Seria de predici - Romania – locul calatoriei mele

Conditii si promisiuni
Dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga şi va căuta faţa Mea, şi se va
abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi-i voi tămădui ţara. (2 Cronici 7:14)

Conditiile: daca omul…
1. Se va smeri
2. Se va ruga si va cauta fata Mea
3. Se va abate de la caile lui rele

Promisiunile: atunci Dumnezeu…
1. Voi asculta
2. Voi ierta pacatul
3. Voi tamadui tara

Ce trebuie noi ca si crestini sa intelegem in aceste zile:
1. Pacatul ne separa de Dumnezeu si de binecuvantarile Lui – Isaia 59:1,2
- pacatul distruge: oameni, familii si natiuni
2. Dumnezeu este pentru noi si vrea sa ne restaureze – Ieremia 29:11-13
- Dumnezeu vrea si poate sa-ti dea un viitor si o speranta!
3. Ca traim vremurile din urma si vremurile din urma sunt vremuri rele – 2 Tim. 3:1-5
- Vremuri grele… pacatul este ca o boala… avanseaza pe zi ce trece…
- Dumnezeu a fost impins putin cate putin afara din inima noastra, din familiile noastre din tarile
noastre.
- Ce vedem ca se intampla in Romania acum, sunt consecintele unei evlavii fara Dumnezeu…
- Iar religiozitatea fara Dumnezeu este:
o Ca o arma fara gloante…
o Ca o banca fara bani…
o Ca masa fara mancare pe ea…
o Ca un copil ce nu se poate juca…
o Ca un avion fara aripi…
o Ca un cec fara acoperire…
o Religiozitatea fara Dumnezeu este ridicola, este goala, este o minciuna…
- Iar realitatea trista in Romania, este ca ne-am hranit doar cu religie, iar pe Dumnezeu
l-am aruncat la gunoi…
Dumnezeu vrea sa ne intoarcem la El!
Dumnezeu vrea sa ne asculte, sa ne ierte pacatul si sa ne vindece tara!
Este vremea sa ne intoarcem la Dumnezeu!
Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod; căci despărţiţi
de Mine nu puteţi face nimic. (Ioan 15:5)
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