Romania – locul calatoriei mele
- Ps.37:1-5
- “Nu întreba ce poate face ţara pentru tine, ci întreabă ce poţi face tu pentru ea”
Acestea au fost cuvintele poetului şi filosofului libanez Khalil Gibran (1883-1931), într-un articol în
care îi susţinea pe patrioţii libanezi să lupte împotriva dominaţiei Imperiului Otoman.
-

Inainte sa-L cunoastem pe Dumnezeu, eram straini fata de cer – Efeseni 2:12
Dupa ce ne-am intors la Dumnezeu, noi suntem straini aici si cetateni ai cerului – Efeseni 2:19
Astfel noi ca si crestini, descoperim ca practic noi avem o dubla cetatenie.
Ce pot face ca si crestin pentru tara mea?
1. Roaga-te pentru ea
- Dumnezeu cauta oameni care sa se roage pentru tara - Ezechiel 22:30 Caut printre ei un om

-

care să înalţe un zid şi să stea în mijlocul spărturii înaintea Mea pentru ţară, ca să n-o nimicesc;
dar nu găsesc niciunul!
Cuvantul lui Dumnezeu ne cheama sa ne rugam pentru cei care au putere de decizie 1 Tim. 2:1
Domnul Isus s-a rugat pentru Ierusalim – centrul politic si spiritual al evreilor - Luca 19:41
Când S-a apropiat de cetate şi a văzut-o, Isus a plâns pentru ea

2. Fi un exemplu in vorbe si in fapte
- Filipeni 2:1-4 Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în
dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire şi vreo îndurare, faceţimi bucuria deplină şi aveţi o simţire, o dragoste, un suflet şi un gând. Nu faceţi nimic din duh de
ceartă sau din slavă deşartă; ci, în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el
însuşi. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora.
- Ilustratie: Doi barbati crestini merg sa-si faca stagiul militar – la intoarcere unul a spus: nici
nu si-au dat seama ca sunt crestin 
- Noi trebuie sa fim sarea si lumina acestei lumi!
3. Predica Evanghelia in fiecare zi!
- Domnul Isus a spus: Luca 4:33 „Trebuie să vestesc Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu şi în
alte cetăţi; fiindcă pentru aceasta am fost trimis.”
- Pavel a spus: 1 Cor. 9:16 Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă,
căci trebuie s-o vestesc; şi vai de mine, dacă nu vestesc Evanghelia! Iar in Galateni 4:13
Dimpotrivă, ştiţi că în neputinţa trupului v-am propovăduit Evanghelia pentru întâia dată.
- Porunca lui Isus pentru noi este: Matei 28:18-20 Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi
le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate
neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să
păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul
veacului.” Amin.
- Predicand Evanghelia romanilor, noi cu adevarat vom sta in spartura atat pentru tara noastra
de pe pamant, dar in acelasi timp proclamam o tara mult mai minunata – Imparatia cerurilor!
- 2 Corintieni 5:20 Deci noi suntem ambasadori ai lui Cristos şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna
prin noi, vă rugăm, în Numele lui Cristos, împăcaţi-vă cu Dumnezeu!
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