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ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
NE VOM RUGA PENTRU
Credincioşii secreţi în funcţii înalte
-

Eficienţă şi competenţă în slujba pe care o fac
Ca să fie o mărturie şi toţi să îl vadă pe Hristos în purtarea acestora
Curaj şi putere de a vesti Evanghelia în orice circumstanţă posibilă
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EVANGHELIZARE
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PĂRTĂŞIE
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Buletin Duminical
29 Ianuarie 2012

PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Duminică seara – 17:00
Miercuri - ucenicizare
Joi, Grupul surorilor
Vineri, Slujire în localităţi
Sâmbătă,
16:00 – Adolescentii
19:30 – Repetiţie grup

”Celui ce va birui, îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de
domnie...” (Apoc. 3:21)

„Cum putem ajunge în Rai?”
Un învăţător de şcoală duminicală îi întreabă pe copii:
„Dacă îmi vând casa şi maşina şi aş aduce toţi banii la biserică, aş putea
merge în cer?”
„Nu!” Răspund toţi copiii
„Dar dacă fac curăţenie la biserică în fiecare zi şi păstrez curtea bisericii
curată, voi putea ajunge oare în Rai?” – întreabă din nou învăţătorul de
şcoală duminicală.
„Nicidecum!” răspund din nou copii
„Ei bine”, a continuat învăţătorul, „atunci ce trebuie să fac ca să pot ajunge
în cer?”
„Mai întâi de toate trebuie să mori; doar atunci vei putea merge în cer” a
răspuns cu convingere unul dintre copil.

PROGRAMUL DE AZI:
DIMINEAŢA:
Predică: Păstor - Costel Grămadă
.........................................................................................................................................
SEARA:
Închinare, părtăşie şi învăţătură biblică
Studiu biblic: Boştiog Vasile

VERSETUL SĂPTĂMÂNII
„Iată că te-am săpat pe mânile Mele, şi zidurile tale sunt totdeauna înaintea
ochilor Mei”
Isaia 49:16

Predică dimineaţa: Costel Grămadă
EVANGHELIA LUI HRISTOS
– PUTEREA LUI DUMNEZEU PENTRU MÂNTUIRE Rom.1:16-17
”Euangelion” (gr) = evanghelie (Mt.4:23), veste bună (Lc.1:19; Lc.2:10; Ap.10:7)

Principii misiologice din lucrarea lui Isus
Matei 4:23
Lucrarea lui Isus – modelul suprem în evanghelizarea lumii

Fapte 13:26-39 - predica lui Pavel în Antiohia Pisidei
– Cuvântul mântuirii, un sinonim pentru Evanghelie.
Evanghelia lui Hristos este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire.
1. Puterea lui Dumnezeu pentru mântuire dovedită prin crucea lui Hristos
Vestea bună a Evangheliei este mesajul că Dumnezeu a realizat mântuirea prin
crucea lui Hristos.
- Există o dovadă solidă a faptului că Isus Hristos a realizat mântuirea prin
crucea Lui.
o Lucrul cel mai important pe care L-a făcut a fost să moară (Fapte
13:26-29)
Evanghelia cuprinde si propovăduirea crucii lui Hristos – (1 Cor.1:17-18)
- propovăduirea crucii lui Hristos este puterea lui Dumnezeu ptr cei mântuiți
(v.18, 3-24)
2. Puterea lui Dumnezeu dovedită prin învierea lui Hristos
Mântuirea înseamnă mult mai mult decât crucea.
Dacă tot ce a făcut Isus a fost să moară pe cruce, noi n-am fi mântuiți niciodată.
o Ori de câte ori prezintă mesajul mântuirii, NT vorbește despre
răstignire și înviere (1Cor.15:1-4, 14)
o Miezul Evangheliei nu este niciodată doar crucea, ci întotdeauna
crucea și mormântul gol.
Isus mântuiește atât prin jertfa înlocuitoare, cât și prin învierea triumfătoare.
- Învierea ne asigură că suntem mântuiți de păcat.
3. Puterea lui Dumnezeu dovedită prin învierea celor ce cred
Efeseni 2:4-6 - Dumnezeu ne-a adus la viață împreună cu Hristos. El ne-a înviat
împreună...
- Învierea ne asigură că într-o zi vom fi și noi înviați din morți
o Avem o inviere acum – noi am înviat împreună cu Hristos atunci
când El a înviat din morți (Ioan 5:24-25)
o Avem și o înviere viitoare – vom învia și în trup la prima înviere a
morților (Apoc.20:5-6)
4. Puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede
Acest mesaj al mântuirii este o veste bună, dar pentru a fi mântuiți trebuie să credem
în El.
- Prin Isus este promisă iertarea, dar ea poate fi primită numai prin credința în
Isus (FA.13:39)
- Mesajul presupune ca fiecare să-și ia un angajament (Rom.10:9)
- De Evanghelie nu trebuie să te rușinezi.

Necesitatea FORMĂRII pentru a evangheliza (Luc 2:52)
- Pregătirea pentru evanghelizare are 2 dimensiuni: a.
formarea vieţii spirituale (dovedirea credincioşiei când eşti
singur, în ispite, etc.) b. Formarea teologică ()
- puterea exemplului personal (Ef. 5:1 – urmaţi pilda lui
Dumnezeu...)
Necesitatea AUTORITĂŢII pentru a vorbi (Mat. 7:29)
- lucrarea kerigmatică – cu autoritate (exousias – autoritate,
drept, libertate) – Mat. 7:29
- când suntem înzestraţi cu autoritatea divină, cuvântul rostit
are rezultate vizibile (Mat. 8:1;)
Necesitatea MIRACOLULUI pentru a dovedi puterea mântuitoare a
lui Dumnezeu (Mat. 9:6)
- lucrarea lui Isus, şi a apostolilor mai târziu a fost însoţită de
miracole; funcţia acestora era de a autentifica mesajul
evanghelic (Ioan 12:37; cf. FA 4:30)
- puterea de a vindeca trupul arăta omului puterea D-lui de a
vindeca şi sufletul (slăbănogul adus la Isus – Mat. 9:1-6)
Necesitatea DEPENDENŢEI strânse de Dumnezeu pentru
împlinirea planului divin (Ioan 8:26, 29)
- Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi (noi
suntem continuatorii misiunii începute de Isus)
- Eu şi Tatăl una suntem ... Eu în ei şi Tu în Mine... (Ioan 17:23
cf. Ioan 5:30; 8:28)
Necesitatea SACRIFICIULUI pentru salvarea vieţilor celorlalţi
(Ioan 10:17)
- „Eu îmi dau viaţa pentru oile Mele” (Ioan 10:17) ... pentru ca
ele să aibă viaţă, „şi s-o aibă din belşug” (10:9)
Lipsa sacrificiului în slujire – lipsa rezultatelor

