeu și a prezenței
Sale, când avem pasiune pentru Hristos, atunci vine învățarea.
a. Isaia 40:29-31, primim putere de la Domnul; El ne dă puterea Lui mare!
b. Efeseni 2:21, păstrând temelia noastră comună, întreaga clădirea lui Dumnezeu
crește.
c. 2 Petru 3:17-18, creșterea este necesară pentru fermitate (tărie); nu putem
persevera decât dacă continuăm să creștem în credință.
CONCLUZIE
1. Avem o concluzie în versetul trei al textului nostru. Concluzia este, de asemenea, o
provocare (asemeni celor trei componente cheie, leapădă, dorește-ți, învață): "dacă aţi
gustat în adevăr că bun este Domnul."
2. Psalmul 34:8, religia este un lucru pe care toți trebuie să-l încercăm singuri. Dacă o viață
religioasă este plăcută aici, ce glorioasă va fi ziua când ni se va da să intrăm în Împărăția
cerurilor!
3. Pentru aceia dintre noi care suntem credincioși, a căror încredere este Hristos, acum este
timpul să creștem. Să profităm cât mai mult de timpul pe care ni-l dă Dumnezeu!

