
             Efeseni 4:1-16 Creşteţi ! 
Ai un copil, deschizi o biserică, şi îţi doreşti mult creşterea din toate punctele 

de vedere. Din păcate însă din anumite cauze, nu este creştere, şi deşi anii trec, nu 
se vede maturitate, nu se vede multiplicare, în viaţa acelei persoane, sau biserici, 
nu există viaţă din belşug, în ciuda adevărului Scripturii care spune că Domnul Isus 
a venit ca oile Sale să aibe viaţa, şi s-o aibe din belşug. 
 
Efeseni 1-3 ne vorbeşte despre cine suntem noi în Hristos – identitatea noastră! 
Efeseni 4-6 ne învaţă cum să umblăm în Hristos – trăirea noastră! 
 

*Ca să existe creştere trebuie să existe: 
1.Siguranţa mântuirii în Hristos.v.8-10. Captivii lui Hristos.Numeri 8:17,18, 
Psalmi 68:18, Evrei 12:23. Dumnezeu a lovit întâii născuţi ai egiptenilor, dar pe cei 
ai evreilor, nu. Nu pentru că ei ar fi fost mai buni decât ceilalţi, ci pentru că s-au 
pus la adăpostul sângelui Mielului. Dumnezeu îşi ia dreptul de Stăpân să ia pradă 
de război tribul lui Iuda.  
2.Liderii echipează slujitorii. Fiul ia pradă de război pe cei întâi născuţi ai Bisericii 
şi astfel tot El dă daruri întregii Bisericii prin Duhul, dar mai întâi dă cadou pe 
credincioşii cu daruri, ca aceştia să echipeze Biserica, în vederea lucrării de slujire. 
Devreme ce eşti prins de război, nu mai poţi face ce doreşti tu, căci tu eşti 
prizonier. Te întreb, eşti? Este nociv ca doar câţiva oameni să facă totul fie că ei nu 
lasă pe nimeni să facă mai nimic, şi sunt încăpăţânaţi şi neînţelepţi, fie că nimeni 
nu vrea să se implice. 
3.Biserica este încurajată să laude pe Domnul, lucrând din interior către exterior. 
Observaţi că nu se spune că liderii slujesc v.12, ci ca ei desăvârşesc pe sfinţi în 
vederea lucrării de slujire. Ce rău este că 20% fac treaba la 80 %! Cum ar arăta o 
biserică în care toţi lucrează?! Există oare aşa ceva, ar fi posibil?! 
 

*Ca să existe creştere trebuie să existe: 
A .O strategie, dar nu a lor ci, a lui Dumnezeu. Biserica va fi învăţată să îşi 
stabilească obiective clare sănătoase. O biserică sănătoasă creşte, deşi accentul nu 
este pus pe creştere, ci pe sănătate, pe hrană, pe implicare, pe iubire. 
B. Unitate, înseamnă toţi împreună să creştem, nu doar unii. 4:1-6. Nu creştem 
atunci când este dezbinare ! 
C. Maturitate, o persoană duhovnicească, sănătoşi în credinţă, în dragoste, în 
răbdare.Tit 2:2, Efeseni 4:14 
D. Conformitate, asemenea lui Hristos.v.15. 
 

*3 pericole mari care însoţesc pe cel ce nu doreşte creşterea:  



-lipsă de implicare, nepăsare, necunoaşterea Cuv.sănătos – Imaturitare ! Un nou 
născut doreşte laptele duhivnicesc şi curat, este plin de râvnă, caută, întreabă, 
vesteşte mult bucuria mântuirii. Nimeni nu-l poate opri. Dar unul întors de mult 
timp la Domnul? Nu ar trebui să fie şi mai şi?! Nu mai e la dragostea dintâi? Dar 
atunci unde este? 
-instabilitate spirituală. Caută adevărul, şi deşi adevărul este în faţa lui, el nu-L 
vede, pentru că este mânat de alte gânduri: „când va veni Acela ne va spune toate 
lucrurile..”  . Domnul nu se poate folosi de astfel de oameni, pentru că sunt 
instabili. Merg cu plugul înainte, dar cu privirea înapoi. 
-credulitate. Pentru că este instabil se lasă uşor înşelat de aşa zişi oameni ai lui 
Dumnezeu, şi se rătăcesc şi se străpung singuri cu o mulţime de chinuri. Credulul 
crede orice i se spune foarte uşor. El intră cu părerea lui în discuţie, dar iese cu 
certitudinea celuilalt. Efeseni 5:5,6 
 
  *Ca să existe creştere trebuie să fie: 
-stabilitate doctrinară.v.14. Biserica este ruptă între doi duşmani, liberalismul şi 
legalismul.Suntem atât de influenţaţi de fel de fel de înv. de pe net, de pe unde 
umblăm, încât nu mai ştim ce spune Scriptura, ci ceea ce ne dau alţii. 
-adevărul să fie spus, şi să fie spus în dragoste.v.15. Adevărul fără dragoste este 
brutalitate, iar dragostea fără adevăr este idolatrie. Sunt oameni cărora nu le place 
să le spui adevărul. 
 
Swindoll spune ca era odată într-un super market şi o doamnă cu un cărucior plin 
de cumpărături împingea din greu şi când îl vede peste un raion îi strigă:”să ştii 
frate că am plecat de la tine din Biserică”. Fratele îi răspunde:”şi eu aş pleca dacă 
ar fi biserica mea”. Dar de ce ai plecat? Pentru că nimeni nu m-a băgat în seamă. 
Dar ai mers la cineva i-ai spus cu ce probleme te confrunţi? Nu! Dar tu ai încercat 
să vezi ce probleme au alţii, pentru că problema nu este câţi trebuie să ne slujească 
pe noi,ci la câţi slujim noi!? 
 
Creşti tu?Ar trebui să ne oprim vreodată din creştere? Ştii care sunt cauzele pentru 
care nu creşti? Vrei să faci ceva în privinţa aceasta? 
În ce fel de biserică ţi-ar plăcea să fii membru? Dar tu ce fel de membru vrei să fii? 
Ce aşteptări ai? Ce eşti gata să oferi? 


