Provocările bisericii locale
Fapte 6:1-7

INTRODUCERE
1. Biserica locală este ca o familie, iar ca orice familie, aceasta se va confrunta și cu probleme.
Când acestea apar, putem face unul din cel puțin patru lucruri:
a. Ignorăm problema (struțul, capul în nisip).
b. Fugim de problemă (nu putem aborda și depăși controversa).
c. Mărim problema prin cuvinte și acțiuni inflamatoare (arătăm ce este în inima noastră).
d. Discutăm problema cu mintea și cu biblia deschisă (rugăciune și reverență), Efes. 4:1-3
2. Pentru a rezolva problemele, trebuie să identificăm cauza problemei, apoi să tratăm cauza,
nu simptomele.
3. Fapte 6:1-7 - ne învață cum să identificăm potențialele problemele și cum să le depășim,
astfel încât provocarea să devină o binecuvântare.
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DISCUŢIE
PROVOCAREA COMPATIBILITĂȚII, Fapte 6:1 (vezi problema evrei-neamuri)
A. Diferențe: de personalitate, starea de spirit, emoții, comportament, ce ne place și ce nu
ne place sunt aspect care variază foarte mult.
B. Totuși, trebuie să fim ”una în Hristos”: Rom.12:15-16; 1 Cor. 12:25-26
C. Unii spun că este "imposibil", Isus a spus că se poate, Ioan 17:21-22
D. Cei care îl iubesc pe Isus vor putea să coexiste în dragoste, 1 Ioan 4:7-11
PROVOCAREA COMUNICĂRII, Fapte 6:1 (două probleme conexe)
A. De cele mai multe ori nu avem probleme de comunicare (alegem să facem acest lucru).
B. Comunicarea greșită a informațiilor:
1. Creștinul trebuie să fie interesat de adevăr și de fapte, nu de zvonuri, bârfe și
calomnii, 1 Tim. 5:13.
2. Crearea de dispute și conflicte, Prov. 16:27-28.
3. Manifesta un comportament necivilizat, 2 Tes. 3:11.
C. Când a fost comunicare, problema a fost rezolvată, Fapte 6:2-5a.
D. Spune adevărul, pentru că suntem mădulare unul altuia, Efes. 4:25.
PROVOCAREA LIPSEI DE CONVERTIRE, Fapte 6:3
A. Când acest lucru există, Satan în continuare este în control, Fapte 5:1-5, 7-10.
B. O convertire reală arată:
1. Pe cine slujim, Rom. 6:16-18; 1 Tes. 1:9.
2. Care sunt prioritățile noastre, Mat. 6:33; Filip. 3:17-19.
CONCLUZIE
1. Orice biserică se poate confrunta și poate depăși orice provocare atunci când iubește
adevărul, când ne iubim unii pe alții și suntem hotărâți să învățăm Cuvântul lui Dumnezeu și
să ascultăm de Isus.
2. Fi un ”câștig” pentru biserica unde slujești confruntând problemele cu credință, dragostea și
har.

