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Ce faci dacă vei ”rata” Cerul?
Matei 7:21-23

INTRODUCERE
1. Toți am avut experiența de a pierde ceva. Când pierdem ceva, ne simțim frustrați și ne
supăram.
2. Însă, de cele mai multe ori, ne descurcăm destul de bine. Dacă pierdem autobuzul,
așteptăm altul. Dacă ratăm un apel telefonic, probabil că va suna din nou. Dacă ratăm
un prânz/cină, putem mânca mai târziu.
3. Există câteva implicații spirituale în aceste gânduri:
a. Ce se întâmplă dacă ratezi Cerul?! Este un gând îngrozitor, nu-i așa!
b. Care va fi starea ta dacă ratezi Cerul?
c. Potrivit afirmației lui Isus, nu toată lumea va fi salvată, Mat 7:21-23
DISCUȚIE
I.
CE AFIRMĂ BIBLIA?
A. Întreaga lume ”zace în cel rău”, 1Ioan 5:19
B. Din păcate, mulți vor muri în păcat, Ioan 8:24
C. Scripturile spun că sunt puțini cei care vor merge la Cer, Mat 7:13-14
II.

DE CE VOR RATA MULȚI CERUL?
A. Mulți nu se vor supune lui Dumnezeu, Evr 5:8-9
B. Mulți sunt plini de mândrie, Oba 3-4; Țef 2:10-15
C. Mulți refuză să trăiască cu credincioșie, 2Pet 1:10-11

III. CARE VA FI STAREA TA DACĂ VEI RATA CERUL?
A. Vei fi în ”întunericul de afară”, Mat 25:30
B. Vei fi în locul ”pregătit diavolului și îngerilor lui”, Mat 25:41
C. Nu vei avea niciodată odihnă, Apoc 20:10, 14-15
D. Oamenii cu care vei împărtăși ”iazul de foc”, Apoc 21:8
CONCLUZIE
1. Dumnezeu are o veste bună pentru tine și pentru mine! Noi nu trebuie să ratăm Cerul!
2. Biblia spune ce trebuie să facem dacă ne dorim să NU ratăm Cerul:
a. Să credem în Isus - Ioan 8:24
b. Să ne pocăim de păcatele noastre - Lc 13:3
c. Să-L mărturisim pe Hristos ca Domn și Mântuitor - Mat 10:32-33
d. Să fim botezați - Mc 16:16
e. Să rămânem credincioși! - Apoc 2:10
3. Ce se va întâmpla dacă ratezi Cerul? Vei fi pierdut veșnic, vei fi în pedeapsa veșnică. Vei
suferi. Asta este tot ce poți face. Nu mai este speranță!

