Creati sa aducem roada
-

Luca 13:6-9

Luna Decembrie, prin pozitia ei in calendar, este luna evaluarilor, luna cand tragem linie si adunam
roadele eforturilor intregului an.
Si d.p.d.v. spiritual, noi ca si crestini ar trebui sa evaluam umblarea noastra cu Dumnezeu.
Dumnezeu ne-a creat cu scopul de a aduce roada pentru El, in toate ariile vietii noastre.
In Ioan 15, Domnul Isus ne spune: “voi nu puteţi aduceţi rod, dacă nu rămâneţi în Mine”

Ce intelegem noi din aceasta pilda?
1. Dumnezeu te evalueaza – “a venit sa caute rod” – v.6
-

-

A aduce roada, inseamna a implinii scopul pentru care ai fost creat, in timpul care ti s-a dat!
Tu nu ai “tot timpul din lume” pentru a aduce roada… Ecls 3:1 – “fiecare lucru de sub ceruri îşi are
ceasul lui”.
Nu toti traim cat Metusala (969) Oricum, tot ce stim despre el este ca dupa 969 ani a murit.
Valoarea vietii nu sta in cati ani traiesti ci in cata roada aduci pentru Dumnezeu! – Ioan 15: 8
Dumnezeu nu iti evalueaza roada prin comparatie cu a altora, ci prin comparatie cu ce ai fi putut
face, conform cu potentialul pe care El l-a pus in tine - Mat.25:15 – “Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia
doi, şi altuia unul: fiecăruia după puterea lui; şi a plecat”.
Aduci tu roada pentru Dumnezeu? Dumnezeu cu siguranta te va evalua!

2. Dumnezeu ofera o a doua sansa – “mai lasa-l si anul asta” – v.8
-

In aceasta dimineata “bunatatile Domnului s-au innoit fata de noi” aceasta este o a doua sansa
In cateva zile vom sarbatorii Nasterea Domnului Isus – aceasta este o a doua sansa!
In mai putin de o luna, vom intra intr-un nou an – asta este o alta “a doua sansa”
Unul din lucrurile pe care le face Domnul Isus acum in cer, este sa mijloceasca pentru noi
“Tata, “mai lasa-l si anul asta, poate ca de acum inainte va face rod”.
Pentru ca a doua sansa, sa nu fie in zadar, tu trebuie sa faci lucrurile diferit - am să-l sap de jur
împrejur şi am să-i pun gunoi la rădăcină.

3. Dumnezeu te va reevalua – “daca nu, il vei taia” – v.9
-

O samanta isi va implinii scopul atunci cand ea va se va transforma intr-un pom care aduce roada.
O mladita va fi parte din vita inca un an, doar daca va aduce roada.
A nu aduce roada, echivaleaza cu refuzul de a aduce Glorie Tatalui - Ioan 15: 8
Isaia 5 1-6
Dumnezeu iti ofera “o a doua sansa”, nu o rata, nu o subestima, poate fi ultima ta sansa.

-

Ioan spunea norodului – face-ti, dar, roade vrednice de pocainta voastra” - Luca 3:8
Tot felul de fapte bune – Col. 1:10
Roada Duhului Sfant – Gal. 5:20
Rom.12:9-21
Impartasirea Evangheliei
Nu uita, ai fost creat sa aduci roada!
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Ce fel de roada asteapta Dumnezeu din partea noastra?

