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Black Friday…
In fiecare an, exixta o zi de Vineri, care este numita “Vinerea Neagra”
“Vinerea Neagra” ofera una dintre cele mai mari oportunitati pentru a-ti achizitiona aproape orice,
la preturi reduse in mod considerabil!
Aproape toate magazinele se arunca intr-o competitie incredibila in a-si atrage cat mai multi
clienti, iar provocarea lor consta in oferte de nerefuzat!
Oamenii stau ore, ba chiar zile la rand sa fie primii care sa beneficieze de reduceri!
Astazi insa, vreau sa va vorbesc despre o alta Vineri Neagra!
Una care are cea mai mare oferta posibila, pentru toata lumea!
Vinerea cea mai Neagra a fost o zi acum 2000 de ani in care s-au intamplat foarte multe lucruri:

1.
2.
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In acea
In acea
In acea
In acea
In acea
In acea
In acea

Vineri, Iuda il vinde pe Domnul Isus pentru 30 de arginti
Vineri, Petru se leapada de Domnul Isus de 3 ori
Vineri, toti ucenicii au fugit de frica celor ce l-au luat cu sila pe Isus
Vineri, preotii evrei, si-au asumat responsabilitatea varsarii sangelui Mantuitorului
Vineri, Domnul Isus s-a rugat pana cand transpiratia Sa s-a transformat in picaturi de sange
Vineri, Tatal isi intoarce fata de la Isus – neputand privi pacatul pe care l-a luat asupra lui
Vineri, Isus Christos, Fiul lui Dumnezeu, a murit rastignit pentru tine si pentru mine!

Totusi, acea zi de Vineri a fost cea mai mare zi de Vineri pe care a trait-o vreodata omenirea!
Pentru ca in acea zi de Vineri s-au intamplat cele mai minunate lucruri de care aveam nevoie!
Acea zi de Vineri vorbeste despre: Ioan 3:16
1. Cea mai mare dragoste
- Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea
- Dragostea neconditionata a lui Dumnezeu
2. Cel mai mare dar
- Că a dat pe singurul Lui Fiu
- Dumnezeu insusi s-a adus jertfa de iertare (ispasire)
3. Cea mai mare oferta
- pentru ca oricine crede în El să nu piară
- oricine: bun sau rau, bogat sau sarac, intelept sau analfabet, negru sau alb, evreu sau pagan…
4.
-

Cea mai mare posesiune
ci să aibă viaţa veşnică.
Ce i-ar folosi unuim om sa castige toata lumea dar sa-si piarda sufletul?
Viata vesnica, nu se poate: cumpara, mosteni, negocia, sau castiga…
Viata vesnica, este un Dar, care poate fi primit prin credinta, de oricine, in Numele lui Isus
Christos, datorita dragostei nemarginite a lui Dumnezeu!
Ce oferta poate concura cu oferta lui Dumnezeu?
Ce Dar poate fi mai mare decat mantuirea sufletului?
Vrei tu sa fi mantuit?
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