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O inimă aprinsă pentru cel pierdut 
Textul de bază: Romani 12: 1 - 8 

 

Întroducere: 
 

• În general ne vine greu să vorbim cu un străin de Isus 
• Câteodată chiar evităm această discuție 
• Care sunt motivele fundamentale „a neputinței“ noastre? 
• Nu-L iubim destul pe Domnul și Mântuitorul nostru Isus Christos? 
• Dar când e vorba de o temă preferată, atunci nu suntem așa de timizi 
• Să lăsăm Sfânta Scriptură să ne răspundă: 

 

Codițiile pe care trebuie să le îndeplinim 
 

Convingerea personală, că ai viața veșnică 
• Biblia cere de la noi o credință bine fundamentată 

1 Ioan 5: 11 - 13: 
„Și mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viața veșnică, și 
această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața; cine n-are pe 
Fiul lui Dumnezeun n-are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți că 
voi, care credeți în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața veșnică.“ 

 
• Nu ajunge să susții că ai viața veșnică 
• Nu ajunge să poți discuta și conversa asupra acestei teme 
• Convingerea ta trebuie să fie citibilă pe fața și în viața ta de toate zilele 

 

Un trecut ordonat 
• Ați auzit deja expresia aceasta, „l-a ajuns trecutul“? 
• De câte ori ne reamintește Satana de păcatele noastre din trecut, numai ca 

să ne împiedice în credința noastră 
• Nu ar fi prima dată într-o biserică, că trecutul neiertat al unui copil al lui 

Dumnezeu să împiedece binecuvântarea 
Matei 5: 23 - 24:    
„Dacă îți aduci darul la altar, și acolo îți aduci aminte că fratele tău are 
ceva împotriva ta, . . . dute întâi de împacă-te cu fratele tău . . .“  
 

• Cine vorbește de „iertare“ și nu trăiește „în pace“ cu cel mai aproape, nu 
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poate da dovadă, că este un copil al Lui Dumnezeu 
1 Timotei 3: 7 
„Trebuie să aibă o bună mărturie din partea celor din afară, pentruca să 
nu ajungă de ocară, și să cadă în cursa deavolului.“ 

 

O viață condusă de Duhul Sfânt 
• Duhul Sfânt este acela care conduce viața noastră 

1 Corinteni 6: 19 - 20: 
„Nu știți că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuiește în 
voi, și pe care L-ați primit dela Dumnezeu ? Și că voi nu sunteți ai voștri? 
Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul 
și în duhul vostru, cari sunt ale lui Dumnezeu.“ 
 

• Viața ta oglindește puterea Duhului Sfânt 
• Dacă nu trăiești sub conducerea Lui, dai dovadă de neputință Duhului în 

viața celui nou născut în credință 
 

O creștere continuă în viața creștină 
• creștere nu poate să aibă loc, dacă nu primești hrană 
• Iar hrana noastră spirituală este Cuvântul lui Dumnezeu 

Ioan 14: 26: 
„Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl, în 
Numele Meu, vă va învăța toate lucrurile, și vă va aduce aminte de tot ce 
v-am spus eu.“  
 

• Numai cine crește dă dovadă că e viu, și sănătos 
• Așa este și în credința noastră 

 

O mare dragoste pentru cei pierduți 
• Indiferența pentru cel fără de Dumnezeu este cea mai mare și cea mai 

răspândită otravă în rândurile celor credincioși 
Romani 10: 1: 
„Fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru 
Israeliți, este să fie mântuiți.“ 
 

• Dacă dragostea pentru cel pierdut nu vine din adâncul inimii, toată 
osteneala noastră este o farsă, și nu va avea valoare în fața  Dumnezeului 
Veșnic 

 

Discreție față de cele auzite la o mărturisire 
Iacov 3: 6: 
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Limba este și ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre 
mădularele noastre, care întinează  tot trupul și aprinde roata vieții, când 
este aprinsă de focul gheenei. 
 

• Cine nu poate să țină în secret cele auzite la o mărturisire, nu împlinește 
Voia Lui Dumnezeu 

 

Naș după Sfânta Scriptură 
 
Pentru rudenia noastră facem totul 

• Dacă bate cineva la ușa noastră, mergem și deschidem personal 
• Îl conducem până în camera noastră cea bună 
• Îi oferim o apă minerală sau o cafea 
• Îl întrebăm, dacă se simte bine sau dacă mai dorește ceva 
• Abea atunci ne scuzăm, că mai avem ceva treabă în bucătărie 
 

Dar pentru prietenii bisericii noastre ce facem? 
• Dacă e mult, îi dăm mâna când vine la Biserică 
• Timp pentru el și așa nu avem, doar a venit o altă cunoștință de a noastră, 

mult mai importantă (n-am văzut-o de un car de ani) 
• Iar un loc pe bancă trebuie să-și caute singur, în general foarte înainte, că 

doar ultimele rânduri sunt ocupate de noi! 
• Biblie sau o carte de cântări o caută degeaba 
• Stând așa, musafirul nostru se plictisește, hotărându-se că duminica 

viitoare n-o să mai vină 
 

Cunoaște Sfânta Scriptură funcția de „naș“ ? 
Faptele Apostolilor 2: 44 - 45: 
„Toți cei ce credeau, erau înpreună la un loc, și aveau toate de obște. Își 
vândeau ogoarele și averile, și banii îi împărțeau între toți, după nevoile 
fiecăruia.“ 

 

• În timpul acesta erau mii de vizitatori în Ierusalim 
• Dintre ei, mai multe mii s-au întors la credință în Isus Christos 
• Credincioșii din Ierusalim au știut că, dacă pocăiți cei noi pleacă în satele 

lor, o să cadă din credință 
• Evanghelia încă nu a ajuns până în satele înconjurătoare 
• Aici încă nu au existat nici biserici, nici apostoli, nici ucenicii lui Isus 
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• Pocăiții cei noi nu au fost pregătiți pentru o ședere mai îndelungată în 
Ierusalim 

• Iar alimentația lor a fost prevăzută numai pentru câteva zile 
• Din cauza aceasta credincioșii din Ierusalim au vândut ogoarele, pentru ca 

pocăiții cei noi să se mai întărească în credință, înainte de reîntoarcerea 
lor în satele natale unde încă nu existau biserici 

 
Ce pretinde Biblia de la un naș: 

• inimă mulțumitoare pentru această posibilitate de mărturie 
• inimă largă pentru cel în cauză 
• În viața ta de toate zilele, el primește o prioritate sfântă  
• De acum înainte,  pentru o perioadă de timp, Dumnezeu ți-a încredin-țat o 

plantă sensibilă, un sugași în credință, un copil a Lui Dumnezeu 
• Nu trebuie să alegi tu hrana corăspunzătoare pentru vârsta lui, ci să ai 

grijă, s-o primesacă regulat și la timpul potrivit 
 
„Distanța omului până la Dumnezeu este câteodată tot așa de lungă cât 
este distanța de la domiciliul lui până la biserică“  

 
„Serviciile“ unui naș bun 

• De acuma înainte, tu îi ești prietenul cel mai important 
• Organizezi întâlniri sporadice cu alți frați și surori 
• Îl întroduci în programul bisericii 
• Îi explici „obiceiurile“ noastre bisericești 
• Îl faci cunoscut în rândurile fraților și surorilor 

 
Ce faci, dacă nu mai are nevoie de tine? 

• Spui Pastorului bisericii tale că nu mai ai de lucru 
• El abea așteaptă . . să-ți prezinte un nou „client“ 

 
Și răsplata ? 

Matei 25: 35: și 40: 
„Am fost flămând, și Mi-ați dat de mâncat ; Mi-a fost sete, și Mi-ați dat 
de băut; am fost străin, și M-ați primit; . . . oridecâteori ați făcut aceste 
lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frați ai Mei, Mie mi Le-ați 
făcut.“ 

A m i n 


