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Evanghelizare azi, de tine e vorba
Textul de Bază: 1 Tesaloniceni 1:22-10

Marele Evanghelist american Billy Graham a spus odată: „Populația
europeană este așa de religioasă, încât nu poate crede în Isus Cristos cel
crucificat și înviat.“

Scopul unei Evanghelizări
De a-L face de cunoscut pe Isus Cristos oamenilor
1 Corinteni 1: 23

„Noi propovăduim pe Cristos cel răstignit . . . și înviat.“
• Isus cel înviat este necunoscut în lume.
• Cei născuți și decedați sunt mii de oameni, dar de înviat a înviat numai
Unul: Isus Cristos
Faptele Apostolilor 4: 12:

„În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume
dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiți.“
• Noi nu vorbim despre o religie sau denominațiune religioasă
• Noi vorbim despre veșnicie
Chemarea celor pieduți la pocăință
• „Duceți-vă“ înseamnă a te mișca din loc, înseamnă a jertfi din timpul tău
personal
• Dar înseamnă și: am un mesaj
Prin rugăciune pregătitoare
• Îi purtăm noi în rugăciune pe cei care sunt chemați, să slujească pe
Domnul?
Coloseni 4:3:

„Rugați-vă totodată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă
pentru Cuvânt, ca să putem vesti taina Lui Cristos.“
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• Sau vrem să realizăm numai lucruri mari, iar Domnul cere cele posibile?
Prin contacte personale
Faptele Apostolilor 16: 13 (Pavel)

„În ziua Sabatului am ieșit afară pe poarta cetății, lângă un râu . . . am
șezut jos, și am vorbit femeilor, care erau adunate laolaltă.“
• întrebare: avem curajul să vorbim despre Isus ? Ne luăm timpul să vorbim
cu altii despre Isus ?
• Cum ne cunoaște lumea: ca și copii al Lui Isus ?
Prin invitație personală
Joan 1: 41 - 42:

„El (Andrei, fratele lui Simon Petru) a găsit pe fratele său Simon, și i-a
zis: „Noi am găsit pe Mesia“ (care, tălmăcit însemnează Cristos). Și l-a
adus la Isus.“
• Cum ne prezentăm în lume? Ca teologi sau savanți în cunoașterea Sfintei
Scripturi?
• Dacă urmează cineva chemării noastre, pentru care motiv vine: pentru că lam chemat noi, sau pentru-că l-a chemat Isus?
Înviorarea celor obosți în credință
2 Corinteni 5: 15:

„Și El a murit pentru toți, pentuca cei ce trăiesc, să nu mai trăiască
pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei.“
• Centrul credinței noastre este întotdeauna Isus Cristos. Numai acest
conținut poate să fie și conținutul vieții noastre.
• Certitudinea de a fi nou născut este și certitudinea de a avea viață veșnică

Codițiile pe care trebuie să le împlinim
Convingerea personală, că ai viața veșnică
1 Joan 5: 11 - 13:
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„Și mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viața vecinică, și
această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața; cine n-are pe
Fiul lui Dumnezeun n-are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți că
voi, care credeți în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața vecinică.
• Numai ceea ce credem noi, putem da cu toată convingerea și încrederea
mai departe. Cine are în această problemă îndoieli, mai bine să tacă.
• Satana cunoaște slăbiciunile noastre. El așteaptă să ne ducă în ispită
Un trecut ordonat
Matei 5: 23 - 24:

„Dacă îți aduci darul la altar, și acolo îți aduci aminte că fratele tău are
ceva împotriva ta, . . . du-te întâi și înpacă-te cu fratele tău . . .“
• Problemele sau neînțelegerile cu fratele tău, le întrebuințează Satana
împotriva ta !
• Cei care te cunosc te judecă după trecutul tău.
O viață condusă de Duhul Sfânt
1 Corinteni 6: 19 - 20:

„Nu știți că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuiește în
voi, și pe care L-ați primit dela Dumnezeu ? Și că voi nu sânteți ai voștri?
Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul
și în duhul vostru, cari sânt ale lui Dumnezeu.“
• Omul privește la cele vizibile, și la credința ta
• singură întrebare dificilă din viața ta, pune la îndoială toate cuvintele spuse
de tine
• Cum vrei să te privească cel care are încredere în tine ?
O creștere continuă în viața creștină
Ioan 14: 26:

Dar mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl, în
Numele Meu, vă va învăța toate lucrurile, și vă va aduce aminte de tot ce
v-am spus eu.
• A crește înseamnă, a cunoaște Sfânta Scriptură pentru necesitățile zilnice
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• A avea un răspuns în situația de durere, de boală sau de necaz
• A crește înseamnă: colaborarea și preluarea răspunderii în biserica locală
O mare dragoste pentru cei pierduți
Romani 10: 1:

„Fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru
Israeliți, este să fie mântuiți.“
• Cine nu poate plânge pentru cei pierduți în credință nu este chemat la
colaborare
• Nici cel, ale cărui interese personale au o mai mare prioritate față de cel
pierdut
Discreție față de cele auzite la o mărturisire
Iacov 3: 6:

„Limba este și ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre
mădularele noastre, care întinează tot trupul și aprinde roata vieții, când
este aprinsă de focul gheenei.“
• Cele auzite ca mărturisire nu sunt subiecte de discuție cu alții, nici cu soții
sau soțiile
• Nu este permis nici sub formă de apropouri
• Păcatele mărturisite și aduse sub Crucea lui Isus, trebuie să rămână uitate și
nu repovestite la orice ocazie potrivită („Am fost cel mai păcătos din sat,
dar . . . „)
Și care este răsplata noastră ?
Luca 15:7

„Va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se
pocăiește, decât pentru nouă zeci și nouă de oameni neprihăniți cari n-au
nevoie de pocăința.“
Amin
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