De ce nu cresc unii creștini?
Galateni 4:11

INTRODUCERE
1. Este îngrijorător să observăm lipsa creșterii spirituale a unui copil al lui Dumnezeu.
2. Când creștinii nu cresc spiritual, ar trebui să fim îngrijorați! – Gal. 4:11.
3. Când creștinii nu cresc spiritual, rezultatele sunt devastatoare:
a. Vor fi slabi și sensibili la ispită - 1 Pet. 5:8-9.
b. Vor fi neproductivi în a aduce roadele neprihănirii - 2 Pet. 1:5-8.
c. Vor deveni orbi spiritual și uituci - 2 Pet. 1:9.
d. Se vor împiedica, vor cădea și nu vor intra în ceruri! - 2 Pet. 1:10-11.
4. De ce unii creștini nu reușesc să crească în maturitatea spirituală? - Evr. 5:11-6:12
DISCUŢIE
I.
DEOARECE EI S-AU FĂCUT GREOI LA AUZIRE - Evr. 5:11.
A. Cuvântul lui Dumnezeu este o povară pentru ei - 1 Ioan 5:3.
B. Când condamni păcatul lor, ei găsesc scuze – cf. Saul, 1 Sam.15.
C. Când trebuie să caute înțelepciunea cerească, ei o refuză pentru înțelepciunea lumii
- 1 Cor. 2:6-7.
II.

DEOARECE EI CRED CĂ AU CRESCUT SUFICIENT - Evr. 5:12.
A. Trecerea timpului îi înșeală să creadă că au ajuns la maturitate - Filip. 3:12-14.
B. Maturitatea spirituală nu se bazează pe trecerea timpului, ci pe folosirea timpului pentru
a te hrăni spiritual! - Evr. 5:13-14.
C. Această piedică a creșterii spirituale este înrădăcinată în mândrie, mulțumire de sine și
autosuficiență! - Apoc. 3:15-17.

III.
A.
B.
C.

DEOARECE EI DEJA AU CĂZUT - Evr. 6:4-8.
Este posibil să vorbim despre creștini care deja au căzut? - 1 Tim. 1:18-20.
Păcatul necredinței i-a înșelat și i-a mistuit - Evr. 3:12-13.
Nu mai există "foc în inimă" pentru Dumnezeu, pentru adevăr și sfințenie în viața lor
- Luca 24:32.

CONCLUZIE
1. Dumnezeu vede și răsplătește eforturile noastre de a crește și de a ne maturiza
- Evr. 6:9-10.
2. Trebuie să fim sârguincioși și să avem răbdare pentru a moșteni promisiunile - Evr. 6:12.

