Daca as fi fost Diavolul ...
1 Petru 5:8-9
INTRODUCERE:
1. Avem un adversar inflexibil, care este concentrat pe distrugerea bisericii.
2. Pentru a-l combate in mod eficient am face bine in a incerca sa gandim cum gandeste el
pentru ca noi sa putem proteja si fortifica acele zone in care el va cauta sa atace.
3. Deci, sa ne intrebam: "Daca eu as fi fost diavolul, cum as face sa distrug acesta adunare?"
DISCUTII:
I. As submina increderea si respectul fata de Batranii bisericii
A. (Mat. 12:25) O casa divizata nu poate rezista.
B. (1 Pet. 5:1-4) Batranii sunt pastorii turmei lui Dumnezeu.
C. Batranii sunt pastori (supraveghetori), deoarece ei au demonstrat calitatile unor
oameni evlaviosi.
D. (Evr. 13:17; 1 Tim. 5:19; Iac. 4:11).
E. Daca biserica nu ar avea batrani, as face acelasi lucru cu barbatii din biserica.
II. Mi-as pune propriile interese mai presus de interesele bisericii
A. (Filip. 2:3-4) Cauta foloasele altora.
B. (Iac. 4:10) Smereste-te inaintea Domnului ...
C. Cauta in a nu se putea spune ca biserica a suferit din cauza mandriei si egoismului
meu/tau.
III. As indroduce in biserica oameni care traiesc o viata imorala
A. (Iosua 7) Pacatul in tabara lui Israel.
B. Imoralitatea ucide o biserica din cel putin trei perspective.
1. Descurajeaza pe cei drepti (1 Imp. 19 – Ilie: Ieremia 20 - Ieremia).
2. Contamineaza pe cei slabi (1 Cor. 5:6; Rom. 14:13).
3. Dezgusta pe cei necredinciosi (Rom. 2:24).
IV. As sustine (as pleda pentru) compromisul
A. In loc de a cauta stabilirea autoritatii biblice, as proceda in conformitate cu premise
precum:
1. "Ce mare lucru daca ...?"
2. "Ce-i asa de rau daca ...?"
3. "Crezi ca Dumnezeu ne va trimite in iad, doar pentru ca ...?"
B. (Ioan 8:32) Adevarul ne face liberi.
C. (2 Ioan 9-11) Noi trebuie sa ramanem in invatatura lui Hristos.
D. (1 Cor. 4: 6) Noi nu trebuie sa trecem peste „ce este scris.”
CONCLUZIE:
1. Trebui ca noi toti sa ne auto-examinam ca sa ne asiguram ca nu suntem uneltele Diavolului
infiltrate in biserica Domnului (2 Cor. 13:5; 2 Pet. 2:1-2, 17-19; Iuda 4, 12-13, 16-19).

