De ce sa iubesc biserica?
-

Sunt mai multe motive pentru care iubesc biserica – nu numai ca pastor, ci ca si crestin
Daca nu sunt in Speranta Vietii intr-o Duminica, inseamna ca predic in alta biserica
Daca nu predic in alta biserica, merg si particip la o slujba de biserica, pentru ca iubesc biserica
In familia mea nu se intreaba niciodata daca mergem sau nu la biserica in aceasta Duminica…
Noi mergem, nu fiindca trebuie ci fiindca iubim sa mergem si sa fim parte la ce face Dumnezeu.

-

V. 16,17 – revelatia personala de care fiecare crestin are nevoie!

Gen. 28:10-22

Asadar, de ce iubesc biserica?

1. Biserica este singura institutie pe care a zidit-o Isus si a promis ca o va binecuvanta – Mat.16:18,19
- Isus nu a promis ca va zidi o scoala de ucenici, un colegiu teologic sau altceva.
2. Biserica este singura institutie care nu a falimentat si nici nu o va face – Mat.16:18
- “Portile locuitei mortilor nu o vor birui”
- Sunt parte din ceva ce este etern! Imi investesc viata in ceva ce Isus iubeste!
3. Biserica este cea mai pretioasa proprietate pe care o are pe pamant - Fapte 20:28
- Luaţi seama, dar, la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să
păstoriţi Biserica Domnului, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său.
- Iubesc biserica, fiindca pentru ea Isus si-a dat viata ca prêt de rascumparare
4. Biserica este expresia imparatiei cerurilor pe pamant - Matei 6:10
- “ vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ”.
- Matei 18:15-23 – in cer nu exista pacat, iar biserica lui Christor trebuie sa traiasca in puritate
5. Biserica este locul inchinarii – Col.3:16, 1 Petru 2:5
- Iubesc sa vin si sa ma inchin in biserica, cu biserica!
- Doar atunci cand esti 100% constient de prezenta Domnului te vei inchina intr-un mod real!
- Inchinarea in duh si in adevar este inchinarea acceptata de Domnul Isus Christos!
6. Biserica este locul cunoasterii – Fil.3:10
- Prin predicare
- Prin ascultare
- Prin slujire
7. Biserica este locul de unde vine ajutorul pentru o lume fara speranta – Mat. 28:18-20
- Biserica este locul de unde sunt trimisi misionarii – cei chemati de Domnul pentru aceasta lucrare
- Evanghelizarea lumii nu s-a facut la voia intamplarii de oricine si la fel este si astazi – Fapte 13:1-3
Concluzie: Isus isi iubeste biserica! Tu o iubesti?
- Incepand de Duminica viitoare o sa ne uitam in Cuvantul lui Dumnezeu la modul in care El a ales
sa-si zideasca biserica Sa!
- Totuşi temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta: „Domnul cunoaşte pe
cei ce sunt ai Lui”; şi: „Oricine rosteşte Numele Domnului să se depărteze de fărădelege!” 2
Timotei 2:19

