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„Omule, scoală-te”
Textul de bază: Faptele Apostolilor 3.1-11

Întroducere
• Este titlul unei cărți pe care l-am găsit într-o bibliotecă publică
• Mișcare este ceva necesar pentru un om viu
• Lucrul acesta se observă abia atunci,când ai avut un picior sau o mână 6
săptămâni în gips
• Musculatura este slăbită și trebuie din nou antrenată ca să se miște
• Câte odată cere acest antrenament și un ajutor calificat
• În zilele noastre, mișcare este un sport naţional
• Chiar și președintele din USA fuge în fiecare zi 5 km prin parc
• Și omul de astăzi pretinde prin această activitate o viață mai lungă
• Un campion olimpic a fost odată întrebat, pentru ce mai ia parte în vârsta de
65 de ani la toate antrenamentele echipei naţionale? Oare speră, că v-a trăi mai
lung? El a răspuns: „Asta nu cred, dar sunt sigur că am să mor mai sănătos!”
Luca 12:25

Şi apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge un cot la
lungimea vieţii lui?

Ucenicii au dat mai departe ce au avut
•
•
•
•

Ucenici au practicat ceva obişnuit: la orele 3 au plecat la rugăciune în Templu
„În numele lui Isus Cristos – scoală-te!”
Ucenicii n-au avut altceva de dat decât „Isus – Mântuitorul nostru”
Petru a recunoscut că nu are nimic de dat

Noi avem de toate. Dar nimic ce ajută pe cel bolnav să se scoale
• Aici nu ajută nici o acțiune deosebită a unei biserici sau a unei formații
• Nici cele mai frumoase fraze formulate de un vorbitor

Totul ce avem, avem numai prin Isus Cristos
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• Acolo unde oamenii își dau seama că nu au ce da, acolo se arată măreţia
Domnului nostru Isus Cristos
• „Să iubim – în Numele Lui”, „Să binecuvântăm – în Numele Lui”
Matei 5:44

Dar Eu vă spun: iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă
blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă
asupresc şi vă prigonesc,
• „Să împăcăm oamenii – în Numele Lui”
2 Corinteni 5:20

Noi, dar, suntem trimişi împuterniciţi ai lui Cristos; şi, ca şi cum Dumnezeu
ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Cristos: împăcaţi-vă
cu Dumnezeu!
• „să le ajutăm – în Numele Lui”
Faptele apostolilor 20:35

•
•
•
•
•
•
•

În toate privinţele v-am dat o pildă şi v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie
să ajutaţi pe cei slabi şi să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Isus,
care însuşi a zis: „Este mai ferice să dai decât să primeşti.”
Cine mărturisește pe Isus acela produce o binecuvântare în inima ascultătorilor
„Isus este singurul drum spre Tatăl” Lucrul acesta trebuie exprimat
Nu ajunge să știi tu! Adevărul acesta trebuie publicat cu voce tare
Există o mulțime de oameni în jurul nostru care aude de prima dată că există o
astfel de ofertă și că este valabilă și pentru ei
Isus este acela, care prin Duhul Sfânt poate începe o lucrare nouă de salvare în
cel care este în căutare și care aude această chemare
Cei doi ucenici nu au dat ce poate da fiecare alt om într-o astfel de situație
Ei au dat ce le-a fost cel mai scump și cel mai important în viață: pe Isus

Omul fără Dumnezeu este ca acel olog - neputincios
Petru nu s-a mulțumit să-i spună „scoală-te” ci ia dat și o mână de
ajutor
Faptele Apostolilor 3:7

•
•
•
•
•

L-a apucat de mâna dreaptă şi l-a ridicat în sus.
Cine nu a stat nici odată pe picioare proprii are nevoie de ajutorul altuia
Un copil nou născut are nevoie de un ajutor: pentru mâncare, pentru îngrijire,
pentru deplasare dela un loc în altul, pentru siguranța de trai – pentru toate
Cu încetul, devenind mai matur, începe singur să descopere împrejurul
Dar pentru acela, care nu are o mână de ajutor este ca unul care nu-L cunoaște
pe Dumnezeu
El stă lipit de pământ, fără nici o speranţă de trai
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• Am impresia că există și astăzi creștini, care vor să fie purtați de alții
• Care sosesc dimineața la biserică, se pun în penultima bancă și așteaptă - ca la
cinematograf – ce film va fi prezentat astăzi
• Și dacă nu le-a plăcut ce s-a servit, atunci devin critici, nemulțumiți de biserica
lor - și împrăștie o atmosferă amăruie în jurul lor
• Dela ei se aud atunci și scuzele:„doar sunt prea slab” sau „sunt prea ocupat”,
sau „posibilităţile mele sunt foarte limitate” …
• Dar dacă ceri părerea lor atunci sunt ei campioni mondial arătând o analiză
perfectă
• Întrebarea este numai: a cui analiză a fost ?

O întâlnire cu Isus îți schimbă viața
Faptele Apostolilor 3:7b-8

Îndată i s-au întărit tălpile şi gleznele; dintr-o săritură a fost în picioare şi
a început să umble. A intrat cu ei în Templu, umblând, sărind şi lăudând pe
Dumnezeu.
• Pentru a te scula, trebuie să te miști
• Și pentru un creștin – un copil a lui Dumnezeu – mișcarea este o necesitate
• Tot corpul, toate organele rămân în mișcare și sunt solicitați
Romani 6:13

Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca nişte unelte
ale nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum
eraţi; şi daţi lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe nişte unelte ale
neprihănirii.
• Numai atunci și scopul mișcărilor poate să ducă la un țel comun
• Mișcarea mâinilor: insistă în rugăciune - sau n-ai pentru cine ?
• Și dacă ai obosit, cheamă-ți un ajutor
Exodul 17:11-12

Când îşi ridica Moise mâna, era mai tare Israel; şi când îşi lăsa mâna în
jos, era mai tare Amalec. Mâinile lui Moise fiind trudite, ei au luat o piatră,
au pus-o sub el, şi el a şezut pe ea. Aaron şi Hur îi sprijineau mâinile, unul
deoparte, iar altul de alta; şi mâinile lui au rămas întinse până la asfinţitul
soarelui.
• Mișcarea picioarelor: transportă „Vestea bună” în vecinătatea ta - sau n-ai
vecini ?
Ioan 15:16

Nu voi M-aţi ales pe Mine; ci Eu v-am ales pe voi; şi v-am rânduit să
mergeţi şi să aduceţi rod, şi roada voastră să rămână, pentru ca orice veţi
cere de la Tatăl, în Numele Meu, să vă dea.
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• Mișcarea ochilor: Caută oameni care au nevoie de Isus Cristos – doar nu
trăiești în pustie
Ioan 1.40-41

•
•
•
•
•

Unul din cei doi, care auziseră cuvintele lui Ioan şi merseseră după Isus,
era Andrei, fratele lui Simon Petru. El, cel dintâi, a găsit pe fratele său
Simon şi i-a zis: „Noi am găsit pe Mesia” (care tălmăcit înseamnă
Cristos).
Mișcarea urechilor: Fi atent cine are nevoie de un ajutor spiritual
Mișcarea creierului: Care sunt priorităţile vieții tale?
Mișcarea portofelului: Oare pentru ce ți-a dat Domnul o astfel de bunăstare?
Dar despre tema aceasta vrem să vorbim altădată
Pe baza mărturiei acestui olog, Apostolul Petru a putut mărturisi pe Isus
Cristos ca Salvator
Faptele Apostolilor 3:12și 16-21

•
•
•
•

Petru, când a văzut lucrul acesta, a luat cuvântul şi a zis norodului:
„Bărbaţi israeliţi, pentru ce vă miraţi de lucrul acesta? De ce vă uitaţi cu
ochii ţintă la noi, ca şi cum prin puterea noastră sau prin cucernicia
noastră am fi făcut pe omul acesta să umble?
Prin credinţa în Numele lui Isus, a întărit Numele Lui pe omul acesta, pe
care-l vedeţi şi-l cunoaşteţi; credinţa în El a dat omului acestuia o
tămăduire deplină, cum vedeţi cu toţii. Şi acum, fraţilor, ştiu că din
neştiinţă aţi făcut aşa, ca şi mai marii voştri. Dar Dumnezeu a împlinit
astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor prorocilor Lui: că, adică,
Cristosul Său va pătimi. Pocăiţi-vă, dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu,
pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de
înviorare şi să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi: pe
Isus Cristos, pe care cerul trebuie să-L primească, până la vremurile
aşezării din nou a tuturor lucrurilor; despre aceste vremuri a vorbit
Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi proroci din vechime.
Facem și noi ca acest olog: sărim în sus de bucurie că suntem salvați?
Să vadă și să audă toată lumea din împrejurimea noastră
Lumea trebuie să-și dea seama că nu este o faptă omenească
Numai o întâlnire personală cu Isus poate realiza așa ceva
Marcu 16:15și 20

„Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.
Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi
osândit.”
Iar ei au plecat şi au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu
ei şi întărea Cuvântul prin semnele care-l însoţeau.
Amin
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