“Pe când toate popoarele umbl fiecare în numele dumnezeului s u, noi vom umbla în
Numele Domnului, Dumnezeului nostru, totdeauna i în veci de veci!” - Mica 4:5
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Rugaciune
Serviciu Divin
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Inchinare
Fanfara
Cor
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Repetitie fanfara
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Cea mai mare nevoie a lumii in orice vreme este de ordin
spiritual-moral. Mai mult decat nevoia de hrana si imbracaminte lumea
are nevoie de mantuire. De aceea una din functiile bisericii,
evanghelizarea - adica transmiterea unui mesaj prin care oamenii sa
ajunga sa-L cunoasca pe D-zeu si prin credinta si pocainta sa fie mantuiti
- este esentiala.
In universul lui D-zeu, cea mai importanta si cea mai mare
lucrare este aceea de castigare a sufletelor: “Cei intelepti vor stralucii ca
stralucirea cerului si cei ce vor invata pe altii sa umble in neprihanire
vor stralucii ca stelele, in veac si in veci de veci”.(Daniel 12:3). ”...cel
intelept castiga suflete”.(Proverbe 11:30).
Importanta evanghelizarii, care duce la mantuirea oamenilor, decurge
si din:
• Dragostea lui Dumnezeu aratata prin Fiul Sau.”Fiindca atat de
mult a iubit Dumnezeu lumea ca a dat pe singurul Lui Fiu,pentru
ca oricine crede in el sa nu piara ,ci sa aiba viata venica”(Ioan
3:16).
• Numele dat Fiului lui Dumnezeu.”...si-I vei pune Numele Isus ,
pentru ca El va mantui pe poporul Lui de pacatele sale”.(Matei
1:21)
• Scopul venirii Fiului lui Dumnezeu pe pamant.”Caci Fiul Omului
a venit sa caute si sa mantuiasca ce era pierdut.”(Luca 19:10)
• Moartea Fiului Lui Dumnezeu.”Caci pe cand eram noi inca fara
putere Cristos a murit pentru cei nelegiuiti.”(Romani 5:6)
• Marea misiune data de Fiul Lui Dumnezeu ucenicilor
Lui.”Duceti-va si faceti ucenici din toate nemamurile,botezandu-i
in Numele Tatalui,al Fiului si al Duhului Sfant”(Matei 28:19)
• Lucrarea apostolilor.”Atunci temnicerul...le-a zis :Domnilor, ce
trebuie sa fac ca sa fiu mantuit?. Si ei i-au spus: Crede in
Domnul Isus si vei fii mantuit tu si casa ta! Si i-au vestit Cuvantul
Domnului, atat lui cat si tuturor celor din casa lui.”(Faptele
apostolilor 16:29-32)
Castigarea sufletelor ne costa jertfe si sacrificii dar trebuie facuta si
merita facuta, inainte de orice si mai mult decat orice altceva.”Este cu
mult mai maret sa castigi un suflet pentru Cristos, decat sa lansezi o noua
stea in spatiu, deoarece cand steaua se va stinge, sufletul va continua sa
straluceasca in veci”.
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