Mai mult decât te așteptai
Fapte 3:1-10

INTRODUCERE
1. Cerșetorul olog nu dorea decât să-i fie dați câțiva bănuți. Dumnezeu, însă a vrut să-i
schimbe complet viața.
2. Cerșetorul a obținut mai mult decât s-a așteptat vreodată.
3. Mulți dintre noi vin/au venit la Hristos în așteptarea unui lucru greșit.
DISCUŢIE
I.
MULȚI VIN LA HRISTOS AVÂND AȘTEPTĂRI GREȘITE
A. Mulți se așteaptă, asemeni ologului, să primească numai milostenie
1. Biserica are o responsabilitate, Fapte 2:44-45
2. Planul lui Dumnezeu este să ne asigurăm cele de trebuință muncind,
2 Tesaloniceni 3:10
B. Să-și rezolve problemele din familie
1. O regulă eficientă pentru familie, Efeseni 5:22-27, 33; 6:1-4
2. Părtășia cu Hristos va duce la separarea de cei dragi de pe pământ, Matei 10:34-36
C. Să-și facă prieteni pentru a-și îmbunătăți viața socială.
1. Ne vom face prieteni, Romani 12:10; Fapte 2:42-47
2. Vom pierde prieteni, 1 Petru 4:3-4
D. Ce au căutat evreii și grecii? 1 Corinteni 1:22-24
1. Uneori îi cerem lui Dumnezeu semne și minuni. Unii se așteptă la un fel de foc de
artificii sau o electricitate când ies din apa botezului.
2. Uneori vrem doar să ne asociem cu "gruparea religioasă potrivită", sau căutăm ceva
care să ne ridice din punct de vedere intelectual sau social.
3. Ce căutăm, satisfacerea firii pământești sau viața veșnică?
II.

CE
A.
B.
C.
D.
E.
F.

ARE DE OFERIT ISUS HRISTOS?
Pace interioară, Filipeni 4:6-7
Părtășie cu Tatăl Său, 1 Ioan 1:6-7
Iertare, 1 Ioan 1:7
Eliberare din păcat și moarte, 1 Corinteni 15:55-57
Viață veșnică, 1 Ioan 2:24-25; Ioan 14:1-3
Toate acestea înseamnă MÂNTUIRE - nu puteri supranaturale sau emoții, nu un ”card de
credit” pentru binecuvântări lumești. Mai degrabă, o schimbare a relație cu divinitatea, a
fi viu față de Dumnezeu, a fi eliberat de păcat.

CONCLUZIE
1. "Lucrarea Bisericii în această lume nu este să facă situația actuală mai suportabilă, lucrarea
Bisericii este de a pune în practică lucrarea răscumpărării lui Dumnezeu în Hristos" (William
Sanford La Sor, teolog)
2. CE AȘTEPȚI TU DE LA ISUS?

