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O nădejde tare şi neclintită – 2
Rom 8:24

INTRODUCERE
1. Evr 6:18-19 „… să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte, pe care o avem ca o
ancoră a sufletului; o nădejde tare şi neclintită…”
2. Rom 8:23-24 „… aşteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Căci în
nădejdea aceasta am fost mântuiţi. Dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde:
pentru că ce se vede se mai poate nădăjdui?”
3. Împlinirea răscumpărării noastre este ceva încă îndepărtat, însă cu toate acestea
nădăjduim stăruind în credință și perseverență, având încredere că Dumnezeu este
credincios cuvântului Său și slava promisă va fi o realitate.
4. Având în vedere acest lucru este foarte important să înțelegem cum funcționează
nădejdea în viața unui credincios.
DISCUȚIE
I.
NĂDEJDEA SCHIMBĂ MODUL ÎN CARE NE VEDEM PE NOI ÎNȘINE
A. Străini și călători în această lume, 1Pet 2:11, 17; Psa 119:19, 54
B. Cetățeni ai cerului, Filip 3:20; Psa 73:24-26
C. Avem o cetate la Domnul în slavă, 2Cor 5:1; Ioan 14:2-3
II.

III.

NĂDEJDEA SCHIMBĂ CEEA CE PREȚUIM ÎN VIAȚĂ
A. Dorința de a strânge, Mat 6:19-20; Ecl 5:10-14
B. Grija excesivă, Mat 6:25-34; Psa 55:22; Filip 4:6
C. Neprihănirea prin credință este mai de preț, Filip 3:7-9; Rom 3:21-22
NĂDEJDEA SCHIMBĂ MODUL ÎN CARE NE FOLOSIM TIMPUL ȘI ABILITĂȚILE
A. Răscumpărați timpul (gr exagorazō - a cumpăra), Efes 5:16; Ecl 9:10
B. Gata pentru fapte bune, Tit 2:14; 1Pet 2:12
C. Folosește-ți ”talantul”, Mat 25:14-30; Rom 12:3-8

CONCLUZIE
1. Creștinii trebuie să fie oameni ancorați de o adevărată nădejde cerească, oameni care
nu trebuie să se asemene cu oamenii din această lume.
2. O definiție veche a speranței este: DORINȚĂ + AȘTEPTARE = SPERANȚĂ
3. Când ai speranță, parcă ai tot. Când ai speranță, trăiești, iubești, vibrezi, dăruiești. Viața
este mai frumoasă și mai ușoară atunci când ai speranță.
4. Nădejdea este un lucru minunat cu care să trăiești și un lucru groaznic să trăiești fără ea
în această viață!
5. ”A trăi fără speranță înseamnă să încetezi să trăiești.” – Feodor Dostoievski

