Partasia Bisericii lui Hristos I

Misconceptii in ce priveste “partasia”





un program bun NU ESTE implicit O PARTASIE BUNA A BISERICII
o ora de rugaciune NU ESTE implicit O PARTASIE A CELOR ADUNATI IMPREUNA
o iesire la iarba verde NU ESTE implicit O PARTASIE A PARTICIPANTILOR
o vizita facuta fratilor NU ESTE implicit O PARTASIE ... lista poate continua

Ce este partasia?
Koinonia – gr. Comuniune, a fi partas, relationare si impartasire, reciprocitate

Partasia privita pe doua planuri complementare:



partasia cu Tatal si cu Fiul - la nivel personal
partasia cu Biserica – la nivel individual si comunitar

Azi vom privi in Cuvantul lui Dumnezeu la primul plan a partasiei, si anume

PARTASIA CU TATAL SI CU FIUL - partasia la nivel personal
Fiecare copil al lui Dumnezeu trebuie sa fie familiar cu acest fel de partasie si sa il creasca, sa il
dezvolte.
1 Corinthians 1:9 Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la pãrtãºia cu Fiul Sãu Isus Hristos,
Domnul nostru.
A avea partasie cu Tatal si cu Fiul Sau Isus Hristos inseamna

1. Partasi Fiului si jertfei Sale
Aspectul initial al acestei partasii :
Ioan 6: 30-35; 47-58
Ioan 14: 21-23
Aspectul continuu al acestei partasii : 1 Cor 1:8,9

CA SUNTEM:

2. Partasi naturii Dumnezeiesti


Statut de fii ai lui Dumnezeu:

Romans 8:16 Însuº Duhul adevereºte împreunã cu duhul nostru cã Suntem copii ai lui Dumnezeu.


Realitate Duhovniceasca:

1 Corinthians 6:19,20 Nu ºtiþi cã trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuieºte în voi, ºi
pe care L-aþi primit de la Dumnezeu? ªi cã voi nu Sunteþi ai voºtri?
20 Cãci aþi fost cumpãraþi cu un preþ. Proslãviþi, deci, pe Dumnezeu în trupul ºi în duhul vostru,
care Sunt ale lui Dumnezeu.

3.

Partasi binecuvantarilor ceresti si pamantesti

Ephesians 1:3 Binecuvântat sã fie Dumnezeu, Tatãl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a
binecuvântat cu tot felul de binecuvântãri duhovniceºti, în locurile cereºti, în Hristos.
4 În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca sã fim sfinþi ºi fãrã prihanã înaintea Lui,
dupãce, în dragostea Lui,
5 ne-a rânduit mai dinainte sã fim înfiaþi prin Isus Hristos, dupã buna plãcere a voiei Sale,
6 spre lauda slavei harului Sãu pe care ni l-a dat în Prea Iubitul Lui.
7 În El avem rãscumpãrarea, prin sângele Lui, iertarea pãcatelor, dupã bogãþiile harului Sãu,
8 pe care l-a rãspândit din belºug peste noi, prin orice fel de înþelepciune ºi de pricepere;
9 cãci a binevoit sã ne descopere taina voiei Sale, dupã planul pe care-l alcãtuise în Sine însuºi,
10 ca sã-l aducã la îndeplinire la plinirea vremurilor, spre a-ªi uni iarãºi într-unul în Hristos, toate
lucrurile: cele din ceruri, ºi cele de pe pãmânt.
11 În El am fost fãcuþi ºi moºtenitori, fiind rânduiþi mai dinainte, dupã Hotãrârea Aceluia, care face
toate dupã sfatul voiei Sale,
12 ca sã slujim de laudã slavei Sale, noi, care mai dinainte am nãdãjduit în Hristos.

4. Partasi suferintelor lui Hristos
Matthew 5:10 Ferice de cei prigoniþi din pricina neprihãnirii, cãci a lor este Împãrãþia cerurilor!
11 Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vã vor ocãrî, vã vor prigoni, ºi vor spune tot
felul de lucruri rele ºi neadevãrate împotriva voastrã!

12 Bucuraþi-vã ºi veseliþi-vã, pentru cã rãsplata voastrã este mare în ceruri; cãci tot aºa au prigonit
pe proorocii, care au fost înainte de voi.
Philippians 3:10 ªi sã-L cunosc pe El ºi puterea învierii Lui ºi pãrtãºia suferinþelor Lui, ºi sã mã fac
asemenea cu moartea Lui;
Colossians 1:24 Mã bucur acum în suferinþele mele pentru voi; ºi în trupul meu, împlinesc ce
lipseºte suferinþelor lui Hristos, pentru trupul Lui, care este Biserica.

Persecutie; prigoana; ura din partea lumii; dezgustul oamenilor necurati cand privesc la noi;
izolarea;
1 Peter 4: 14 Dacã Sunteþi batjocoriþi pentru Numele lui Hristos, ferice de voi! Fiindcã Duhul slavei,
Duhul lui Dumnezeu, Se odihneºte peste voi.

Incheiere:
Ce inseamna ca avem partasie cu Tatal si cu Fiul Sau Isus Hristos?





Partasi Fiului si jertfei Sale
Partasi naturii Dumnezeiesti
Partasi binecuvantarilor ceresti si pamantesti
Partasi suferintelor lui Hristos

AI TU ASTFEL DE PARTASIE CU DOMNUL TAU? IL CUNOSTI TU IN FELUL ACESTA INCAT SA FIE
ACESTEA PARTE DIN VIATA TA?

TE BUCURI DE IERTAREA LUI IN FIECARE ZI ?
ONOREZI STATUTUL DE FIUL AL SAU ?
MARTURISESTI BINECUVANTARILE LUI CERESTI ?
SUFERI PENTRU NUMELE DOMNULUI ? ---

Cu cat vei fi mai mult in partasie cu Domnul cu atat mai mult TE VEI DIFERENTIA DE LUME 
implicit vei fi urat, marginalizat de lume... si asta e bine, inseamna ca esti pe calea cea dreapta!

Grace, Dublin, Noiembrie 2011 pastor Narcis Nichita

