2 CRONICI 29:25-30

Ideea centrală: Închinarea este pentru adunarea întreagă şi pentru persoana întreagă.

I.

INTRO:
A. Închinarea este prioritatea supremă a omului.
B. Tozer a zis, „Noi am fost creaţi, şi după caderea în păcat, mântuiţi ca să fim
închinătorii D-zeului Cel Prea Înalt” (Worship, p. 5).
C. Definiţia:
1.

2.

În Noul Testament găsim 2 cuvinte pentru închinare:
a)

Latreuo. A da onoare.

b)

Proskuneo. A săruta mâna. Deci, adorare smerită.

Închinarea este onoare şi adorare înălțată către Dumnezeu

D. Voi citi 2 Cronici 29:25-30.
II.

Închinarea este pentru adunarea întreagă (29:27-28).
A. Naraţiunea.
1.

Preoţii au adus jertfe.

2.

Preoții au cântat cu trâmbiţe (26-28).

3.

Leviţii au cântat cu instrumentele lui David (25, 27): lăute, arfe şi ţimbale după
1 Cronici 15:16.

4.

Cântăreţii (corul) au cântat cu vocea (28).

5.

DAR TOATĂ ADUNAREA S-A ÎNCHINAT (28).
a)

Toţii erau implicaţi.

b)

Specialiştii s-au închinat după specialitatea fiecăruia: leviții, preoţii, și
corul . . . toţi se implicau.

B. Aplicaţia.
1.

Închinarea cere participare.
a)

Închinarea nu este un loc; nu este o slujbă.

b)

Este o activitate—activitatea fiecărui credincios.

c)

Întrebarea nu este, „Ce am primit la slujbă?`, ci „Ce am dat la slujbă?” „Ce
I-am dat lui D-zeu?”

2.

Închinarea este pentru adunarea întreagă . . . deci, şi pentru tine.

III. Închinarea este pentru persoana întreagă (29:29-30).
A. Ne închinăm cu TRUPURILE noastre (29:29).
1.

„ . . . toţi ceice erau cu el au îngenunchiat şi s-au închinat.”

2.

În alte pasaje din Biblie închinătorii folosesc alte posturi.
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a)

Îşi apleacă capetele; se uită în sus.

b)

Închid ochii lor; deschid ochii lor.

c)

Ridică mâinile; lasă în jos mâinile.

d)

Cad cu faţă la pământ; îngenunchiază.

3.

Folosiţi mai multe posturi când vă închinaţi.

4.

Cinstiţi pe Domnul cu trupurile voastre.
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B. Ne închinăm cu MINŢILE noastre (29:30).
1.

L-au lăudat pe Domnul cu cuvintele lui David şi ale proorocului Asaf.
a)

Deci au cântat psalmii . . . deci au cântat Cuvântul lui D-zeu.

b)

Cântările lor au avut un conţinut biblic.

c)

S-au hrănit din Cuvântul lui D-zeu și s-au exprimat prin Cuvântul lui Dzeu.

2.

Când ne închinăm, trebuie să pornim minţile noastre.
a)

Studiem Scripturile cu minţile noastre.

b)

Ne închinăm cu Scripturile folosind minţile noastre.

C. Ne închinăm cu DUHURILE noastre (29:30).
1.

2.

Bucuria Evreilor arată faptul că s-au închinat în duh.
a)

Duhul Sfânt ne dă bucurie; duhul omului o exprimă.

b)

Închinarea adevărată nu este o experienţă tristă; implică bucurie.

Dacă mă închin cu mintea mea şi cu trupul meu dar fară duhul meu; nu mă
închin cu adevărat.

3.

Isus spunea. . . închinătorii adevăraţi se închină în duh şi în adevăr.

4.

Fără duh nu putem să ne închinăm unui Duh.

IV. Încheire.:
A. Inchinarea este pentru adunarea întreagă şi pentru persoana întreagă.
1.

Fiecare individ trebuie să se implice ... adunarea totală.

2.

Fiecare individ trebuie să fie implicat total ... persoană totală.

B. Dacă activitatea principală în cer va fi închinarea, te vei bucura acolo?

