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IF YOU DON’T KNOW

DACĂ NU ŞTII

WHERE YOU’RE GOING

UNDE MERGI

YOU MAY BE LOST

TE POŢI PIERDE

I AM THE WAY (JESUS CHRIST)
John 14:6

EU SUNT CALEA (ISUS HRISTOS)
Ioan 14:6

I AM THE TRUTH (JESUS CHRIST)
John 14:6

EU SUNT ADEVĂRUL (ISUS HRISTOS)
Ioan14:6

I AM THE LIFE (JESUS CHRIST)
John 14:6

EU SUNT VIAŢA (ISUS HRISTOS)
Ioan 14:6

I AM THE RESURRECTION (JESUS CHRIST)
John 11:25

EU SUNT ÎNVIEREA (ISUS HRISTOS)
Ioan 11:25

I AM THE DOOR (JESUS CHRIST)
John 10:9

EU SUNT UŞA (ISUS HRISTOS)
Ioan 10:9

I AM ALPHA AND OMEGA, THE BEGINNING AND THE ENDING, saith the Lord,
WHICH IS, AND WHICH WAS, AND WHICH IS TO COME, THE ALMIGHTY.
Revelation 1:8 (JESUS CHRIST)

EU SUNT ALFA ŞI OMEGA, ÎNCEPUTUL ŞI SFÂRŞITUL, zice Domnul Dumnezeu,
CEL CE ESTE, CEL CE ERA ŞI CEL CE VINE, CEL ATOTPUTERNIC.
Apocalipsa 1:8 (ISUS HRISTOS)

I AM THE LIGHT OF THE WORLD
John 8:12 (JESUS CHRIST )

EU SUNT LUMINA LUMII
Ioan 8:12 (ISUS HRISTOS)

IS THIS TOO COMPLICATED?

ESTE ACEASTA PREA COMPLICAT?

And it shall come to pass, that whosoever shall call on the name of the Lord shall be
saved. Acts 2:21

But what saith it? The word is nigh thee, even in thy mouth, and in thy heart: that is, the
word of faith, which we preach;
That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart
that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved.
For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is
made unto salvation.
For the scripture saith, Whosoever believeth on him shall not be ashamed.
For there is no difference between the Jew and the Greek: for the same Lord over all is
rich unto all that come upon him.
For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Romans 10:8 - 10:13

Atunci oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit.
Fapte 2:21
Ce zice ea deci? Cuvântul este aproape de tine: în gura ta şi în inima ta. Şi cuvântul
acesta este cuvântul credinţei, pe care-l propovăduim noi.
Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu
L-a înviat din morţi, vei fi mântuit.
Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge
la mântuire.
După cum zice Scriptura:”Oricine crede în El, nu va fi dat de ruşine.”
Într-adevăr nu este nici o deosebire între Iudeu şi Grec; căci toţi au acelaş Domn, care
este bogat în îndurare pentru toţi cei ce-L cheamă.
Fiindcă oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit.
Romani 10:8-10:13

Background
God made man in his image
Genesis 1:26
God came down and fellowshipped with man
Genesis 3:8
Man was given control of the earth
Genesis 1:28
Man was safe as long as he listened to and obeyed God
Man listened to Satan
Sin came into man and man partook of Satan’s nature and was corrupted
Fellowship with God was broken
Man was no longer on the level where fellowship with God was possible
God wants to fellowship with man
God is perfect
He could not fellowship with sinful man
They were no longer on the same level because of sin
God came down to talk to man
Man ran and hid from God
Genesis 3:10
Man runs from God until fellowship is restored
God sought out man and found him
The wages of sin is death
Genesis 2:17, Romans 5:12, 6:23
God has to judge man when he sins
Man has a curse on himself because of what he had done
God made man leave the Garden of Eden
He said man would die because of sin
Death became our enemy
Death is the last enemy that will be put under Jesus’ feet
I Corinthians 15:26
Man lost fellowship with his creator
God still loved man
John 3:16
God made a covenant with man
This was an agreement
God agreed to protect man under certain conditions
He gave man the ten commandments as a condition of the covenant
Exodus
20
These were to teach man what God expected
They were a schoolmaster to bring man to Jesus
Galatians 3:24
Man immediately broke these commandments
Man’s nature is to sin
All have sinned and come short of the Glory of God
Romans 3:23
When man sinned and broke the commandments, a penalty was given
Death was the penalty
Fundal
Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său
Geneza 1:26
Dumnezeu a coborât la om şi a avut părtăşie cu el
Geneza 3:8
Omului i s-a încredinţat sub stăpânire pământul
Geneza 1:2 8
Omul a fost în siguranţă atât timp cât a ascultat şi s-a supus lui Dumnezeu

Omul a ascultat de Satana
Păcatul a intrat în om şi omul, luând astfel din natura Satanei, s-a pervertit
Părtăşia cu Dumnezeu s-a stricat
Omul nu mai era la nivelul, la care era posibilă părtăşia cu Dumnezeu
Dumnezeu doreşte să aibă părtăşie cu omul
Dumnezeu este perfect
El nu putea să aibă părtăşie cu un om păcătos
Ei nu mai erau la acel nivel din cauza păcatului
Dumnezeu S-a coborât să vorbească cu omul
Omul a fugit şi s-a ascuns de Dumnezeu
Geneza 3:10
Omul fuge de Dumnezeu, până când se restabileşte părtăşia
Dumnezeu l-a căutat pe om şi l-a găsit
Plata păcatului este moartea
Geneza 2:17, Romani 5:12, 6:23
Dumnezeu trebuie să-l judece pe om atunci când el păcătuieşte
Omul a fost blestemat pentru ceea ce făcuse
Dumnezeu l-a alungat pe om din grădina Eden
El a spus că omul va muri din cauza păcatului
Moartea a devenit vrăjmaşul nostru
Moartea este vrăjmaşul cel din urmă care va fi pus sub picioarele lui Isus
1 Corinteni 15:26
Omul a pierdut părtăşia cu creatorul său
Dumnezeu a continuat să-l iubească pe om
Ioan 3:16
Dumnezeu a făcut un legământ cu omul
Aceasta a fost o înţelegere
Dumnezeu a fost de acord să-l protejeze pe om cu unele condiţii
El i-a dat omului zece porunci drept condiţie a legământului Exodul 20
Ele trebuiau să-l înveţe pe om ceea ce Dumnezeu aştepta de la om
Ele au fost un îndrumător pentru a-l aduce pe om la Isus Galateni 3:24
Omul îndată a încălcat aceste porunci
Firea omului este îndreptată spre a păcătui
Toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu
Romani 3:23
Când omul a păcătuit şi a încălcat poruncile , a fost dată o pedeapsă
Moartea a fost pedeapsa

God wanted to protect man from judgment
God established a priesthood for man
This was a way to keep God from having to destroy man completely
When man sinned, he now had a way to be forgiven
In order for God to fellowship with man, man’s nature must be changed
Sin must be done away with
God is a righteous God
He can not overlook sin
Sin has to be dealt with
When man breaks God’s commandments, God has to punish him
The penalty for sinning is death

All men have sinned
Man tries to get to heaven by doing good works
But they are never good enough
All of man’s righteousness is as filthy rags in the sight of God
Isaiah 64:6
Sin has to be dealt with completely
God gave man a way of atonement to appease his justice
It was a blood sacrifice
Because sin has to be accounted for and because the wages of sin is death, something has
to die
God allowed man to use certain animals to cover his sins
One of these was a lamb
This was given for an atonement
The lamb was innocent, but it died and temporary covered man’s sin
It was an atonement or a covering
Leviticus 17:11
It did not get rid of man’s sin
Hebrews 10
It was only a covering
It could never get rid of sin
But when God saw the blood he knew that something had died
This appeased his justice temporary
But this had to be repeated over and over
This did not bring man to the level where God could fellowship with Him on the level He
desired
There had to be a better way
God promised a new covenant
God promised a better covenant
Jeremiah 31:31
Man could not redeem his soul because all men had sinned
Only a blood sacrifice can pay for sin

Dumnezeu a dorit să-l protejeze pe om de judecată
Dumnezeu a stabilit o slujbă de preoţie pentru om
Astfel Dumnezeu nu trebuia să-l distrugă pe om definitiv
Când omul păcătuia avea acum o cale de a fi iertat
Ca Dumnezeu să aibă părtăşie cu omul, natura omului trebuie schimbată
Păcatul trebuie înlăturat
Dumnezeu este un Dumnezeu drept
El nu poate trece cu vederea păcatul
Trebuie de făcut ceva cu păcatul
Când omul încalcă poruncile lui Dumnezeu, Dumnezeu trebuie să-l pedepsească
Pedeapsa pentru păcat este moartea
Toţi au păcătuit
Omul încearcă să ajungă în cer făcând fapte bune
Dar ele niciodată nu sunt destul de bune

Toată neprihănirea omului este în faţa lui Dumnezeu asemenea unei haine murdare
Isaia 64:6
Problema păcatului trebuie rezolvată definitiv
Dumnezeu a dat omului o cale de ispăşire ca să potolească dreptatea Sa
Această cale a fost jertfa de sânge
Deoarece păcatul trebuia plătit şi deoarece plata păcatului este moartea, cineva trebuia să
moară
Dumnezeu a permis ca omul să folosească anumite animale pentru a-şi acoperi păcatele
sale
Unul din aceste animale era mielul
El era jertfit pentru ispăşirea păcatelor
Mielul era nevinovat, dar el murea şi temporar acoperea păcatul omului
Această cale era o ispăşire sau o acoperire a păcatelor
Leviticul 17:11
Ea nu înlătura păcatul omului
Evrei 10
Ea era doar o acoperire a păcatelor
Ea nu putea niciodată să înlăture păcatul
Dar atunci când Dumnezeu vedea sângele, stia că ceva a murit
Aceasta potolea temporar dreptatea Sa
Şi acest lucru trebuia repetat mereu
Dar toate acestea nu-l aduceau pe om la acel nivel la care Dumnezeu dorea să aibă
părtăşie
Era nevoie de o cale mai bună
Dumnezeu a promis un legământ nou
Dumnezeu a promis un legământ mai bun
Ieremia 31:31
Omul nu-şi putea răscumpăra sufletul pentru că toţi au păcătuit
Numai o jertfă de sânge poate plăti pentru păcat
God is a Spirit so He could not pay the sacrifice with His blood
A Spirit does not have blood
By man sin came into the world and death by sin
By man sin must be dealt with
It would take a perfect sacrifice
No man on earth could redeem himself for all have sinned
God came to the earth as a man
Matthew 1:23
A flesh and blood human - One with blood
He was born without sin
He was perfect
He was born of a virgin
Isaiah 7:14
His name was Jesus
He was born to die
He was perfect so He had no sin
When He was born, He acted out the part of a Lamb
When He was born, He was born in a stable
Shepherds came to see Him
Wise men came to see Him
John the Baptist called Him the Lamb of God, which taketh away the sin of the world
John 1:29

He lived a perfect life
Hebrews 4:15
He could not die because He had never sinned
He came to die to pay the penalty for our sins
Men took and crucified Him
While He was on the cross, God took all of mankind’s sins and put them on Jesus
He became sin
II Corinthians 5:21
Now He could die
All man’s sins were placed on Jesus
Man’s sins were paid for
Justice has been satisfied
God is satisfied
I John 1:9, 2:1, 2:2
Jesus went to heaven
He is the mediator of a new and better covenant
I Timothy 2:5, Hebrews 8:6
Since He was the Son of God, He could represent God
Mark 1:1
Since He was the Son of Man, He could represent man
Matthew 8:20
His sacrifice was accepted by God
He became our High Priest Hebrews 2:17, 4:14, 4:15, 5:5, 6:20, 7:26, 8:1, 8:3

Dumnezeu este Duh, aşadar El nu putea plăti această jertfă cu sângele Său
Un Duh nu are sânge
Prin om a intrat păcatul în lume şi moartea prin păcat
Prin om trebuie de rezolvat problema păcatului
Era nevoie de o jertfă desăvârşită
Nici un om pe pământ nu putea să se răscumpere pe sine, deoarece toţi au păcătuit
Dumnezeu a venit pe pământ ca om
Matei 1:23
O fiinţă umană cu trup şi sânge - O fiinţă cu sânge
El S-a născut fără păcat
El era desăvârşit
El S-a născut dintr-o fecioară
Isaia 7:14
Numele Său era Isus
El S-a născut că să moară
El era desăvârşit, deci El nu avea păcat
Atunci când El S-a născut, S-a născut ca şi un miel
Atunci când S-a născut, S-a născut într-un staul
Păstorii au venit să-L vadă
Magii au venit să-L vadă
Ioan Botezătorul L-a numit Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii
Ioan 1:29
El a trăit o viaţă desăvârşită
Evrei 4:15
El putea să nu moară deoarece nu păcătuise niciodată

El a venit să moară ca să plătească pentru pedeapsa păcatelor noastre
Oamenii L-au luat şi L-au răstignit
Când El se afla pe cruce, Dumnezeu a luat toate păcatele lumii şi le-a pus pe Isus
El S-a făcut păcat
2 Corinteni 5:21
Acum El putea să moară
Toate păcatele lumii au fost puse pe Isus
Păcatele lumii au fost plătite
Dreptatea a fost înfăptuită
Dumnezeu este mulţumit
1 Ioan 1:9, 2:1, 2:2
Isus a mers în cer
El este mijlocitorul unui nou şi mai bun legământ 1Timotei 2:5, Evrei 8:6
Deoarece El era Fiul lui Dumnezeu, El putea să-L reprezinte pe Dumnezeu
Marcu 1:1
Deoarece El era Fiul Omului, El putea să-l reprezinte pe om Matei 8:20
Jertfa Sa a fost acceptată de Dumnezeu
El a devenit Marele nostru Preot
Evrei 2:17, 4:14, 4:15, 5:5, 6:20, 7:26, 8:1, 8:3
He sits at the right hand of God making intercession for us Mark 16:19, Romans 8:34
When we ask Jesus to save us, He forgives our sins
I John 1:9
He sent back the Holy Spirit
Acts 2:33
When we ask the Holy Spirit to come into our hearts, He comes in Revelation 3:20
All our sins are forgiven
They’ve been paid for by Jesus Christ
Jesus comes into our hearts
Our hearts are changed
We have been born again
John 3:7, 3:8
We have a new nature, the nature of God
Romans 8:9
This is because of the Spirit of God in us
Colossians1:27
We can fellowship with God
Hebrews 4:16
We can do His works
John 14:12
We were created for good works
Ephesians 2:10
Good works do not save us
Ephesians 2:8, 2:9
They show that we are saved
James 2:17
We are made in the image of God
Genesis 1:27
Our spirits are new
Man is now righteous because his sins are forgiven II Corinthians 5:21,
I John 1:9
He has a new heart
Ezekiel 36:26
He has a new spirit
Ezekiel 11:19
God loves us
John 3:16
He can not forgive us just because He loves us
Sin Has to be dealt with
The blood of Jesus Christ cleanses us from all sin
I John 1:7-9
We are justified
We are sanctified
We are filled with God’s Spirit
Ephesians 5:18

God is still righteous because He did not overlook sin
We are the righteousness of God
II Corinthians 5:21
We are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works
Sin has been paid for by the blood of His own Son
We have a better covenant
The covenant is between God and Jesus
Our sins are not covered, they are cleansed

El stă la dreapta lui Dumnezeu, mijlocind pentru noi
Marcu 16:19, Romani 8:34
Când Îl rugăm pe Isus să ne mântuie, El ne iartă păcatele noastre
1Ioan1:9
El ne-a trimis Duhul Sfânt
Fapte 2:33
Când Îl rugăm pe Duhul Sfânt să intre în inimile noastre, El intră
Apocalipsa 3:20
Toate păcatele noastre sunt iertate
Pentru ele a plătit Isus Hristos
Isus intră în inimile noastre
Inimile noastre sunt schimbate
Noi suntem născuţi din nou
Ioan 3:7, 3:8
Avem o nouă natură, natura lui Dumnezeu
Romani 8:9
Pentru că Îl avem pe Duhul lui Dumnezeu în noi
Coloseni 1:27
Noi putem avea părtăşie cu Dumnezeu
Evrei 4:16
Noi putem face lucrările Lui
Ioan 14: 12
Am fost creaţi pentru fapte bune
Efeseni 2:10
Faptele bune nu ne mântuie
Efeseni 2:8, 2:9
Ele arată că noi suntem mântuiţi
Iacov 2:17
Noi suntem făcuţi după chipul lui Dumnezeu
Geneza 1:27
Duhurile noastre sunt noi
Omul este acum neprihănit, pentru că păcatele sale sunt iertate
2 Corinteni 5:21, 1 Ioan 1:9
El are o inimă nouă
Ezechiel 36:26
El are un duh nou
Ezechiel 11:19
Dumnezeu ne iubeşte
Ioan 3:16
El nu ne poate ierta doar pentru faptul că ne iubeşte
Problema păcatului trebuie rezolvată
Sângele lui Isus Hristos ne curăţeşte de orice păcat
1 Ioan 1:7-9
Noi suntem socotiţi neprihăniţi
Noi suntem sfinţiţi
Noi suntem plini de Duhul Sfânt
Efeseni 5:18
Dumnezeu continuă să fie drept, deoarece El nu a trecut cu vederea păcatul
Noi suntem neprihănirea lui Dumnezeu
2 Corinteni 5:21

Noi suntem lucrarea Lui, zidiţi în Hristos Isus pentru fapte bune
Păcatul a fost plătit cu sângele Unicului Său Fiu
Noi avem un legământ mai bun
Legământul este între Dumnezeu şi Isus
Păcatele noastre nu sunt acoperite, ele sunt şterse
They do not exist anymore
We are the righteousness of God
We are born again
The Spirit of God lives in us
We are saved by the blood of Jesus
We are sons of God
This is a legal fact
We are called Christians

Romans 8:14

Have your sins been paid for?
Have you been born again?
Will you go to Heaven?
For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved.Romans 10:13
God accepts everyone who comes to him through Jesus. All that the Father giveth me
shall come to me; and him that cometh to me I will in no wise cast out. John 6:37.
Jesus said, Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again. John 3:7
And almost all things are by the law purged with blood; and without shedding of blood is
no remission. (of sins). Hebrews 9:22
Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given
among men, whereby we must be saved. Acts 4:12
Your Mommy can’t save you
Your Daddy can’t save you
Your priest can’t save you
Your preacher can’t save you
Your church can’t save you
Your good works can’t save you
Your religion can’t save you
Your good deeds can’t save you
You can’t save yourself
Your nature must be changed
But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in
you.Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of His.Romans 8 :9

How are you going to get to heaven?
Ele nu mai există
Noi suntem neprihănirea lui Dumnezeu
Noi suntem născuţi din nou
Duhul lui Dumnezeu locuieşte în noi
Noi suntem mântuiţi prin sângele lui Isus
Noi suntem fii ai lui Dumnezeu
Acest lucru este un fapt juridic
Noi suntem numiţi Creştini
Fiindcă oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit. Romani 10:13
Dumnezeu acceptă pe fiecare care vine la El prin Isus. Tot ce-Mi dă Tatăl, va ajunge la
Mine; şi pe cel ce vine la Mine nu-l voi izgoni afară. Ioan 6:37
Nu te mira că ţi-am zis: ”Trebuie să vă naşteţi din nou.” Ioan 3:7
Şi, după Lege, aproape totul este curăţit cu sânge; şi fără vărsare de sânge, nu este iertare.
Evrei 9:22
În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în
care trebuie să fim mântuiţi. Fapte 4:12
Mama ta nu te poate mântui
Tatăl tău nu te poate mântui
Preotul tău nu te poate mântui
Predicatorul tău nu te poate mântui
Biserica ta nu te poate mântui
Realizările tale bune nu te pot mântui
Religia ta nu te poate mântui
Faptele tale bune nu te pot mântui
Tu nu te poţi mântui pe tine
Natura ta trebuie schimbată.
Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte
într-adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui. Romani 8:9
Cum vei ajunge în cer?
The Answer
Roger Montgomery
Ăuit competing with Jesus Christ
There’s no way to win
You can’t measure up

You’ve been marred by sin.
Jesus is the perfect model
He’s the perfect man
He’s the Lamb of God
He’s the answer to sin.
He was sent by God
He will return again
He was called the Son of God
He was called the Son of Man.
Religion won’t save you
It won’t free sinful man
The blood of a lamb is needed
To cleanse us from our sin.
Jesus is the Lamb of God
God’s life ran through His veins
Only He can give eternal life
You must be born again.
Good works do not save us
Good sinners still have sin
Good grief, why can’t we see
Only blood can cleanse from sin.
God had the answer
And He sent it to man
He’s waiting for your answer
What about sin?
Don’t bring God good works
Don’t bring Him your sin
Just present yourself as you are
Cleansed from every sin.
Jesus is our Lord and Savior
He’s the answer for every man
He’s the only answer God accepts
What’s your answer, man?

Răspunsul
Roger Montgomery
Nu mai concura cu Isus Hristos
Prin nici o cale nu vei câştiga
Tu nu te poţi compara
Căci de păcat ai fost stricat.
Isus este modelul desăvârşit
El este omul desăvârşit
El este Mielul lui Dumnezeu
El este răspunsul la păcat.
El a fost trimis de Dumnezeu
El se va întoarce din nou
El a fost numit Fiul lui Dumnezeu
El a fost numit Fiul Omului
Religia nu te va salva
Ea nu-l va elibera pe omul păcătos
E nevoie de sângele unui miel
Ca să ne curăţească de păcat
Isus este Mielul lui Dumnezeu
Viaţa lui Dumnezeu a curs prin ale Sale vine
Numai El poate să dea viaţa veşnică
Trebuie să te naşti din nou
Faptele bune nu ne salvează
Păcătoşii buni rămân în păcat
Ce necaz, de ce nu putem vedea
Că numai sângele ne poate curăţi de păcat
Dumnezeu are răspunsul
Şi l-a trimis omului
El aşteaptă răspunsul tău
Ce zici de păcat?
Nu-i aduce lui Dumnezeu faptele tale bune
Nu-i aduce Lui păcatul tău
Oferă-te Lui pe tine aşa cum eşti
Curăţit de orice păcat.
Isus este Domnul şi Mântuitorul nostru
El este răspunsul pentru fiecare om
Numai El este răspunsul acceptat de Dumnezeu

Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate
lucrurile s-au făcut noi. 2 Corinteni 5:17
Şi apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălţimea
lui? Matei 6:27
Ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?
Şi ce ar folosi unui om să câştige toată lumea, dacă şi-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un
om în schimb pentru sufletul său? Matei 16:26
Isus le-a vorbit din nou, şi a zis: “Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine, nu va
umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii. Ioan 8:12
Isus a spus că acum ucenicii Săi sunt lumina lumii. Singura lumină pe care o avem vine
de la Isus. Dacă nu ai lumină, eşti în întuneric. Nu poţi vedea fără o lumină. Umbli în
întuneric? Când va ieşi la iveală lumina ta? Ce fel de lumină ai? Poate ai nevoie de una
nouă. Vezi Matei 5:14

What happens when a person gets saved?
When a person is born again, he starts a brand new life. His old life is dead. His past is
dead. He needs to be buried. This is done in water baptism. When a person dies, he
needs to be buried. Sprinkling a little dirt on someone’s head does not bury him. When
you go under the water in water baptism, you are being symbolically buried. When you
come up, you are to walk a brand new life with Jesus Christ. Baptizing does not save. It
only shows that you are saved. Some people baptize their children when they are still
babies. When they are born again, they need to be baptized. Romans 6:4
A person needs to study the Bible. The word of God is alive. It feeds your soul and
spirit. When you start off, you are a baby and can’t swallow everything. You need to
feed on the milk of the word to grow. After a while you can take the meat of the word if
you grow.
Hebrews 4:12, I Corinthians 3:2, I Peter 2:2
You need to fellowship with other Christians. Not forsaking the assembling of ourselves
together, as the manner of some is; but exhorting one another: and so much the more, as
ye see the day approaching. Hebrews 10:25
You need to listen to other Christians. God also sends preachers and teachers to teach us.
We can learn by listening to them. But read the Bible for yourselves. If you don’t know
what the Bible says, you have to depend on someone else to teach you. If they are
wrong, you will be wrong. The Bible says, And if the blind lead the blind, both shall fall
into the ditch. Matthew 15:14 Learn to listen to your inner man or spirit and the Holy
Spirit to discern right from wrong. If someone teaches something that is not right, even if
they are a preacher, don’t listen to them. Read the Bible and find out the truth. The truth
will make you free.
And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. John 8:32
Jesus said, It is the spirit that ăuickeneth; the flesh profiteth nothing: the words that I
speak unto you, they are spirit, and they are life. John 6:63

Ce se întîmplă când o persoană ajunge să fie mîntuită?
Când o persoană se naşte din nou, ea începe o viaţă pe deplin nouă. Viaţa sa veche este
moartă. Trecutul său este mort. El trebuie să fie îngropat. Acest lucru are loc prin apa
botezului. Atunci când o persoană moare, ea trebuie să fie îngropată. Să stropeşti cu puţin
noroi capul cuiva nu înseamnă a-l îngropa. Atunci când te scufunzi în apă prin apa
botezului, simbolic tu eşti îngropat. După ce ieşi din apă, tu trebuie să duci o viaţă pe
deplin nouă cu Isus Hristos. Botezul nu mântuie. El numai demonstrează faptul că eşti
mântuit.Unii oameni îşi botează copiii cînd sunt încă prunci. Atunci când se nasc din nou,
atunci ei trebuie să fie botezaţi. Romani 6:4
Trebuie să studiezi Biblia. Cuvântul lui Dumnezeu este viu. El hrăneşte sufletul şi duhul
tău. Când abia începi, eşti un prunc şi nu poţi înghiţi orice. Trebuie să te hrăneşti cu
laptele Cuvântului ca să creşti. După careva timp te vei putea hrăni cu carnea Cuvântului
dacă vei creşte.
Evrei 4:12, 1 Corinteni 3:2, 1 Petru 2:2
Trebuie să ai părtăşie cu alţi Creştini. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii
obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atât mai mult,cu cât vedeţi că ziua se
apropie. Evrei 10:25
Trebuie să asculţi de alţi Creştini. Dumnezeu trimite, de asemenea, predicatori şi
învăţători, ca să ne înveţe. Putem învăţa , ascultând de ei. Citeşte Biblia tu însuţi. Dacă
nu ştii ceea ce spune Biblia, atunci vei depinde de altcineva ca să te înveţe. Dacă ei nu au
dreptate, nici tu nu vei avea dreptate. Biblia spune: Cînd un orb călăuzeşte pe un alt orb,
vor cădea amândoi în groapă. Matei 15:14
Învaţă-te să asculţi de omul dinăuntru sau de duhul tău şi de Duhul Sfînt pentru a putea
discerne binele de rău. Dacă cineva te învaţă ceea ce nu este drept, chiar dacă sunt
predicatori, nu-i asculta. Citeşte Biblia şi descoperă adevărul. Adevărul te va face liber.
Veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă va face slobozi. Ioan 8:32
Isus a spus: Duhul este acela care dă viaţă,carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele, pe care
vi le-am spus Eu, sunt duh şi viaţă. Ioan 6:63.

Maybe you think God won’t save you.
Jesus paid a high price for your soul. Who would pay such a high price for something
and then not accept it?
You are not the best person in the world. But you are not the worse person in the world.
You are somewhere in between.
Wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him,

seeing he ever liveth to make intercession for them. Hebrews 7:25
If Jesus can save the best person in the world and the worse person in the world, he can
save anyone in between. It is because of who Jesus is that you get saved; not because of
who you are. You deserve to go to hell because of your sins. But you deserve to go to
heaven because Jesus bought you the right when He paid for your sins on the cross. You
go to hell because you don’t take advantage of your rights.
Hell was not made for man. Hell was created for the devil and his angels. You go to hell
as an intruder. Hell has to enlarge itself to make room for the people going there. Hell
will not have to enlarge itself for me. I don’t even like to be sunburned. See Isaiah 5:14
Jesus says that He will not turn anyone away that comes to him. It is up to you to come
to him.
All that Father giveth me shall come to me; and him that cometh to me I will in no wise
cast out. John 6:37
For such an high priest became us, who is holy, harmless, undefiled, separate from
sinners, and made higher than the heavens; Hebrews 7:26
And it shall come to pass, that whosoever shall call on the name of the Lord shall be
saved. Acts 2:21
But what saith it? The word is nigh thee, even in thy mouth, and in thy heart: that is, the
word of faith, which we preach; Romans 10:8
That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart
that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Romans 10:9

Poate că gândeşti că Dumnenzeu nu te va mântui.
Isus a plătit un mare preţ pentru sufletul tău. Cine ar plăti un asemenea mare preţ pentru
ceva şi apoi să nu accepte acest lucru?
Nu eşti cea mai bună persoană din lume. Dar nici nu eşti cea mai rea persoană din lume.
Te afli undeva la mijloc.
De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin
El, pentru că trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei. Evrei 7:25
Dacă Isus poate să mântuie pe cea mai bună persoană din lume şi pe cea mai rea persoană
din lume, el poate să mântuie şi pe oricine se află la mijloc. Primeşti mântuirea pentru
faptul cine este Isus şi nu pentru faptul cine eşti tu. Tu meriţi să mergi în iad din cauza

păcatelor tale. Dar tu meriţi să mergi în cer pentru că Isus ţi-a cumpărat acest drept atunci
când a plătit pentru păcatele tale la cruce.Tu mergi în iad pentru că nu te foloseşti de
drepturile tale.
Iadul nu a fost făcut pentru om. Iadul a fost făcut pentru diavol şi îngerii săi.Tu mergi în
iad ca cineva care nu a fost poftit acolo. Iadul trebuie să se lărgească ca să aibă loc pentru
oamenii care merg într-acolo. Iadul nu va trebui să se lărgească pentru mine. Mie nu-mi
place nici chiar să mă bronzez. Vezi Isaia 5:14
Isus spune că El nu va alunga pe nimeni care vine la El. Depinde de tine să vii la El.
Tot ce-Mi dă Tatăl , va ajunge la Mine; şi pe cel ce vine la Mine nu-l voi izgoni afară.
Ioan 6:37
Şi tocmai un astfel de Mare Preot ne trebuia: sfânt, nevinovat, fără pată, despărţit de
păcătoşi, şi înălţat mai presus de ceruri. Evrei 7:26
Atunci oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit. Fapte 2:21
Ce zice ea dar? Cuvântul este aproape de tine: în gura ta şi în inima ta. Şi cuvântul acesta
este cuvântul credinţei, pe care-l propovăduim noi. Romani 10:8
That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart
that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Romans 10:9
For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is
made unto salvation. Romans 10:10
For the scripture saith, Whosoever believeth on him shall not be ashamed. Romans 10:11
For there is no difference between the Jew and the Greek: for the same Lord over all is
rich unto all that call upon him. Romans 10:12
For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Romans 10:13
How then shall they call on him in whom they have not believed? and how shall they
believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a
preacher? Romans 10:14
And how shall they preach, except they be sent? as it is written, How beautiful are the
feet of them that preach the gospel of peace, and bring glad tidings of good things!
Romans 10:15
But they have not all obeyed the gospel. For Esaias saith, Lord, who hath believed our
report? Romans 10:16

The Plan of Salvation
God the Father sends the Holy Spirit to get a bride for His Son
The Holy Spirit convicts man of his sin and need for a Savior
The Holy Spirit draws man to Jesus
God's word shows man how to come to Jesus and be saved
The Holy Spirit anoints preachers or teachers or Christians to give the invitation
Man responds or rejects the invitation
The ones who accept asks Jesus to come into their heart
Man comes into the family of God
Jesus forgives man of his sins and cleanses him from sin by His blood
Man asks the Holy Spirit to fill him
The Holy spirit comes in and makes man's body His home
Man becomes the temple of God
God does not dwell in man made temples now
God dwells in the hearts of believers
If you do not have the Spirit of Christ, you are none of His
Jesus has gone to prepare a home for Christians
He will return soon to receive man
Jesus came once to redeem the church
He will come again to receive the church
He will return a third time with the church to set up His kingdom for a thousand year
reign called the millennium

Planul Mântuirii
Dumnezeu Tatăl trimite pe Duhul Sfânt după o mireasă pentru Fiul Său
Duhul Sfânt îl convinge pe om de păcatul său şi de nevoia sa de un
Mântuitor
Duhul Sfânt îl atrage pe om la Isus
Cuvântul lui Dumnezeu îi arată omului cum să vină la Isus şi şă fie mântuit
Duhul Sfânt unge predicatori sau învăţători sau Creştini ca să facă invitaţia la pocăinţă
Omul primeşte sau respinge invitaţia
Cei ce primesc invitaţia Îl cheamă pe Isus în inima lor
Omul intră în familia lui Dumnezeu
Isus îl iartă pe om de păcatele sale şi îl curăţeşte de păcat prin sângele Său
Omul se roagă să fie umplut de Duhul Sfânt
Duhul Sfânt intră în el şi trupul omului devine locaşul Duhului Sfânt
Omul devine templul lui Dumnezeu
Dumnezeu acum nu locuieşte în temple făcute de om
Dumnezeu locuieşte în inimile credincioşilor
Dacă nu ai Duhul lui Hristos, atunci nu eşti dintre ai Lui
Isus a plecat să pregătească o casă pentru Creştini
El se va întoarce în curând să-l ia pe om
Isus a venit o dată să răscumpere biserica
El iarăşi va veni ca să o ia
El se va întoarce a treia oară împreună cu biserica ca să-şi instaureze împărăţia Sa, pentru
a domni timp de o mie de ani, perioada aceasta fiind numită mileniu.

There are three worlds:
Heaven
Earth
Hell
Jesus is over Heaven
Man is over earth (debatable). Man was put over earth. He turned it over to Satan. Jesus
came to redeem it. We are in turmoil until Jesus takes over.
Satan is over hell.
If you get to Heaven, you have to go through Jesus. He is the door.
I am the Door (Jesus Christ). See John 10:9
We have two choices. Jesus or Satan.
If you do nothing, Satan gets your soul because of sin.
If you want to go to Heaven, you have to choose Jesus.
Man’s nature has taken on the nature of Satan through sin

Satan works through man to exert his influence on the earth
God works through man to bring peace to this earth
If God works, he usually works through man
If Satan works, he usually works through man
Man is being pulled in three directions - in an earthly direction, in a Heavenly direction,
or in a hell bound direction
Satan works through force and coercion
God works through love and peace
God moves on this earth when man asks or invites Him
Man can obtain God’s help by asking in prayer
God is moved by faith
God exists as Father, Son, and Holy Ghost

Există trei lumi:
 Cerul
 Pământul
 Iadul
Isus stăpâneşte în Cer.
Omul stăpâneşte pe pământ (discutabil). Omului i s-a dat în stăpânire pământul. El i l-a
dat în stăpânire Satanei. Isus a venit să-l răscumpere. Noi suntem într-un tumult până
atunci când va veni Isus să stăpânească.
Satana stăpâneşte în iad.
Dacă mergi în Cer, atunci trebuie să treci prin Isus. El este uşa.
Eu sunt Uşa (Isus Hristos). Vezi Ioan 10:9
Noi avem două alegeri: Isus sau Satana.
Dacă nu alegi nimic, atunci Satana-ţi va lua sufletul tău din cauza păcatului.
Dacă vrei să mergi în Cer, atunci trebuie să-L alegi pe Isus.
Natura omului a luat prin păcat natura Satanei.
Satana lucrează prin om, pentru a-şi exercita influienţa sa pe pământ
Dumnezeu lucrează prin om, pentru a aduce pace pe acest pământ
Atunci când Dumnezeu lucrează, El, de obicei, lucrează prin om

Atunci când Satana lucrează, el, de obicei, lucrează prin om
Omul este împins în trei direcţii - în direcţia pământească, în direcţia Cerească, sau în
direcţia iadului.
Satana lucrează prin forţă şi prin constrângere
Dumnezeu lucrează prin dragoste şi prin pace
Dumnezeu lucrează pe acest pământ atunci, când omul Îl roagă sau Îl invită
Omul poate obţine ajutorul lui Dumnezeu prin rugăciune
Dumnezeu este mişcat de credinţă
Dumnezeu există ca Tată, Fiu, şi Duh Sfânt

God sends the Holy Spirit to draw men to Jesus Christ so they can get their sins forgiven
and their nature can be changed (born again). Man has to have this new nature to
fellowship with God. When Jesus forgives a man for his sins, there is no barrier between
man and God. The Holy Spirit comes into mans heart and changes it so he can
understand, fellowship, and work for God. Jesus becomes man’s Lord. Man consists of
spirit, soul, and body. When he is not born again, his body and soul is a big influence on
him. His soul is his mind, will, and emotions. When a man gets saved, his mind needs to
be retrained so he can think like God (see spiritual things). God has given us a Bible so
we can know the things of God. We need to study the Bible so we can grow spiritually
and get in tune with God.
Man is spirit, soul, and body.
And the very God of peace sanctify you wholly; and I pray God your whole spirit and
soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ.
I Thessalonians 5:23
How can two walk together except they be agreed. God has put apostles, prophets,
evangelists, pastors, and teachers on this earth to teach us. They are to point us to Jesus
and his word. We are to learn from them. Sometimes they make mistakes and don’t
know everything they should. The Bible says that we see through a glass darkly, but then
face to face. We need to read the Bible for ourselves so that the Holy Spirit can teach us.
If we follow someone and they are wrong, we can’t be what God wants us to be.
Sometimes a person knows what they’ve been taught by someone in their family or their
preachers or their church and they try to teach that. With all of the different churches and
beliefs and with everything that is being taught (and sometimes the exact opposite of each
other), anybody should be able to figure out that somebody is wrong. Unfortunately,
everybody thinks that is the other person.

Dumnezeu trimite Duhul Sfânt să atragă oamenii la Isus pentru ca păcatele lor să fie
iertate şi natura lor să fie schimbată (născuţi din nou). Omul trebuie să aibă această nouă
natură pentru a avea părtăşie cu Dumnezeu. Când Isus iartă pe un om pentru păcatele
sale, atunci nu mai există vreo barieră între om şi Dumnezeu. Duhul Sfânt intră în inima
omului şi o schimbă, astfel ca el să-L poată înţelege pe Dumnezeu, să poată avea părtăşie
cu Dumnezeu şi să lucreze pentru Dumnezeu. Isus devine Stăpânul omului. Omul este
alcătuit din duh, suflet şi trup. Atunci când el nu este născut din nou, trupul şi sufletul său
exercită o mare influienţă asupra sa. Sufletul său este mintea, voinţa şi emoţiile sale.
Când un om este mântuit, mintea sa trebuie reeducată, astfel ca el să gândească ca
Dumnezeu ( să vadă lucrurile spirituale). Dumnezeu ne-a dat o Biblie pentru ca noi să
putem cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu. Noi trebuie să studiem Biblia pentru a putea
creşte spiritual şi să fim în armonie cu Dumnezeu.
Omul este duh, suflet şi trup.
Dumnezeul păcii să vă sfinţească El Însuşi pe deplin; şi: duhul vostru, sufletul vostru şi
trupul vostru, să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos. I
Tesaloniceni 5:23
Cum ar putea doi să meargă împreună cu excepţia că sunt înţeleşi. Dumnezeu a pus
apostoli, profeţi, evanghelişti, pastori şi învăţători pe acest pământ pentru a ne învăţa. Ei
trebuie să ne îndrepte spre Isus şi cuvântul Său. Noi trebuie să învăţăm de la ei. Uneori ei
fac greşeli şi nu cunosc tot ce ar trebui să cunoască. Biblia spune că acum vedem ca într-o
oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom vedea faţa în faţă. Noi trebuie să citim Biblia
personal astfel ca Duhul Sfânt să ne poată învăţa. Dacă urmăm pe cineva care este pe o
cale greşită, atunci nu putem fi ceea ce Dumnezeu doreşte să fim.
Uneori unii stiu ceea ce au fost învăţaţi acasă de cineva sau de predicatorii lor sau de
biserică şi ei încearcă să-i înveţe pe alţii aceste lucruri. Având atâtea biserici şi confesiuni
diferite şi atâtea învăţături ( şi uneori fiind întocmai opusul unei alteia), fiecare trebuie săşi dea seama când cineva nu are dreptate. Din nefericire, fiecare gândeşte că celălalt
greşeşte.

If you ask me what time it is and I say 2:10 PM and you ask someone else and they say
2:30 PM and someone else says 2:15 PM, you might get a little confused. If there is no

standard and no one has the correct time to check, my opinion is as good as anyone
else’s. You can average it out and say 2:00 PM is close enough; but if you really want to
know what time it is, check with someone who’s clock has been set by the real time. Go
to the Bible and ask God to show you the truth. If you want the truth, God will show it to
you.
But if you want to prove what your preacher or church or someone else believes is true
and you won’t accept what the Bible says, God will let you believe a lie and be damned.
II Thessalonians 2:10-12 Jesus is the Truth. The Bible says men will wrest the scriptures
to their own destruction. II Peter 3:16 It’s like trying to make a piece of a puzzle fit
where it is not supposed to. It looks pretty good, so you try to force it even though you
know something is not right and it’s not the right piece. It doesn’t matter how good it
looks and how many people are convinced, if it’s not the right piece, it won’t fit into the
plan of God.
Life is like a football game. You have the ball. It’s up to you to carry the ball to the
other end of the field and score. The other end represents Heaven. Other people have
made it. Can you?
The opposing team is the devil and his demons. The trophy is your soul. You have your
teammates to help you make it. Or you can go alone. What will get you? Will you be
distracted by the opposition. What about overconfidence? Are you taking your opponent
seriously? Will you get bogged down with the cares of this life and drop out? Will the
game be too hard? Will the opposition bluff and discourage you? Not enough people
cheering you on? Will drunkenness or hate or lust be your end? Drugs? Unforgiveness
is a big opponent. Will you be bought off or sell your team out? Just sit out this play.
Will trick plays like religion get you? Is your opponent a pretty nice guy? A seducing
spirit? Will you look back? Is it just a game? Take the ball and run. Once you get it,
the other team is coming after you, even if you don’t want them to. They are serious
about your soul, whether you are or not.
What happens when a man gets saved?
Man believes with his heart that Jesus is Lord.
He chooses Jesus.
He confesses that Jesus is Lord.

Dacă mă întrebi cât e ora şi eu îţi spun că este ora 2:10 şi apoi întrebi pe altcineva care-ţi
spune că este ora 2:30, iar altcineva îţi spune că este ora 2:15, atunci tu rămâi puţin
confuz. Dacă nu există un standard şi nimeni nu are ora corectă pentru a verifica, părerea
mea este la fel de bună ca şi a altcuiva. Poţi face media şi poţi spune că ora 2:00 este
destul de aproape; dar dacă doreşti să ştii cu adevărat cât e ora, atunci verifică cu cineva

a cărui oră a fost fixată după ora reală. Ia Biblia şi roagă-L pe Dumnezeu să-ţi arate
adevărul. Dacă doreşti adevărul, Dumnezeu ţi-l va descoperi.
Dar dacă doreşti să dovedeşti că ceea ce crede predicatorul tău sau biserica ta sau
altcineva, este adevărat, şi nu vei accepta ceea ce Biblia spune, atunci Dumnezeu te va
lăsa să crezi o minciună şi vei rămâne osândit. II Tesaloniceni 2:10-12 Isus este
Adevărul. Biblia spune că oamenii vor răstălmăci Biblia spre pierzarea lor. II Petru 3:16.
Ca şi cum ai încerca să potriveşti un fragment dintr-un puzzle acolo unde nu trebuie să
fie. Arată cam bine, aşadar tu încerci să forţezi acest fragment chiar dacă ştii că ceva nu
este corect şi că nu este fragmentul potrivit. Nu importă cât de bine arată şi câţi oameni
sunt convinşi, dacă nu este fragmentul potrivit, nu se va potrivi nici cu planul lui
Dumnezeu.
Viaţa este asemenea unui joc de fotbal. Tu ai mingea. Depinde numai de tine să duci
mingea la celălalt capăt al terenului şi să marchezi un gol. Acest capăt al terenului
reprezintă Cerul. Unii oameni au marcat golul. Poţi şi tu?
Echipa oponentă este diavolul şi demonii săi. Trofeul este sufletul tău. Tu ai jucători în
echipa ta care te pot ajuta să marchezi golul. Sau poţi juca singur. La ce vei ajunge? Vei
fi foarte tulburat de împotrivire? Ce zici de supra-încredere? Îţi consideri serios
oponentul? Te vei îngloda în grijurile acestei vieţi şi te vei lăsa bătut? Va fi jocul prea
greu? Împotrivirea te va înşela şi te va descuraja? Nu sunt îndeajuns oameni ca să te
ovaţioneze? Va fi beţia sau ura sau pofta sfârşitul tău? Drogurile? Neiertarea este un mare
oponent. Vei fi tu cumpărat sau îţi vei vinde echipa ta? Joacă până la sfârşit. Te vor pune
în încurcătură manevre viclene ca religia? Este oponentul tău o persoană destul de
drăguţă? Un spirit seducător? Îţi vei arunca privirea înapoi? Este doar un joc? Ia mingea
şi aleargă. Şi atunci când vei începe, cealaltă ehipă va veni după tine, chiar dacă tu nu
doreşti acest lucru. Ei se gândesc serios la sufletul tău, indiferent dacă tu te gândeşti sau
nu.
What happens when a man gets saved?
Man believes with His heart that Jesus is Lord.
He chooses Jesus.
He confesses that Jesus is Lord.
He forsakes the devil and this world. He has a new kingdom. Heaven. He has a new
constitution. The Bible. He has new goals. Serving Jesus.
He is a new creature. The old man has died. So he needs to be buried. This is water
baptism. When a person goes under the water, he is being buried symbolically. When he
comes out of the water, he is showing that he has been resurrected to walk a brand new
life. He is born again.
He is a baby Christian, so he needs to grow. Desire the sincere milk of the word. The

word of God is spirit and life. We need to have our mind renewed so we can be in
agreement with God.

There are different levels of Christians. Some are baby Christians. Some are mature
Christians. A person that is mature can do the work that God has called them to. Some
people have been in the church for years and are still baby Christians. They have to be
taught and prayed for and looked after and babied. They can not go out and take care of
themselves or help other people. They can not produce other Christians. They can not
teach others. When they should be teaching others, they need to be taught themselves.
They are jealous of other Christians and are always getting their feelings hurt. Or some
people are like Paul who said, Nothing moves me. We need to find out what the Bible
says so we can work for God.
God is a Spirit and they that worship Him must worship Him in Spirit and in truth. There
are people who serve religion all their life. Some call themselves Christian. But they are
not worshipping God in truth. They teach things that are not of God. And they know it
and they don't want to change. If a person is going to dedicate their life to being
religious, at least they should tell the truth so they can go to heaven. Why work all week
and then not get paid. Jesus will say to that group of people, Depart from me, ye workers
of iniăuity, I never knew you. All liars shall have their place in the lake of fire.

Ce se întâmplă când un om este mântuit?
Acest om crede în inima sa că Isus este Domnul.
El Îl alege pe Isus.
El mărturiseşte că Isus este Domn.
El părăseşte pe diavol şi această lume. El are o nouă împărăţie. Cerul. El are o nouă
constituţie. Biblia. El are scopuri noi. Să-L slujească pe Isus.
El este o făptură nouă.Omul cel vechi a murit. Deci, el trebuie îngropat. Aceasta are loc
prin apa botezului. Atunci când cineva intră în apă, simbolic el este îngropat. Atunci când
iese din apă, arată că a înviat pentru a duce o viaţă pe deplin nouă. El este născut din nou.
El este un Creştin prunc, deaceea el trebuie să crească. Să doriţi laptele curat al
cuvântului. Cuvântul lui Dumnezeu este duh şi viaţă. Noi trebuie să ne înnoim mintea
noastră pentru a putea fi în armonie cu Dumnezeu.
Sunt diferite niveluri de Creştini. Unii sunt Creştini prunci. Alţii sunt Creştini maturi. O
persoană matură poate face lucrarea la care l-a chemat Dumnezeu. Unii oameni au fost în
biserică timp de mai mulţi ani şi încă sunt Creştini prunci. Trebuie să-i înveţi, să te rogi
pentru ei, să te îngrijeşti de ei şi să-i dădăceşti. Ei nu pot fi singuri, nu se pot îngriji pe ei
înşişi sau nu pot să-i ajute pe alţii. Ei nu pot da naştere la alţi Creştini. Ei nu pot învăţa pe
alţii. Atunci când ar trebui să-i înveţe pe alţii , ei înşişi au nevoie să fie învăţaţi. Ei
invidează pe alţi Creştini şi întotdeauna le rănesc inima. Sau sunt unii ca Pavel care a zis:
Nimic nu mă atinge. Trebuie să aflăm ceea ce spune Biblia pentru a putea lucra pentru
Dumnezeu.
Dumnezeu este Duh şi cei ce se închină Lui trebuie să se închine în duh şi adevăr. Sunt
unii care slujesc religiei toată viaţa lor. Alţii se numesc numai Creştini. Dar ei nu se
închină lui Dumnezeu în adevăr. Ei învaţă lucruri care nu sunt de la Dumnezeu. Şi ei
cunosc acest lucru, dar nu vor să se schimbe. Dacă cineva doreşte să-şi consacre viaţa sa
în a fi religios, cel puţin trebuie să spună adevărul pentru a putea merge în cer. La ce bun
să lucrezi toată săptămâna şi să nu fii plătit. Isus le va spune acestui grup de oameni:
Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege.Toţi
minciunoşii îşi vor afla locul în iazul cu foc.

Some of the worst ones are the false teachers, who won't go to heaven, yet they stand in
the way of people who want to go to heaven. If someone is teaching you a lie, get away
from them. Who knows how many more lies they are telling you.
The truth is so important to God that Jesus calls himself the truth. The word of God is so
important that the Bible says that God has magnified the word above His name. Psalms
138:2

Why should a person work for God? Why should a person get saved now? One reason is
because there are going to be different positions and rewards in Heaven. The reason to
get a job on Monday instead of on Friday is because of the payday.
When a person gets saved, he starts building up rewards for Heaven. If you work for a
company on earth, you have a payday. If you make it to Heaven you have a payday for
what you’ve done for Jesus while you were on this earth. Jesus wants to give us rewards,
so He told us to build up rewards in Heaven. The more rewards we build up, the better
Jesus likes it. To the ones who’ve done a lot, He will give more. To the ones who have
done little, they will have little to show. We will all have to stand before God and give
an account for what we have done with what He has given us.
We will also have different positions in Heaven. If you have been faithful over a few
things, He will make you a ruler over many things. Matthew 25:21 If you have been
faithful over much, He will make you ruler over much. We work for our rewards.
Rewards are for what we have done.
Our positions are given us by God. But a person who has done much may have a better
chance to get a better position than if he has done little. But God will have to decide that.
But many that are first shall be last; and the last shall be first. Matthew 19:30
Whether a person gets saved when they are young or when they are on their deathbed,
they are just as saved. God has promised both the same, eternal life.

Unii dintre cei mai periculoşi sunt învăţătorii minciunoşi , care nu vor merge în cer, şi
care totuşi stau în calea celor care doresc să meargă în cer. Dacă cineva te învaţă o
minciună, fugi de astfel de persoane. Cine ştie câte încă multe minciuni îţi vor spune.
Adevărul este atât de important pentru Dumnezeu, încât Isus se numeşte pe sine
Adevărul. Cuvântul lui Dumnezeu este atât de important, încât Biblia spune că
Dumnezeu Şi-a mărit faima prin împlinirea Cuvântului Său. Psalmii 138:2
De ce trebuie să lucrăm pentru Dumnezeu? De ce trebuie să fim mântuiţi acum? Un
motiv este faptul că vor fi diferite ranguri şi recompense în Cer. Faptul, că obţii o slujbă
Lunea şi nu Vinerea, este din cauza zilei de plată a salariului.
Când o persoană este mântuită, ea începe să-şi adune comori în Cer. Atunci când lucrezi
pentru o asociaţie aici pe pământ, este o zi de plată a salariului. La fel, în Cer vei avea o

zi de plată pentru ceea ce ai făcut pentru Isus în timp ce ai fost pe pământ. Isus doreşte să
ne dea recompense, deaceea El ne-a spus să ne strângem comori în Cer. Cu cât mai multe
comori vom strânge, cu atât mai mult Îşi va găsi Isus plăcere în noi. Celor care au făcut
mult, El le va da mult. Cei care au făcut puţin, puţin vor avea de arătat. Toţi ne vom
înfăţişa înaintea lui Dumnezeu şi vom da socoteală pentru ceea ce am făcut cu ceea ce El
ne-a dat.
Noi, deasemenea, vom avea diferite ranguri în Cer. Dacă ai fost credincios în puţine
lucruri, El te va pune stăpân peste multe lucruri. Matei 25:21 Dacă ai fost credincios în
multe, El te va pune stăpân peste multe. Noi lucrăm pentru recompensele noastre.
Recompensele sunt pentru ceea ce noi am făcut.
Rangurile ne sunt oferite de Dumnezeu. Dar cineva care a făcut mult, poate avea şansa de
a obţine un rang mai bun, decât dacă ar fi făcut puţin. Însă Dumnezeu va decide acest
lucru. Dar mulţi din cei dintâi vor fi cei din urmă, şi mulţi din cei din urmă vor fi cei
dintâi. Matei 19:30
Fie că unii sunt măntuiţi când sunt încă tineri, iar alţii când sunt pe patul de moarte, ei
oricum sunt măntuiţi. Dumnezeu a promis atât unora, cât şi altora acelaş lucru, viaţa
veşnică.

We will have different crowns in Heaven. II Timothy 4:8, James 1:12, I Peter 5:4, Rev.
2:10, Rev. 3:11
What will we do with our crowns? We will take our crowns and throw them at Jesus
feet. Revelation 4:10 This will be an act of worship when we realize that Jesus is the
One who made it all possible and deserves the credit for our salvation and anything we
have accomplished.
Have you won any souls? You may have won many souls to Jesus that you don’t know
about if you have given money to your church and they have won souls. Or to an
evangelist or missionary or preacher. You may have won a soul and that person may
have gone out and won many souls. Or you may have prayed for someone who has
gotten saved. You can be a part of what someone else is doing by helping them or you
can hinder the work of God by hindering someone else.
You may have helped someone and encouraged them. Jesus said if you have given
someone a drink of water in His name, because they have believed in Him, you shall have
a reward. If Jesus doesn’t overlook a cup of water, what will you receive if you win a
soul? We should be trying to build up the kingdom of Jesus Christ. What do you have to
show for your life? What will you be rewarded for?
People spend their lives trying to make something that will last longer than their lifetime.
A memorial. An accomplishment. A name. A reputation. But what you do for Jesus

will last forever. People whom you help get saved will be in heaven forever.
Hallejeulah.
There are different ways to invest in the gospel. You can take your money and let
someone else invest it for you. Or you can make your own decisions as to where it is to
be used. Some people put all their money into their church. If someone gets saved, they
will be a part of that. Some people pick out certain ministries that God is using to send
their money to. Some people do both. If you put all your money into one program, make
sure it is successful.

Vom avea diferite cununi în Cer. II Timotei 4:8, Iacov1:12, I Petru 5:4, Apocalipsa 2:10,
Apocalipsa 3:11
Ce vom face cu cununile noastre? Vom lua cununile noastre şi le vom arunca la
picioarele lui Isus. Apocalipsa 4:10 Aceasta va fi o închinare din partea noastră, atunci
când vom înţelege că Isus este Acela care a făcut posibil toate aceste lucruri şi merită
cinstea pentru mântuirea noastră şi pentru tot ce noi am realizat.
Ai câştigat tu suflete? Poate ai câştigat multe suflete pentru Isus, despre care tu nu ştii,
dacă ai dat bani bisericii tale şi ei au câştigat suflete. Sau unui evanghelist, sau misionar,
sau predicator. Poate că tu ai salvat un suflet, dar această persoană a mers şi a salvat
multe suflete. Sau poate că te-ai rugat pentru cineva care a ajuns să fie mântuit. Tu poţi
lua parte la lucrarea cuiva, ajutându-l , sau poţi împiedica lucrarea lui Dumnezeu,
împiedicând pe o persoană oarecare.
Poate că ai ajutat sau ai încurajat pe cineva. Isus a spus, că dacă ai dat cuiva de băut în
Numele Lui, pentru că a crezut în El, vei avea o răsplată. Dacă Isus nu trece cu vederea
un pahar cu apă, ce vei primi tu, dacă vei câştiga un suflet? Noi trebuie să căutăm să
zidim Împărăţia lui Isus. Ce ai tu de arătat din viaţa ta? Pentru ce vei fi răsplătit?
Oamenii îşi petrec viaţa, încercând să facă ceva ce ar dura mai mult decât însăşi viaţa lor.
Un monument comemorativ. O realizare. Un nume. O reputaţie. Dar ceea ce faci pentru
Isus va rămâne pe vecie. Oamenii, pe care îi ajuţi să fie mântuiţi, vor fi în Cer pe vecie.
Aleluia.
Sunt căi diferite ca să poţi investi în Evanghelie. Poţi da banii tăi cuiva ca să-i investească
pentru tine. Sau poţi decide singur unde trebuie de folosit aceşti bani. Unii oameni îşi dau

toţi banii bisericii lor. Dacă cineva ajunge să fie mântuit, va fi o parte din aceasta. Unii
oameni aleg anumite slujiri, pe care Dumnezeu le foloseşte, şi dau banii aici. Unii fac şi
una, şi alta. Dacă îţi învesteşti toţi banii tăi într-un program, asigură-te că el este reuşit.

It is important that you help the poor, especially if they belong to Jesus. This is not to say
that you have to give to someone just because they are poor. If a person is not working
and doesn’t want to, he may not be a good investment. But there are a lot of people that
are poor and need help. Jesus will say to a group of people at the end time, I was hungry
and you didn’t feed me. I don’t want to be in the group that didn’t feed him (or one of his
people) when I face Him. You can’t always tell who belongs to Him. Some have
entertained angels unaware.
What is the difference between Christianity and religion? Religion is a group of beliefs
about how we should live and believe and so forth. Christianity is a family. God is
seeking a family. He is called Father by Christians because He has adopted them. This is
the most basic need for man. To have a family and to be loved. God is love. He loves
you.
God exists as Father, Son, and Holy Ghost. Jesus said that it was expedient or necessary
for Him to go away. Or He couldn’t send the Holy Spirit.
God sends His Holy Spirit to help us and guide us through life. If you want to know
about Jesus, ask the Holy Spirit to reveal Him to you. He is called the Spirit of Truth. If
He gives you the truth, don’t offend Him by not receiving the truth.
When you get saved by accepting Jesus, ask the Holy Spirit to come into your life and
guide and teach you. He also will strengthen you. You shall receive power after the
Holy Ghost comes upon you. Acts 1:8, 2:38-39
Three things God does for you when you get saved and filled with the Holy Spirit. He
gives you love. Jesus said, "By this shall all men know that you are my disciples, if you
have love one to another." John 13:35 He gives you joy. For the joy of the Lord is your
strength. Nehemiah 8:10 He gives you peace that passes all understanding. Philippians
4:7

Este important să-l ajuţi pe acel sărac, mai ales, dacă Îi aparţine lui Isus. Aceasta nu
înseamnă că tu trebuie să dai cuiva, doar pentru faptul că este sărac. Dacă cineva nu
lucrează şi nici nu vrea să lucreze, atunci nu poate fi o bună investiţie. Dar sunt o
mulţime de oameni, care sunt săraci şi au nevoie de ajutor. Isus va spune unui grup de
oameni la judecata viitoare:
“ Am fost flămând şi nu mi-aţi dat să mănânc.” Eu nu vreau să fiu în grupul, care nu I-a
dat Lui de mâncare ( sau unuia din oamenii Săi), atunci când voi sta în faţa Lui. Nu poţi
spune întotdeauna cine ÎI aparţine Lui. Unii au găzduit, fără să ştie, pe îngeri.
Care este diferenţa dintre Creştinism şi religie? Religia este un sistem de concepţii despre
felul cum să trăim, să credem, şi aşa mai departe. Creştinismul este o familie. Dumnezeu
caută o familie. El este numit Tată de către Creştini, fiindcă El i-a adoptat. Aceasta este
nevoia cea mai esenţială a omului. Să aibă o familie şi să fie iubit. Dumnezeu este
dragoste. El te iubeşte.
Dumnezeu există ca Tată, Fiu şi Duh Sfânt. Isus a spus că a fost binevenit sau necesar
pentru ca El să plece. Căci altfel, El nu ar fi putut să trimită pe Duhul Sfânt.
Dumnezeu trimite pe Duhul Său cel Sfânt ca să ne ajute şi să ne călăuzească în viaţă.
Dacă vrei să cunoşti despre Isus, roagă-l pe Duhul Sfânt să ţi-L descopere. El este numit
Duhul Adevărului. Dacă El îţi dă adevărul, nu-L ofensa, refuzând să primeşti adevărul.
Atunci când ajungi să fii mântuit, primindu-L pe Isus, roagă-L pe Duhul Sfânt să intre în
viaţa ta, să te călăuzească şi să te înveţe. El, deasemenea, te va întări. Voi veţi primi o
putere, când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi. Fapte 1:8, 2:38-39
Trei lucruri face Dumnezeu pentru tine, atunci când eşti mântuit şi plin de Duhul Sfânt.
El îţi dă dragoste. Isus a spus: “ Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei,
dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.”
Ioan 13:35 El îţi dă bucurie. Căci bucuria Domnului este tăria ta. Neemia 8:10 El îţi dă
pace, care întrece orice pricepere. Filipeni 4:7

What is success in life? If you get saved and go to Heaven, you will be a success because
so many people will not get saved. Jesus said, Enter ye in at the strait gate: for wide is
the gate, and broad is the way, that leadeth to destruction, and many there be which go in
thereat: Because strait is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and
few there be that find it. Matthew 7:13 and 14

If you take someone with you, you will be a double success. What if you take five people
with you. Or ten? Or 100? There are over six billion people on this earth now that will
spend eternity somewhere. What are you doing about them? Is there someone you want
to see in Heaven? Your husband, wife, children, brother, sister, mother, father, a friend,
or even an enemy.
When you get saved, you can start working to get other people saved. You can pray and
ask God to send the Holy Spirit to draw these people to Jesus. You can tell them about
Jesus. You can give them Bibles or tracts.
The Bible says to pray without ceasing. Jesus is coming soon. Jesus said to work while
it is day. The night is coming when no man can work. John 9:4 The tribulation is
coming soon, a time of great darkness and trouble on this earth. Today is the day of
salvation.
By now you may have decided if I am wrong or right. Jesus said to search the scriptures.
For in them you think you have eternal life. And they are they which testify of me. John
5:39 If you do what is written in the Bible, you will go to heaven.
God does things in seven which is a number for completion.
He made the world in six days
On the seventh day he rested
We are made in His image
We work and we need a day of rest each week
A day is with the Lord as a thousand years and a thousand years as a day
God has turned the earth over to man for a week (seven thousand years)
We will work on this earth for one work week (six days or six thousand years)
Jesus will have to return to keep man from destroying himself

Care este succesul în viaţă? Dacă eşti mântuit şi vei merge în Cer, atunci vei avea succes,
pentru că foarte mulţi oameni nu vor fi mântuiţi. Isus a spus: “ Intraţi pe poarta cea
strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea, care duce la pierzare, şi mulţi sunt cei ce
intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă, şi puţini sunt cei
ce o află.” Matei 7:13-14
Dacă vei lua pe cineva cu tine, atunci vei avea un succes îndoit. Dar dacă vei lua cinci
persoane cu tine? Sau zece? Sau 100? Acum pe pământ sunt mai mult de 6 bilioane de

oameni care îşi vor petrece veşnicia în altă parte. Ce faci cu privire la ei? Este cineva pe
care ai vrea să-l vezi în Cer? Soţul tău, soţia, copiii, fratele, sora, mama, tata, un prieten şi
chiar un duşman.
Atunci când tu capeţi mântuirea, poţi începe să lucrezi pentru ca alţi oameni să fie
mântuiţi. Te poţi ruga şi cere lui Dumnezeu să trimită Duhul Sfânt, ca să atragă pe aceşti
oameni la Isus. Le poţi vorbi despre Isus. Le poţi da Biblii sau broşuri.
Biblia spune să ne rugăm neîncetat. În curând vine Isus. Isus a spus să lucrăm cât este
ziuă. Vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze. Ioan 9:4 În curând vine necazul
cel mare, un timp de mare întuneric şi necazuri pe pământ. Astăzi este ziua mântuirii.
Până acum poate că ai decis, dacă am eu dreptate sau nu. Isus a spus să cercetăm
Scripturile. Pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţă veşnică. Dar tocmai ele mărturisesc
despre Mine. Ioan 5:39 Dacă faci ceea ce este scris în Biblie, vei merge în Cer.
Dumnezeu face lucrurile în număr de şapte, care este un număr al desăvârşirii
El a făcut lumea în şase zile
În ziua a şaptea El S-a odihnit
Noi suntem făcuţi după chipul Său
Noi lucrăm şi avem nevoie de o zi de odihnă în fiecare săptămână
Pentru Domnul o zi este ca o mie de ani şi o mie de ani sunt ca o zi
Dumnezeu i-a încredinţat omului pământul pentru o săptămână ( şapte mii de ani)
Noi vom lucra pe acest pământ timp de o săptămână de lucru (şase zile sau şase mii de
ani)
Isus va trebui să se întoarcă, astfel ca omul să nu să se distrugă pe sine
Jesus will set up His kingdom for a day of rest (a thousand years)
This is called the millennium reign of Jesus Christ
One thousand years of peace
We have been on the earth for nearly six thousand years (six days or six thousand years)
Jesus is returning soon for the day of rest
We pray in the Lord's prayer, Thy kingdom come, Thy will be done
His kingdom will soon come
Are you ready
Will your family be ready
Work while it is day
The night comes when no man can work
The Bible is divided into two parts - the Old Testament and the New Testament
A testament is a will or covenant or agreement
The Old Testament was before Jesus came to earth as a human
The Old Testament was the will of God before Jesus came and was basically to the Jews
and told of the Law
It told of a coming Messiah that would bring in a better covenant
The New Testament is the will of God for today
The New Testament tells of Jesus the Messiah coming and being born and bringing in a

covenant of grace
Grace is when God does something for you that you don't deserve
He died for you when you were still a sinner
You don't deserve or earn your salvation
Jesus paid for it all
If you are a good person you are still a sinner,
Maybe a good sinner
But being good won't save you
All of the Bible is important.
Jesus said, Man shall not live by bread alone
but by every word that proceeds out of the mouth of God
You need to understand the Old Testament to understand the New Testament
The New Testament is the completion of the old
It all goes together
But we can't live in the old law
God is dealing with man differently since Jesus came

Isus Îşi va instaura împărăţia Sa pentru o zi de odihnă (o mie de ani)
Această perioadă este numită împărăţia de un mileniu a lui Isus Hristos
O mie de ani de pace
Noi suntem pe pământ de aproximativ şase mii de ani ( şase zile sau şase mii de ani)
Isus se va întoarce curând pentru ziua de odihnă
În rugăciunea Domnească ne rugăm astfel: Vie Împărăţia ta, facă-se voia Ta
Împărăţia Sa va veni curând
Eşti tu gata
Va fi familia ta gata
Lucrează cât este ziuă
Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze
Biblia este împărţită în două părţi: - Testamentul Nou şi Testamentul Vechi
Un testament este o hotărâre, sau un legământ, sau un acord
Vechiul Testament a fost înainte ca Isus să vină pe pământ ca om
Vechiul Testament a fost voia lui Dumnezeu înainte ca Isus să vină, şi a fost, în esenţă,
pentru Evrei, şi vorbeşte despre Lege
El a relatat despre un Mesia, care trebuia să vină şi să aducă un legământ mai bun
Noul Testament este voia lui Dumnezeu pentru zilele noastre
Noul Testament relatează despre Isus Mesia, care vine, se naşte şi aduce un legământ al
harului
Harul este ceea ce face Dumnezeu pentru tine şi tu nu meriţi aceasta
El a murit pentru tine când tu erai încă un păcătos

Tu nu meriţi sau câştigi mântuirea
Isus a plătit pentru tot
Chiar dacă eşti un om bun, totuşi eşti păcătos
Poate un păcătos bun
Dar faptul că eşti bun nu te mântuie
Toată Biblia este importantă
Isus a spus: Omul nu trăieşte numai cu pâine,
ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu
Tu trebuie să înţelegi Vechiul Testament pentru a înţelege Noul Testament
Noul Testament este continuarea la cel vechi
Ele merg împreună
Dar noi nu putem trăi după legea veche
Dumnezeu Se preocupă de om în mod diferit de la venirea lui Isus
We have a better covenant now
Jesus paid for our sins
We are cleansed through the blood of Jesus
His blood cleanses us from all sin
We have no sin
No church has to declare us saints
We are declared to be saints by God Acts 9:13,
I Corinthians 1:2
No church can keep us from heaven
Jesus is the door
St. Peter, move over
Jesus is Lord of Lords and King of Kings
We have the Spirit of God living in us
We are the temple of God
See I Corinthians 3:16
The kingdom of God does not come by observation
See Luke 17:20
The kingdom of God is within you
We are sons of God
God is our Father
Poor people, you can go to church and worship God
Don't hang your heads in shame
You are sons and daughters of the Most Holy God
You are worthy
Streets of Gold await you
No one will keep you out of heaven
God is your Father
Lift up your voices in praise
The King of Glory thinks you are worth dying for
God does not condemn you
Who can bring anything to the charge of God's elect
It is God that justifies
Who can condemn the Bride of Jesus Christ
She is Holy and wearing fine linen
Which is the righteousness of the saints

I like to divide the Bible in three parts
The Old Testament - before Jesus came
The four gospels, Matthew, Mark, Luke, and John or the changeover from law to grace
The rest of the New Testament, Acts through Revelation

Acum avem un legământ mai bun
Isus a plătit pentru păcatele noastre
Noi suntem curăţiţi prin sângele lui Isus
Sângele Său ne curăţeşte de toate păcatele
Noi nu avem păcate
Nici o biserică nu trebuie să ne declare sfinţi
Noi suntem declaraţi sfinţi de Dumnezeu
Fapte 9:13, I Corinteni 1:2
Nici o biserică nu ne poate împiedica să mergem în cer
Isus este uşa
Sfinte Petre, dă-te la o parte
Isus este Domn al Domnilor şi Rege al Regilor
Noi avem Duhul lui Dumnezeu, care locuieşte în noi
Noi suntem Templul lui Dumnezeu
Vezi I Corinteni 3:16
Împărăţia lui Dumnezeu nu vine în aşa fel ca să izbească privirile
Luca 17:20
Împărăţia lui Dumnezeu este în tine
Noi suntem fii ai lui Dumnezeu
Dumnezeu este Tatăl nostru
Oameni sărmani, voi puteţi merge la biserică să vă închinaţi lui Dumnezeu
Nu vă ascundeţi faţa de ruşine
Voi sunteţi fii şi fiice ale Dumnezeului Preaînalt şi Sfânt
Voi sunteţi vrednici
Străzi de aur vă aşteaptă
Nimeni nu vă va împiedica să mergeţi în cer
Dumnezeu este Tatăl vostru
Ridicaţi-vă glasurile în laude
Regele Slavei crede că sunteţi vrednici să moară pentru voi
Dumnezeu nu vă condamnă
Cine poate aduce acuzaţii alesului lui Dumnezeu
Dumnezeu este Cel ce îndreptăţeşte
Cine o poate condamna pe Mireasa lui Isus Hristos
Ea este Sfântă şi este îmbrăcată în in subţire
Care este neprihănirea sfinţilor
Îmi place să împart Biblia în trei părţi
Vechiul Testament - înainte de venirea lui Isus

Cele patru Evanghelii, Matei, Marcu, Luca şi Ioansau trecerea de la lege la har
Restul Noului Testament, de la Fapte la Apocalipsa
The story of grace
The church started in the book of Acts
If you are born again, you are in the church
Jesus was sent to the Jews
They rejected Him
Now He has come to the Gentiles (anyone not a Jew)
He is getting a Gentile bride
Soon He will go back to the Jews
Will you call upon His name while it is time
Now is the accepted time
Now is the day of salvation
Jesus said I am come that they might have life
and have it more abundantly
You won't run right without the oil of the Holy Ghost
You won't have a good life until you get your sins forgiven
Jesus said to search the scriptures for in them you think you have eternal life
and they are they that testify of me
Jesus said for us to preach the gospel
Gospel means good news
The good news is you can be free
Your sins can be forgiven
You can be born again
You can go to heaven
You can have abundant life
It's not based on who you are
It's based on who Jesus is
One drop of God's blood is enough to pay for your sins
But He gave it all
Overkill
Have you been hired?
You may be a good worker
What if you are out of a job
You go down to a job site
You see people working
You say you can do that job
So you go out and start working
You look around
People are not working as hard as you
You are doing a better job

Povestirea harului
Biserica a luat fiinţă în cartea Fapte
Dacă tu eşti născut din nou, atunci faci parte din biserică
Isus a fost trimis la Evrei
Ei L-au respins
Acum El a venit la Neamuri ( oricine care nu este Evreu)
Acum El pregăteşte o mireasă dintre Neamuri
În curând Se va întoarce la Evrei
Cheamă-L, cât mai este timp
Acum este timpul, când Îl poţi primi
Acum este ziua mântuiri
Isus a spus: “Eu am venit ca ei să aibă viaţă
şi s-o aibă din belşug
Tu nu vei alerga corect fără uleiul Duhului Sfânt
Tu nu vei avea o viaţă bună, avându-ţi păcatele neiertate
Isus a spus:” Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar
tocmai ele mărturisesc despre Mine
Isus ne-a spus să predicăm Evanghelia
Evanghelia înseamnă o veste bună
Vestea bună este că poţi fi liber
Păcatele tale pot fi iertate
Tu poţi să te naşti din nou
Tu poţi merge în cer
Nu stă în faptul cine tu eşti
Ci stă în faptul cine este Isus
O singură picătură din sângele lui Dumnezeu este îndeajuns pentru a plăti pentru păcatele
tale
Dar El a dat totul
Zdrobire totală
Ai fost tu angajat?
Poate că eşti un bun lucrător
Dar dacă tu eşti şomer
Mergi la un şantier de lucru
Vezi oameni lucrând
Tu spui că poţi face acest lucru
Deci, tu mergi şi începi să lucrezi
Priveşti în jur
Oamenii nu lucrează aşa de mult ca tine
Tu lucrezi mai bine
You are proud of yourself
You work even harder
Then comes payday
You stand in line
But there is no payday

You tell the pay clerk how hard you worked
How much more ăualified you are than the other workers
But there is one technicality
You weren't hired
If you are hired, you can report to work
You will get paid for being there
But if you want to keep your job
you must do what the boss says
Have you been hired?
Are you working for Jesus?
Are you working for rewards?
Some people say they don't want rewards
They just want to get to Heaven
But Jesus said to lay up rewards in Heaven
He wants you to have rewards
He wants to give you the kingdom
Work while it is day
The night comes when no man can work

Tu eşti mândru de tine
Tu lucrezi şi mai mult
Apoi vine ziua de plată
Stai în rând
Dar nu este zi de plată pentru tine
ÎI spui contabilului cât de mult ai lucrat
Că eşti mult mai calificat decât celalţi lucrători
Dar există un amănunt
Tu nu ai fost angajat
Dacă eşti angajat, atunci tu te poţi prezenta la lucru
Vei fi plătit pentru faptul că eşti la lucru
Dar dacă vrei să-ţi păstrezi lucrul,
trebuie să faci ceea ce-ţi spune şeful
Ai fost tu angajat?
Lucrezi tu pentru Isus?
Lucrezi tu pentru o răsplată?
Unii oameni spun că lor nu le trebuie nici o răsplată
Ei doar vor să ajungă în Cer
Dar Isus a spus să ne strângem comori în Cer
El vrea ca tu să ai o răsplată
El vrea să-ţi dea Împărăţia
Lucrează cât mai este ziuă
Vine noaptea când nimeni nu mai poate lucra

There are benefits for serving Jesus
One is salvation
One is healing Psalms 103:3
Bless the Lord, O my soul: and all that is within me, bless his holy name. Bless the Lord,
O my soul, and forget not all his benefits: Who forgiveth all thine iniăuities; who healeth
all thy diseases; Who redeemeth thy life from destruction; who crowneth thee with
lovingkindness and tender mercies; Who satisfieth thy mouth with good things; so that
thy youth is renewed like the eagle’s. Psalms 103:1 - 5

Why should I get saved now?
When we get saved, we start building up rewards for heaven. We are born again. Our
life starts over. When we get to heaven, we will have rewards for what we do for Jesus.
The sooner you get started, the more rewards you will have. Some people say they don't
want rewards. They just want to get to heaven. Rewards are not important now. But
they will be important then. They are important to Jesus. He wants us to have rewards.
He taught us to lay up treasures in heaven. When you see people in heaven that have
served God and done great things and you don't have anything to show for your life, you
will wish that you could live your life again. You won't get a second chance. You better
do it now.
Another thing is that a person who is born again can have access to God. Fellowship is
important. A person can have and enjoy fellowship with God. He can have peace now. I
want to be saved and be in right fellowship with God. I am responsible for my kids until
they get old enough to be responsible for themselves. The Bible says if I am saved, my
children are sanctified by my life. If the rapture happens and I go to heaven, my children
will go with me. If I don't go in the rapture and my wife doesn't go in the rapture, then
my children will not go unless they have been saved. Hell on earth will follow. If a
person is not saved, they have to depend on other peoples prayers. They can't pray
themselves and expect God to answer.

Sunt avantaje pentru faptul că-L slujeşti pe Isus
Un avantaj este mântuirea
Un altul este vindecarea Psalmul 103:3
Binecuvântează, suflete, pe Domnul, şi tot ce este în mine să binecuvânteze numele Lui
cel sfânt! Binecuvântează, suflete, pe Domnul, si nu uita nici una din binefacerile Lui! El
îţi iartă toate fărădelegile tale, El îţi vindecă toate bolile tale; El îţi izbăveşte viaţa din
groapă, El te încununează cu bunătate şi îndurare; El îţi satură de bunătăţi bătrâneţea,
şi te face să întinereşti iarăţi ca vulturul.
Psalmul 103:1-5
De ce trebuie să fiu mântuit acum?
Atunci când suntem mântuiţi, noi începem să strângem comori în cer. Suntem născuţi din
nou. Viaţa nostră are un început nou. Când vom ajunge în cer, vom primi răsplăţile pentru

ceea ce am făcut pentru Isus. Cu cât mai curând începi, cu atât mai multe răsplăţi vei
avea. Unii zic că nu au nevoie de răsplăţi. Ei doar doresc să ajungă în cer. Răsplăţile nu
sunt acum importante. Dar vor fi atunci. Ele sunt importante pentru Isus. El doreşte ca noi
să avem răsplăţi. El ne-a învăţat să strângem comori în cer. Cănd vei vedea în cer oameni,
care L-au slujit pe Dumnezeu şi au făcut lucruri mari, şi tu nu vei avea nimic ce să arăţi
că ai făcut în viaţa ta, atunci vei dori să poţi să-ţi trăieşti viaţa din nou. Nu vei mai primi o
a doua şansă. Cel mai bine e să lucrezi acum.
Un alt lucru este că o persoană născută din nou poate avea acces la Dumnezeu. Părtăşia
este importantă. Această persoană poate avea şi se poate bucura de părtăşia cu
Dumnezeu. Ea poate avea pace acum. Eu vreau să fiu mântuit şi să am o părtăşie corectă
cu Dumnezeu. Eu sunt responsabil de copiii mei, până când ei devin îndeajuns maturi,
pentru a fi responsabili pentru ei înşişi. Biblia spune că dacă eu sunt mântuit, atunci copiii
mei sunt sfinţiţi prin viaţa mea. Dacă vine răpirea şi eu merg în cer, atunci copiii mei vor
merge cu mine. Dacă eu nu voi fi răpit, şi nici soţia mea, atunci copiii mei nu vor merge
în cer, doar dacă ei au fost mântuiţi. Va urma iadul pe pământ. Dacă o persoană nu este
mântuită, ea trebuie să depindă de rugăciunile altor persoane. Ea nu se poate ruga însăşi
şi să aştepte ca Dumnezeu să-i răspundă.

A person that is not saved is at the mercy of chance. A person who prays can change the
world. If a person is sick and dying and a person is saved, he can pray and sometimes
God will heal that person. A person that can't pray has to depend on doctors and natural
means like medicine to get people healed. Sometimes that doesn't work. Circumstances
can be changed through prayer. People's lives can be changed through prayer. If you
don't get saved and pray for your family, they can grow up and not be saved. The earlier
you start trying to get people saved, the easier it is to get them saved and the more time
you have to help them get started out right in life.
When you get saved, you can pray and God will send His Holy Spirit into your life.
Jesus said it was expedient for Him to go away. Jesus could only be at one place at one
time when He was on this earth. When He went back to heaven, He sent His Holy Spirit
to be with us. His Spirit can be everywhere on earth at the same time. His Spirit can be
with us all now. His Spirit comes into our hearts and guides us and gives us strength.
His Spirit helps us to understand God and His word, the Bible. You can't understand God
and His word and His ways without His Spirit. His Spirit helps us to worship, pray, and
serve God. His Spirit gives us peace. No man comes to God without the Spirit of God.
God sends His Spirit to draw people to Jesus. We need to ask God for His Spirit. We
need to cooperate with the Holy Spirit in order to get things done on earth.
Before Jesus went back to heaven, He told His disciples to wait until they were
empowered with the Holy Spirit. The Holy Spirit came on the Day of Pentecost. The
Holy Spirit empowered man to serve God and do the works that Jesus did while He was

on the earth. The disciples went out and prayed for the sick, cast out devils, witnessed for
Jesus, and worked miracles. They did the same things Jesus did because they had the
same Holy Spirit as Jesus had. The Holy Spirit is still working on earth today. People
are looking at buildings and calling the buildings God’s house. But God does not dwell
in temples made with hands. He dwells in the hearts of believers through the Holy Ghost.

O persoană care nu este mântuită este la voia soartei. O persoană care se roagă poate
schimba lumea. Dacă cineva este bolnav şi este pe patul de moarte, iar altcineva este
mântuit, atunci se poate ruga şi uneori Dumnezeu va vindeca persoana bolnavă. Cineva
care nu poate să se roage trebuie să depindă de medici şi de căi obişnuite ca medicina
pentru a vindeca pe alţii. Uneori acest lucru nu merge. Circumstanţele pot fi schimbate
prin rugăciune. Vieţile oamenilor pot fi schimbate prin rugăciune. Dacă nu primeşti
mântuirea şi nu te rogi pentru familia ta, atunci posibil că copiii vor creşte şi nu vor fi
mântuiţi. Cu cât mai devreme începi să încerci să aduci pe alţii la mântuire, cu atât mai
uşor va fi să-i aduci la mântuire şi vei avea mai mult timp pentru a-i ajuta să înceapă un
mod corect de viaţă.
Când primeşti mântuirea, te poţi ruga şi Dumnezeu va trimite Duhul Său cel Sfânt în
viaţa ta. Isus a spus că este necesar ca El să plece. Când era pe acest pământ Isus putea fi
numai într-un singur loc într-un moment dat. Când a mers înapoi în cer, El a trimis Duhul
Său cel Sfânt să fie cu noi. Duhul Său poate fi peste tot pe pământ în acelaş timp. Duhul
Său poate fi cu noi toţi acum. Duhul Său intră în inimile noastre şi ne călăuzeşte, ne dă
putere. Duhul Său ne ajută să-L înţelegem pe Dumnezeu şi Cuvântul său, Biblia. Nu poţi
să-L înţelegi pe Dumnezeu, Cuvântul Său, căile Sale fără Duhul Său. Duhul Său ne ajută
să ne închinăm, să ne rugăm şi să-L slujim pe Dumnezeu. Duhul Său ne dă pace. Nimeni
nu vine la Dumnezeu fără ajutorul Duhului Sfânt. Dumnezeu trimite Duhul Său să atragă
oameni la Isus. Noi trebuie să cerem de la Dumnezeu Duhul său. Noi trebuie să cooperăm
cu Duhul Sfânt pentru a face lucrările de pe pământ.
Înainte ca Isus să plece înapoi în cer, El le-a spus ucenicilor Săi să aştepte până va veni
puterea Duhului Sfânt asupra lor. Duhul Sfânt a venit în Ziua Cinzecimii. Duhul Sfânt a
dat putere omului să-L slujească pe Dumnezeu şi să facă lucrările pe care le-a făcut Isus
când era pe pământ. Ucenicii au mers şi s-au rugat pentru cei bolnavi, au alungat duhurile
necurate, au mărturisit despre Isus şi au făcut minuni. Ei au făcut aceleaşi lucruri pe care

le-a făcut Isus, deoarece aveau acelaşi Duh Sfânt pe care L-a avut şi Isus. Duhul Sfânt
continuă să lucreze şi în zilele noastre. Oamenii privesc la clădiri şi le numesc pe acestea
casa lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu locuieşte în temple făcute de mâini omeneşti. El
locuieşte în inimile credincioşilor prin Duhul Sfânt.

When we get saved, we need to fight the devil. He will continually try to discourage us
and destroy God's influence in our lives. He will try to destroy our witness to the other
people in our lives, so they will not pay attention to us. We are dangerous to the devil
and his work on this earth. He will try to get us to believe we are not important or have
no power. When we realize who we are in Christ, we are a real danger to the devil.
We are to work for God. The devil's job is to steal, kill, and destroy. His badge is hate,
violence, and death. He only comes to steal, kill, and destroy. Jesus comes to give us life
and life more abundantly. Christians are to love. The devil tries to get Christians out of
love so they will lose their fellowship with God and lose their power. He does things to
cause confusion. He does things to get us into unforgiveness, so we will lose our peace.
If he can get us into unforgiveness, we will not be able to walk in love. We will be
hindered in serving God.
What do you do after you get saved? Jesus asked, And why call ye me, Lord, Lord and
do not the things which I say?
When Jesus went back to heaven, He left the Great Commission. It is recorded in two
books of the Bible, Mark and Matthew. This is the churches job now. There are almost
six billion people in the world and they all need to be saved so they can go to heaven.
How many people have you helped get saved? If you don't get them saved, who will?
Do you know how to help someone to get saved? How will you face God and give an
account of yourself if you don't work in His vineyards? The world is waiting for you.
You will never run out of work. You only have this lifetime to get this generation saved.
Are they waiting in vain?
Here is the Great Commission.
And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature.
He that believeth and is baptized shall be saved; but he that believeth not shall be
damned. And these signs shall follow them that believe; In my name shall they cast out
devils; they shall speak with new tongues; They shall take up serpents; and if they drink
any deadly thing, it shall not hurt them; they shall lay hands on the sick, and they shall
recover.

Atunci când suntem mântuiţi, noi trebuie să ne împotrivim diavolului. El mereu va
continua să ne descurajeze şi să distrugă influienţa lui Dum-nezeu în vieţile noastre. El
va încerca să distrugă mărturia noastră la alţi oameni prin vieţile noastre, astfel ca ei să nu
ne acorde atenţie. Noi suntem periculoşi diavolului şi lucrării sale pe acest pământ. El va
încerca să ne convingă să credem că noi nu avem valoare şi că nu avem putere. Când ne
dăm seama cine suntem noi în Hristos, atunci suntem un pericol adevărat pentru diavol.
Noi trebuie să lucrăm pentru Dumnezeu. Lucrarea diavolului este să fure, să omoare şi să
distrugă. Isus vine să ne dea viaţă şi încă viaţă din belşug. Creştinii trebuie să iubească.
Diavolul încearcă să-i facă pe Creştini să nu iubească, astfel ca ei să piardă părtăşia cu
Dumnezeu şi să-şi piardă puterea. El face unele lucruri pentru a cauza confuzie. El
lucrează astfel ca să ne facă să nu iertăm şi să ne pierdem pacea. Dacă el reuşeşte să ne
facă să nu iertăm, atunci noi nu vom putea să umblăm în dragoste. Vom fi împiedicaţi săL slujim pe Dumnezeu.
Ce faci tu după ce eşti mântuit? Isus a întrebat: “De ce Îmi ziceţi: “Doamne, Doamne! ” şi
nu faceţi ce spun Eu?”
Înainte de a pleca înapoi la cer, Isus a lăsat Marea Însărcinare. Ea este scrisă în două cărţi
din Biblie, Marcu şi Matei. Aceasta este lucrarea bisericilor acum. Sunt în jurul la şase
bilioane de oameni în lume şi toţi au nevoie de mântuire ca să poate merge în cer. Pe câţi
oameni i-ai ajutat să fie mântuiţi? Dacă tu nu-i vei ajuta, atunci cine? Ştii cum să ajuţi pe
cineva să fie mântuit? Cum vei sta în faţa lui Dumnezeu şi cum te vei prezenta Lui, dacă
nu lucrezi în via Sa? Lumea te aşteaptă. Lucrul nu se va termina pentru tine niciodată. Ai
la dispoziţie numai această viaţă pentru a salva această generaţie. Te aşteaptă ei în zadar?
Iată Marea Însărcinare.
Apoi le-a zis: “ Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.
Cine va crede şi se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit. Iată
semnele care vor însoţi pe cei ce vor crede: în Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi în
limbi noi; vor lua în mână şerpi; dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma; îşi vor
pune mâinile peste bolnavi şi bolnavii se vor însănătoşi.”
So then after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven, and sat on
the right hand of God And they went forth, and preached everywhere, the Lord working
with them, and confirming the word with signs following. Amen. Mark 16:15 -20.
And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and
in earth. Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father,
and of the Son, and of the Holy Ghost: Teaching them to observe all things whatsoever I
have commanded you: and, lo, I am with you alway, even unto the end of the world.
Amen. Matthew 28:18 - 20.
If you don't know how to lead someone to Jesus, study the Bible. Ask the Holy Spirit to
help you. Ask someone to teach you. Learn to pray. The more you know about the
Bible, the better off you are.

God has people in the church to teach you. He has a five-fold ministry. They are called
apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. An apostle works with the church
and the ministers. A prophet points people back to God and His word. An evangelist is
someone God has commisioned to preach, teach, and witness in order to lead people to
Jesus for salvation. A pastor is someone God has appointed to watch out for the
Christians that are saved. He may be a preacher or teacher and may also lead people to
Jesus. A teacher is anointed by God to teach and explain the Bible so people can
understand it and grow and become more balanced in their life. Sometimes their
ministries overlap and one person may have more than one ministry and one person may
do several jobs.
Jesus said to pray for the Lord of the harvest to send laborers into the harvest. God’s
Spirit moves on this world as we pray.
God wants us to pray without ceasing. There are a lot of things that God wants to do if
He can get someone to pray in faith. God does not answer just because we pray a lot.
The Bible says not to use vain repetitions That means saying the same prayer and words
over and over again. But sometimes we have to do a lot of praying to get God to answer.
Other times God answers the first time we pray. Some people pray without really
believing that God is going to hear and answer their prayers.

Domnul Isus după ce a vorbit cu ei, S-a înălţat la cer şi a şezut la dreapta lui Dumnezeu.
Iar ei au plecat şi au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei şi întărea
Cuvântul prin semnele, care-L însoţeau. Amin. Marcu 16:15-20
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. Matei 28:18-20
Dacă nu ştii cum să conduci pe cineva la Isus, studiază Biblia. Roagă-L pe Duhul Sfânt să
te ajute. Roagă pe cineva să te înveţe. Învaţă să re rogi. Cu cât mai mult ştii despre cele
spuse în Biblie , cu atât îţi este mai uşor. Dumnezeu are oameni în biserică care să te
înveţe; cinci feluri de slujitori: apostoli, prooroci, evanghelişti, pastori şi învăţători.
Apostolulul lucrează cu biserica şi slujitorii. Proorocul îndreaptă oamenii înapoi la
Dumnezeu şi Cuvântul Său. Evanghelistul este cel, căruia Dumnezeu i-a însărcinat să
predice, să înveţe şi să mărturisească pentru a conduce oameni la Isus pentru a fi
mântuiţi. Pastorul este cel, căruia Dumnezeu i-a încredinţat să vegheze asupra
Creştinilor mântuiţi. El poate fi predicator sau învăţător şi, deasemenea, poate conduce

oameni la Isus. Învăţătorul este uns de Dumnezeu să înveţe şi să explice Biblia, astfel ca
oamenii s-o poată înţelege, să poată să crească şi să devină mai înţelepţi în viaţa lor.
Uneori aceste slujiri se suprapun şi o persoană poate avea mai mult de o singură slijire şi
cineva poate face mai multe lucrări.
Isus a spus să-L rugăm pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Lui. Atunci
cănd ne rugăm, Duhul lui Dumnezeu mişcă această lume.
Dumnezeu vrea să ne rugăm fără încetare. Sunt multe lucruri pe care vrea să le facă
Dumnezeu, dacă ar putea găsi pe cineva care să se roage cu credinţă. Dumnezeu nu
răspunde, pur şi simplu, pentru faptul că ne rugăn mult. Biblia spune să nu folosim
aceleaşi vorbe de prisos. Aceasta înseamnă a spune întruna aceeaşi rugăciune şi cuvinte.
Dar uneori noi trebuie să ne rugăm mult, pentru ca Dumnezeu să ne răspundă. Alteori
Dumnezeu răspunde chiar atunci când ne rugăm. Unii oameni se roagă fără să creadă cu
adevărat că Dumnezeu va auzi şi va răspunde rugăciunilor lor.
God is moved by faith. It is as easy to believe as it is to doubt. The good thing about
praying is that you start believing after you see God answering your prayers. Keep
praying.
If you are not seeing things happen as you think they should, find out why. Study the
Bible to see if you are praying for the things God wants you to pray about. You may be
praying for your will to be done, not God's. We are to pray for God's will to be done.
Some prayers will not be answered if you give up. Keep praying. God has certain times
to answer prayer. His deadline and ours are not the same. He works throughout eternity.
We have only a short lifetime, so we get in a hurry. Sometimes God tells people
something is going to happen and it is years before it comes to pass. If you are not
getting your prayers answered, you may have to fast. Jesus said that certain things only
happen through much prayer and fasting.
Pray for exact things to happen. If you want someone to be healed of a certain disease,
don't pray a general prayer like for God to bless that person. Pray for God to heal that
person of that particular illness. Jesus spent His Ministry teaching, casting out devils and
healing the sick. Some people have demons making them sick. Find out what kind of
demon is making that person sick and command it to leave and then pray for the person
to be healed.
We need to do some things ourselves. Jesus said for us to pray for the sick and cast out
devils. We pray to God to do the things He told us to do. This doesn't work too well.
We pray for God to save people. He said that the people would be saved by the
foolishness of preaching. We need to pray because this gets God involved in our lives
and gets God to working on the other people's hearts. Nobody can be saved unless the
Holy Spirit draws them to Jesus and convicts their hearts. So we need to pray so God
will become involved in these situations.

Dumnezeu este mişcat de credinţă. Este uşor a crede aşa cum este şi uşor a te îndoi. Un
lucru minunat despre rugăciune este faptul că începi să crezi, după ce vezi că Dumnezeu
îţi răspunde la rugăciunile tale. Continuă să te rogi.
Dacă nu vezi că lucrurile se întâmplă, aşa cum tu crezi că trebuie să se întâmple, află de
ce. Studiază Biblia pentru a vedea dacă te rogi pentru lucrurile, pentru care Dumnezeu
vrea ca să te rogi. Posibil că te rogi pentru voia ta, şi nu a lui Dumnezeu. Noi trebuie să
ne rugăm ca voia lui Dumnezeu să fie înfăptuită. Unele rugăciuni nu vor primi răspuns,
dacă tu abandonezi. Continuă să te rogi. Dumnezeu are timpuri anumite când dă răspuns
la rugăciune. Timpul stabilit al Lui şi al nostru nue este acelaş. El lucrează de-a lungul
veşniciei. Noi avem o viaţă scurtă, deaceea ne grăbim. Uneori Dumnezeu spune la
oameni despre un lucru care se va întâmpla şi trec o mulţime de ani până ce se realizează
acest lucru. Dacă nu primeşti răspuns la rugăciunile tale, atunci poate că trebuie să
posteşti. Isus a spus că unele lucruri nu se realizează, decât prin multă rugăciune şi post.
Rugaţi-vă pentru ca să se înfăptuiască lucruri concrete. Dacă doreşti ca cineva să fie
vindecat de o boală oarecare, nu te ruga o rugăciune generală, de exemplu, ca Dumnezeu
să binecuvânteze această persoană. Roagă-te ca Dumnezeu să vindece acea persoană de
boala aceea anumită. Isus Şi-a făcut lucrarea, învăţând, alungând afară demoni şi
vindecând bolnavi. Unii oameni au duhuri necurate, din cauza cărora sunt bolnavi. Află
ce fel de duhuri fac ca persoana dată să fie bolnavă şi porunceşte-le să iasă, iar apoi rogăte pentru această persoană ca să fie vindecată.
Sunt lucruri pe care trebuie să le facem noi înşine. Isus ne-a spus să ne rugăm pentru
bolnavi şi să alungăm duhurile necurate. Ne rugăm însă ca Dumnezeu să facă, ceea ce El
ne-a spus să facem noi. Aceasta nu merge prea bine. Ne rugăm ca Dumnezeu să salveze
sufletele. El a spus că oamenii vor fi mântuiţi prin nebunia predicării. Noi trebuie să ne
rugăm, pentru că prin rugăciune Dumnezeu se implică în vieţile noastre şi lucrează în
inimlie altor oameni. Nimeni nu poate să fie mântuit, dacă Duhul Sfânt nu-l atrage la
Isus şi-i convinge inima. Deci, trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să fie implicat în aceste
situaţii.

We may need to become involved by showing people what God has done in our life. Or
by setting an example. Or we may need to tell them what the Bible says. Or we may
need to give them a gospel tract or a poem or a Bible or a tape with preaching or songs.
Something to get them thinking about their need for salvation. Sometimes we may need
to get involved in someone's life. If they are hungry, they might not feel like listening to
our preaching. We may need to feed them first.
Jesus said that we are the salt of the earth. Why? Because God is living inside of us.
Salt is a preservative. It keeps things from getting rotten. We are to keep the world from
getting rotten. If it gets too bad, then God will have to destroy it. God can use us as a
preservative so He won't have to destroy our family. Or our town. Or our county. Or
our country. But the salt can lose its flavor and be good for nothing but to be trod under
foot of man. Are we making a difference or are we being walked on? Salt can make
people thirsty. When people look at us, do they wish they had what we have. Are we
making people thirsty? Are we salty with God's Spirit? Do they thirst for what you
have?
When you get saved and God's Spirit comes into you, He starts growing His life in you.
He starts growing His fruits in you. He grows His fruits in you as you yield to Him. The
Bible says that God gives you the fruits of the Spirit. There are nine fruits of the Spirit.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith,
meekness, temperance: against such there is no law. Galations 5:22, 23
They are divided into three sets. The first set God gives are for you. They are love, joy,
and peace. This is to make you a better person. He fills you with love. You start loving
people. It's not your love. God takes part of His nature and puts it inside us. As you
yield to God's Spirit, you start loving people. Even your enemies. This is supernatural.
You start forgiving people. You start seeing them as God sees them. What you sow, you
must reap. This is good reaping though. If you forgive people, God forgives you. If you
don't forgive them, God does not forgive you.

Noi am putea fi implicaţi, spunând la oameni ce a făcut Dumnezeu în vieţile noastre. Sau
prin exemplul nostru. Sau le-am putea spune ceea ce spune Biblia. Sau am putea să le
dăm un tractat evanghelic, sau o poiezie, sau o Biblie, sau o casetă cu o predică sau
cântări. Ceva care i-ar face să se gândească la necesitatea de a fi mântuiţi. Uneori va
trebui să ne împlicăm în viaţa cuiva. Dacă cineva este flămând, atunci nu ar prea asculta
predica noastră. Mai întâi trebuie să-i dăm de mâncat.

Isus a spus că noi suntem sarea pământului. De ce? Deoarece Dumnezeu trăieşte în noi.
Sarea este un antiseptic. Ea apără lucrurile ca să nu se strice. Noi trebuie să apărăm lumea
ca să nu se strice. Dacă va deveni prea rea, atunci Dumnezeu va trebui s-o distrugă.
Dumnezeu ne poate folosi ca antiseptic, şi astfel El nu va trebui să ne distrugă familia
noastră. Sau oraşul nostru. Sau districtul nostru. Sau ţara noastră. Dar sarea poate să-şi
piardă gustul său şi să fie bună la nimic, decât să fie călcată în picioare de oameni. Facem
să se vadă diferenţa sau suntem călcaţi în picioare? Sarea produce sete la oameni. Când
oamenii ne privesc, ar dori ei să aibă ceea ce avem noi? Producem sete noi la oameni?
Suntem noi săraţi cu Duhul lui Dumnezeu? Însetează oamenii după lucrurile pe care le
ai?
Atunci când eşti mântuit şi Duhul lui Dumnezeu intră în tine, El începe să producă viaţa
Sa în tine. El începe să producă roada Sa în tine. În măsura în care te abandonezi Lui, în
acea măsură produce El roada Sa în tine. Biblia spune că Dumnezeu îţi dă roada Duhului.
Sunt nouă feluri de roadă.
Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea,
facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu
este lege.Galateni 5:22-23
Ea este împărţită în trei grupuri. Cele din primul grup Dumnezeu le dă pentru tine. Ele
sunt dragostea, bucuria şi pacea. Ele te ajută să fii o persoană mai bună. El te umple cu
dragoste. Tu începi să iubeşti oamenii. Ea nu este dragostea ta. Dumnezeu ia o parte din
natura Sa şi o pune în tine. Atunci când te laşi în mâna lui Dumnezeu, tu începi să iubeşti
oamenii. Chiar şi pe duşmanii tăi. Acest lucru este supranatural. Tu începi să ierţi pe
oameni. Începi să-i vezi aşa cum Dumnezeu îi vede. Ceea ce tu sameni, trebuie să seceri.
Este totuşi un seceriş bun. Dacă tu ierţi pe oameni, atunci Dumnezeu te iartă pe tine.
Dacă tu nu ierţi pe oameni, atunci Dumnezeu nu te iartă pe tine.
Jesus said a new commandment I give unto you, that you love one another. Sometimes
we can't forgive. People don't always deserve forgiveness. So we have to think like
Jesus. Jesus prayed for the people who were crucifying Him, Father, forgive them, they
know not what they are doing.
When a person dies, there are only two places to go. If they are forgiven, they go to
heaven. If not, they go to hell. If they are our enemies, this might seem good
temporarily. But after you see them tossed screaming into a lake of fire to burn forever,
it doesn't take long for the sense of justice to die. If you don't forgive and pray for them,
they could go to hell. But the Bible says to pray for our enemies. What if God answers
your prayer and that person goes to heaven. Isn't that better? The devil wants you to
hate. He wants to beat the love out of you. He will have people do things to you to get
you out of love. Then the devil defeats you. He then has two people in trouble. He has
you doing his work. He defeats both of you. You won't be a good witness if you are
filled with hate.

But if you pray and forgive, then God fills your heart with love and the devil is defeated.
If you forgive whoever has offended you and you pray for that person and they get saved,
you have defeated the devil. You are the winner. Jesus said if a person sins against you
and asks forgiveness, then you should forgive four hundred ninety times in a day. What a
person sows, he must reap. You set the standard for how you will be judged when you
get to heaven. If you don't forgive, then you won't be forgiven. I want all my sins
forgiven before I get to heaven. Some people's sins go before and some follow after. If
you get your sins forgiven, they will never be brought up against you when you get to
heaven. If the devil gets you into unforgiveness, your sins will be brought up when you
stand before God. You will be judged as you judge. You set the standard. If you judge
harshly, you will be judged harshly. If you judge with mercy, you will be judged with
mercy. I want to sow some mercy and compassion and grace. What about you? If you
don't have money, you may have to get some from a banker. If you don't have mercy and
forgiveness, you may have to ask God for some. He's got plenty. This is the atmosphere
of heaven. All it takes is a little help from God. But make sure you have made a deposit
of mercy and forgiveness first.
Ask while it's time. We are to walk in love. Love covers a multitude of sins.

Isus a spus: “ Vă dau o nouă poruncă: să vă iubiţi unii pe alţii.” Uneori noi nu putem
ierta. Oamenii nu merită întotdeauna iertare. Deaceea, trebuie să avem o gândire ca a lui
Isus. Isus S-a rugat pentru cei ce-L răstigneau: “ Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac.”
Când cineva moare, atunci poate merge numai în două locuri. Dacă este iertat merge în
cer. Dacă nu, merge în iad. Dacă cei ce merg în iad sunt duşmanii noştri, acest lucru pare
să ne placă, temporar. Dar când îi vezi scrâşnind din dinţi într-un iaz de foc, arzând o
veşnicie, atunci nu e nevoie de mult timp ca dorinţa după dreptate să moară. Dacă nu-i
ierţi şi nu te rogi pentru ei, atunci ei ar putea merge în iad. Dar Biblia spune să ne rugăm
pentru duşmanii noştri. Dar dacă Dumnezeu răspunde la rugăciunea ta şi persoana dată
merge în cer? Nu este oare mai bine? Diavolul vrea ca tu să urăşti. El vrea să izgonească
dragostea din tine. El va folosi pe cineva ca să-ţi facă ceva pentru a-ţi fura dragostea.
Apoi diavolul te învinge. Şi atunci el are două persoane cu probleme. El te are pe tine,
făcându-i lucrarea. El vă învinge pe voi doi. Nu poţi fi o bună mărturie dacă eşti plin de
ură.
Dar dacă te rogi şi ierţi, atunci Dumnezeu îţi umple inima cu dragoste şi diavolul este
înfrânt. Dacă ierţi pe oricine te-a ofensat şi te rogi pentru această persoană şi ea este
mântuită, atunci l-ai învins pe diavol. Tu eşti biruitorul. Isus a spus că, dacă cineva
păcătuieşte împotriva ta şi cere iertare, atunci tu trebuie să ierţi de patru sute nouăzeci de
ori pe zi. Ceea ce sameni, aceea seceri. Tu eşti cel care îţi pui principiul după care vei fi

judecat în cer. Dacă nu ierţi, nici tu nu vei fi iertat. Eu vreau ca toate păcatele mele să fie
iertate înainte de a merge în cer. Păcatele unor oameni merg înainte, iar altele merg din
urmă. Dacă păcatele tale vor fi iertate, atunci ele nu-ţi vor fi aduse împotriva ta, când vei
ajunge în cer. Dacă satana reuşeşte să te facă neiertător, atunci păcatele tale îţi vor fi
arătate, când vei sta înaintea lui Dumnezeu. Vei fi judecat în măsura în care judeci. Tu
stabileşti standardul. Dacă judeci aspru, vei fi judecat aspru. Dacă judeci cu îndurare, vei
fi judecat cu îndurare. Eu vreau să seamăn îndurare, milă, har. Dar tu? Dacă nu ai bani,
poţi obţine o sumă de la vreo bancă. Dacă nu ai milă şi iertare, poţi cere de la Dumnezeu.
El are îndeajuns. Aceasta este atmosfera cerului. Tot de ce este nevoie este un mic ajutor
de la Dumnezeu. Dar asigură-te că ai depozitat mai întâi de toate milă şi iertare.
Cere cât mai este timp. Noi trebuie să umblăm în dragoste. Dragostea acoperă o
sumedenie de păcate.
There are three fruits that God develops in you so that you can relate to the world. They
are longsuffering, gentleness, and goodness. Longsuffering helps you to suffer long with
people. It helps you to suffer wrongs without retaliation. The fruit of the Spirit makes
you gentle. Like a lamb. People do not see you as a threat to them. And the servant of
the Lord must not strive; but be gentle to all men, apt to teach, patient, In meekness
instructing those that oppose themselves; if God peradventure will give them repentance
to the acknowledging of the truth; II Timothy 2:24, 25 Goodness makes you kind and
generous.
There are three fruits that God develops in you so that you can relate to Him and so that
He can accept you and use your service to Him. They are meekness, temperance, and
faith. Meek means to be humble and submissive. Moses was very meek. (Now the man
Moses was very meek, above all the men which were upon the face of the earth.)
Numbers 12:3 Look at how God used Him. Jesus was meek. He went to the cross
saying: “…nevertheless not my will, but thine, be done.” Luke 22:42 Temperate means
moderation or self control. Don’t go to the wrong excesses if you want God to use you.
Faith means confidence or trust in God. But without faith it is impossible to please him:
for he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that
diligently seek him. Hebrews 11:6
Jesus has come to give you abundant life. I am come that they might have life, and that
they might have it more abundantly. John 10:10 …for the joy of the Lord is your
strength. Nehemiah 8:10 Jesus gives you a peace that passes all understanding, a love
that’s out of this world, and a joy for living. The fruit of the Spirit will help lead to a
more abundant life. Rejoice and be happy.
What kind of fruits are in your life? Cooperate with God so that He can develop these
fruits in your life through the power of the Holy Spirit. Ye shall know them by their
fruits. Matthew 7:16 Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast
into the fire. Matthew 7:19

Sunt trei roade, pe care Dumnezeu le dezvoltă în tine, pentru ca tu să poţi avea legătură
cu lumea. Ele sunt: îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine. Îndelunga răbdare te
ajută să rabzi mult de la oameni. Ea te ajută să rabzi greşeli fără a căuta revanşă. Roada
Duhului te face blând. Asemenea unui miel. Oamenii nu te vor privi ca o ameninţare
pentru ei. Şi robul Domnului nu trebuie să se certe; ci să fie blând cu toţi, în stare să
înveţe pe toţi, plin de îngăduinţă răbdătoare, să îndrepte cu blândeţe pe protivnici, în
nădejdea că Dumnezeu le va da pocăinţă, ca să ajungă la cunoştinţa adevărului. II Timotei
2:24-25 Facerea de bine te face bun şi generos.
Sunt trei roade, pe care Dumnezeu le dezvoltă în tine, pentru ca tu să poţi avea legătură
cu El şi astfel ca El să te accepte şi să te folosească în slujirea Sa. Ele sunt: credincioşia,
blândeţea, înfrânarea poftelor. A fi blând înseamnă a fi smerit şi supus. Moise a fost
foarte blând. ( Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe faţa
pământului.) Numeri 12:3 Vezi cum l-a folosit Dumnezeu. Isus a fost blând. El a mers la
cruce cu cuvintele: “ ... facă-se nu voia Mea, ci a Ta.” Luca 22:42 Înfrânarea poftelor
înseamnă cumpătare sau stăpânire de sine. Abţine-te de lucruri neîngăduite, dacă vrei să
fii folosit de Dumnezeu. Credinţă înseamnă a te încrede sau a te baza pe Dumnezeu. Şi
fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu,
trebuie să creadă că El este, şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută. Evrei 11:6
Isus a venit ca să-ţi dea viaţă din belşug. Eu am venit ca ele să aibă viaţă şi s-o aibă din
belşug. Ioan 10:10... Căci bucuria Domnului va fi tăria voastră. Neemia 8:10 Isus îţi dă o
pace care întrece orice pricepere, o dragoste care nu este din această lume, o bucurie
pentru a trăi. Roada Duhului te va ajuta să mergi spre o viaţă mai din belşug. Bucură-te şi
fii fericit.
Ce fel de roade ai în viaţa ta? Cooperează cu Dumnezeu ca El să poată dezvolta aceste
roade în viaţa ta prin puterea Duhului Sfânt. Îi veţi cunoaşte după roadele lor. Matei 7:16
Orice pom care nu face roade bune, este tăiat şi aruncat în foc. Matei 7:19

If you want to be saved, pray this prayer: Lord Jesus, I believe you died on the cross to
pay for my sins. I confess you as my Lord and Savior. I choose you as my only hope of

salvation. It’s what you did on the cross that pays for my sins. Your blood sacrifice pays
for my sins. I can’t save myself. I accept your forgiveness. Please forgive those that
have sinned against me and give me your love and grace to forgive them. Please help me
to love and forgive. Come into my heart and save my soul. I reject the devil and all his
demons. Fill me with your Holy Spirit and help me to be like you Jesus. Thank you
Jesus for saving my soul. Amen
Then command the devil to leave you and your family in the name of Jesus. The Bible
says that if you resist the devil, he will flee from you.
If you need to be healed, remember that is one of the benefits of serving God. Bless the
Lord, O my soul, and forget not all his benefits: Who forgiveth all thine ineăuities; who
healeth all thy diseases; Psalms 103:2 - 3
When the even was come, they brought unto him many that were possessed with devils:
and he cast out the spirits with his word, and healed all that were sick: That it might be
fulfilled which was spoken by Esaias the prophet, saying, Himself took our infirmities,
and bare our sickness. Matthew 8:16 – 17
And he (Jesus) said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every
creature. He that believeth and is baptized shall be saved; but he that believeth not shall
be damned. And these signs shall follow them that believe; In my name shall they cast
out devils; they shall speak with new tongues; They shall take up serpents; and if they
drink any deadly thing, it shall not hurt them; they shall lay hands on the sick, and they
shall recover. So then after the Lord had spoken unto them, he was received up into
heaven, and sat on the right hand of God. And they went everywhere, the Lord working
with them, and confirming the word with signs following. Amen. Mark 16:15 – 20
And all things, whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive. Matthew
21:22
Again I say unto you, That if two of you shall agree on earth as touching anything that
they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. Matthew 18:19

Dacă vrei să fii mântuit, roagă-te această rugăciune: “ Doamne Isuse, cred că ai murit pe
cruce ca să plăteşti pentru pacatele mele. Te mărturisesc ca Domn şi Mântuitor. Te aleg
ca unica mea nădejde pentru mântuire. Ceea ce pe cruce ai făcut, aceasta şi plăteşte
pentru păcatele mele. Jertfa ta de sânge plăteşte pentru păcatele mele. Eu nu mă pot
mântui pe mine. Accept iertarea Ta. Te rog să-i ierţi pe cei ce au păcătuit împotriva mea
şi dă-mi dragostea Ta şi mila Ta ca să-i iert. Te rog, ajută-mă să iubesc şi să iert. Intră
în inima mea şi mântuieşte-mi sufletul. Îl resping pe diavol şi toţi demonii săi. Umple-mă
cu Duhul Sfânt şi ajută-mă să fiu ca Tine, Isuse. Mulţumesc, Isuse, că mi-ai salvat
sufletul. Amin.
Apoi, porunceşte diavolului să te părăsească pe tine şi familia ta în Numele lui Isus.
Biblia spune ca, dacă te vei împotrivi diavolului, el va fugi de la tine.
Dacă ai nevoie de vindecare, ţine minte ca ea este una din beneficiile de a-L sluji pe
Dumnezeu. Binecuvântează, suflete, pe Domnul, si nu uita nici una din binefacerile Lui!
El îţi iartă toate fărădelegile tale, El îţi vindecă toate bolile tale; Psalmul 103:2-3
Seara, au adus la Isus pe mulţi îndrăciţi. El, prin Cuvântul Lui, a scos din ei duhurile
necurate şi a tămăduit pe toţi bolnavii, ca să se împlinească ce fusese vestit prin proorocul
Isaia, care zice: “El a luat asupra Lui neputinţele noastre şi a purtat bolile noastre.”Matei
8:16-17
Apoi (Isus) le-a zis: “ Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice
făptură. Cine va crede şi se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit.
Iată semnele care vor însoţi pe cei ce vor crede: în Numele Meu vor scoate draci; vor
vorbi în limbi noi; vor lua în mână şerpi; dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma; îşi
vor pune mâinile peste bolnavi şi bolnavii se vor însănătoşi. Domnul Isus, după ce a
vorbit cu ei, S-a înălţat la cer şi a şezut la dreapta lui Dumnezeu. Iar ei au plecat şi au
propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei şi întărea Cuvântul prin semnele,
care-L însoţeau. Amin. Marcu 16:15-20
Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi. Matei 21:22
Vă mai spun iarăşi, ca dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru
oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri.
Matei 18:19

Is any sick among you? Let him call for the elders of the church: and let them pray over
him, anointing him with oil in the name of the Lord: And the prayer of faith shall save
the sick, and the Lord shall raise him up: and if he have committed sins, they shall be
forgiven him. Confess your faults one to another, that you may be healed. The effectual
fervent prayer of a righteous man availeth much. James 5:14 – 16

There are several ways to be healed. One is to pray for yourself. Or you can ask
someone else to pray and agree for your healing. Or you can ask someone to pray for
you whom God has anointed to pray for the sick. Or you can ask the elders of the church
to pray and anoint you with oil which symbolizes the Holy Spirit. If you have committed
sins, you will be forgiven and healed. God has given certain people the gifts of healing to
pray for the sick.. Ask one of them to pray for you and believe for your healing. I
Corinthians 12:9 Or you can pray for yourself.
The best thing is to make sure there is nothing that is preventing your healing. If you are
sinning, you need to ask forgiveness and repent. Repent means you ăuit doing things
your way and start doing them God’s way. If someone has done something to you, you
need to forgive that person so God can forgive you. This can prevent your healing. If
you can’t forgive, ask God for help to forgive. And when He answers your prayer, don’t
start trying to go back into unforgiveness. Forgive and forget about it. Don’t ever bring
it up again or it is sin. A good attitude toward God and healing is the best way to get
healed. God loves faith. Don’t get mad at God or the people praying for you because
you are sick. Reach out to God in faith. God loves you and wants to heal you. He will if
He can find someone to believe and have faith. Also the devil is the one who makes you
sick. Run him off by using the name of Jesus. Resist the devil and he will flee from you.
If you have done someone wrong and the opportunity comes up, ask for forgiveness.
Make things right as much as possible without making things worse. If you owe
someone and can, pay them back what you can. Don’t talk about people or complain
about anything because this can bring sickness and death. Ask God to set you free from
any curses in your or your families life. If you have any of the devils objects in your
house or if you are wearing any occult jewelry or symbols, this will attract demons.

Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe presbiterii Bisericii; şi să se roage pentru el,
după ce-l vor unge cu untdelemn în Numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credinţă va
mântui pe cel bolnav şi Domnul îl va însănătoşi; şi dacă a făcut păcate îi vor fi iertate.
Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare
putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Iacov 5:14-16
Sunt mai multe căi prin care poţi fi vindecat. O cale este de a te ruga pentru sine. Sau,
deasemenea, poţi ruga pe cineva să se roage şi să te susţină în vindecarea ta. Sau poţi
ruga pe altcineva să se roage pentru tine, cineva care a fost uns de Dumnezeu să se roage
pentru bolnavi. Sau poţi ruga pe presbiterii bisericii ca să se roage şi să te ungă cu
untdelemn, care simbolizează Duhul Sfânt. Dacă ai făcut păcate, vei fi iertat şi vindecat.
Dumnezeu a dat unor oameni darul tămăduirilor ca să se roage pentru cei bolnavi. Roagă
pe cineva dintre ei să se roage pentru tine şi să creadă în vindecarea ta. I Corinteni 12:9
Sau te poţi ruga singur pentru tine.
Cel mai bun lucru este să fii sigur că nu este nimic care să împiedice vindecarea ta. Dacă
păcătuieşti, tu trebuie să ceri iertare şi să te pocăieşti. A te pocăi înseamnă să încetezi să
faci totul cum vrei tu şi să începi să faci totul cum vrea Dumnezeu. Dacă cineva ţi-a făcut
ceva, tu trebuie să ierţi această persoană, ca Dumnezeu să te poată ierta. Neiertarea poate
împiedica vindecarea ta. Dacă nu poţi ierta, cere ajutor de la Dumnezeu pentru a ierta. Şi
cănd îţi răspunde la rugăciunea ta, nu începe să încerci să fii iarăşi neiertător. Iartă şi uită
despre aceasta. Nu mai aminti acest lucru nicioadată, astfel păcătuieşti. O atitudine
corectă faţă de Dumnezeu şi vindecare este cea mai bună cale de a fi vindecat. Lui
Dumnezeu Îi place credinţa. Nu te supăra pe Dumnezeu sau pe cei ce se roagă pentru
tine, pentru că eşti bolnav. Mergi la Dumnezeu prin credinţă. Dumnezeu te iubeşte şi
vrea să te vindece. El va vindeca, dacă va găsi pe cineva care să creadă şi să aibă
credinţă. Deasemenea, diavolul este cel ce te face să fii bolnav. Fugi de el, folosind
Numele lui Isus. Împotriveşte-te diavolului şi el va fugi de la tine. Dacă ai greşit cuiva şi
dacă apare ocazia, atunci cereţi iertare. Corectează lucrurile atât cât este posibil, fără ca
să înrăutăţeşti starea lucrurilor. Dacă datorezi cuiva bani şi poţi să-i dai, atunci întoarce-i
înapoi ceea ce poţi. Nu vorbi despre oameni şi nu te plânge de nimic, căci aceasta poate
aduce boală şi moarte. Cere-I lui Dumnezeu să te elibereze de înjurături pe tine şi familia
ta. Dacă ai vreun obiect din cele ale diavolului în casa ta sau dacă porţi vreo bijuterie sau
simbol ocult, aceasta îi va atrage pe demoni.
So will any music that is cursed by satanic people. Rock stars and so forth. Don’t read
horoscopes or go to psychics or fortune tellers. You can buy some olive oil and anoint
your home with oil and ask God to send His Spirit of Peace into your home. This will
make a difference. You can also anoint yourself with oil and pray. This makes a big
difference in getting healed and delivered from evil spirits. God speed in getting well and
being delivered and finding peace with God.

La fel şi orice muzică care are înjurături din partea sataniştilor. Cântăreţii renumiţi de
rock şi alţii. Nu citiţi horoscoape şi nici nu mergeţi la spiritişti sau ghicitori. Poţi
cumpăra untdelemn şi unge casa ta cu untdelemn şi să-L rogi pe Dumnezeu să trimită
Duhul Său de Pace în casa ta. Aceasta va avea importanţă. Deasemenea, te poţi unge pe
tine cu untdelemn şi să te rogi. Acest lucru are importanţă mare în a fi vindecat şi eliberat
de duhuri rele. Succes în însănătoşire, în a fi eliberat de demoni şi a găsi pace cu
Dumnezeu.

It Only Takes One
Roger Montgomery
I was on the river fishing
Talking to a man before I had begun
I didn’t have much bait
In fact, I had just one.
He wished me, Good Luck
Although he had almost none
I said, I won’t do too good
Not much bait, I only have one.
But as I walked away
I thought of what I had done
A fish only has one mouth
I turned and said, It only takes one.
I went across the river thinking
And I had so much fun

I caught the biggest fish of my life
Hey, it just takes one.
God needed a Savior
And He sent His Only Son
He doesn’t need another Savior
It only takes one.
You’re not the Savior of the world
That’s the job of God’s Son
He has another job for you
Just remember, it only takes one.
Only one person to be a Dad
Only one person to be a Mom
Only one person can fill your shoes
But it only takes one.
Only one chance to be a daughter
Only one chance to be a son
Only one chance to be a brother or sister
But it only takes one.

Doar Unul
Roger Montgomery
Mă aflam la un râu la pescuit
Înainte de a începe, vorbeam cu un om
Nu prinsesem prea mult
De fapt, am prins doar unul.
El mi-a dorit succes
Chiar dacă nici el nu prea avuse
Am spus: Nu-mi va prea reuşi
Nu prea mult prinsesem, doar unul.
Însă cum mă-ndepărtam
M-am gândit la ce făcusem
Un peşte n-are decât o gură
M-am întors şi am zis: e nevoie doar de una.
Am trecut râul, meditând
Şi mult m-am bucurat
Căci am prins cel mai mare peşte din viaţa mea
Hei, doar unul.
Dumnezeu a avut nevoie de un Mântuitor
Şi L-a trimis pe Unicul Său Fiu
El nu are nevoie de un alt Mântuitor
Doar de unul
Tu nu eşti Mântuitorul lumii
Acest lucru Îl priveşte pe Fiul lui Dumnezeu
El are altceva pentru tine
Doar ţine minte, doar unul.
Doar o persoană ca să fie Tată
Doar o persoană ca să fie Mamă
Doar o persoană poate încălţa papucii tăi
Doar una

Only one chance to be a daughter
Only one chance to be a son
Only one chance to be a brother or sister
But it only takes one.

Only one chance to be a husband or wife
Or be a granddaughter or grandson
Only one time to make a difference
But it only takes one.
Only one person to tell about Jesus
Only one person to tell of God’s Son
Only one life to live and give
But it only takes one.
Only one chance to make a difference
Before this life is done
Only one chance you are given
But it only takes one.
One chance to say a word
To make a difference to someone
Someone’s future depends on what you say
Only one opportunity, but it only takes one.
One word and a person will live
One word and a life is done
One word can make a success
One person, just one.
One chance to say I forgive you
To say I’m sorry to some one
To say please forgive me or I love one
One chance, just one.
Time is passing
Soon there will be none
Someone will change someone’s world
After all, it only takes one.

Doar o şansă ca să fii fiică
Doar o şansă ca să fii fiu
Doar o şansă ca să fii frate sau soră
Doar una
Doar o şansă să fii soţ sau soţie
Sau nepoată sau nepot
Doar odată poţi face deosebire
Doar una.
Doar o persoană să spună despre Isus
Doar o persoană să spună despre Fiul lui Dumnezeu
Doar o viaţă să trăieşti şi să dai
Doar una.
Doar o şansă să faci deosebire
Înainte ca viaţa aceasta să se sfârşească
Doar o şansă ţi se dă
Doar una.
Doar o şansă să spui un cuvânt
Pentru a face deosebire pentru cineva
Viitorul cuiva depinde de ceea ce spui
Doar o oportunitate, doar una.
Un cuvânt şi cineva va trăi
Un cuvânt şi o viaţă e rezolvată
Un cuvânt poate aduce succes
Doar o persoană, doar una.
Doar o şansă de a spune: Te iert
De a spune cuiva: Îmi pare rău
De a spune: Te rog iartă-mă sau Te iubesc
Doar o şansă, doar una.
Timpul trece
În curând nu va mai fi timp
Cineva va schimba lumea cuiva
La urma urmei, doar unul.
Mary's Little Lamb
by Roger Montgomery

Mary did have a little Lamb
But what the world doesn't know

He was born in Bethlehem
In a manager long ago.
He was the Son of God
In His veins God's blood did flow
And He gave it all for you
A ransom for your soul.
He was innocent
No sin did He know
But He became sin
And died in death so cold.
His blood was pure
And cleanses white as snow
This Lamb that was sacrificed
On a cross long ago.
He was led as a Lamb to the slaughter
On that day long ago
He never opened His mouth
His pain He never told.
Lay your hands on the Lamb
Jews and Romans so bold
The religious and the heathen
He died to save your soul.
For God has given a Lamb
To satisfy our hungry soul
Slain from the foundation of the world
Look at Him and behold.

Mieluţul Mariei
Roger Montgomery
Maria a avut un Mieluţ
Dar iată că lumea nu ştie
Că-n Betleem El s-a născut

Într-un staul, demult, demult.
El era Fiul lui Dumnezeu
În ale Sale vine a curs sângele lui Dumnezeu
Şi El a dat totul pentru tine
Ca tu să fii răscumpărat.
El a fost nevinovat
Şi n-a cunoscut nici un păcat
Însă păcat a devenit
Şi foarte calm El a murit.
Sângele Său curat a fost
Alb ca zăpada te curăţeşte
Acest Miel ca jertfă a fost dus
Pe o cruce, demult, demult.
Ca un Miel la tăiat a fost dus
În acea zi, demult, demult
Şi niciodată gura nu şi-a deschis
Şi nici durerea nu şi-a spus.
Apucaţi-L pe acest Miel
Voi, Evrei şi Romani curajoşi
Religioşi şi păgâni
El a murit ca sufletul să vă mântuiască.
Pentru că Dumnezeu un Miel a dat
Pentru a satisface sufletul nostru flămând
Omorât de la crearea lumii
Uitaţi-vă la El şi priviţi.

We are all partakers of the crucifixion
Our sins took the final toll
On the humble Lamb of God
The only hope for our soul.
My God, My God, Why have you forsaken me
But in our hearts we know
He was paying for our sins
His death can make us whole.
Will you walk away and turn your back

Or gamble for His clothes
Or turn Rags to Robes of Righteousness
The transformation so bold.
Dip into the blood
Reach into the bowl
Let God renew your spirit
And the blood sanctify your soul.
For soap can clean your hands
And fire can purify gold
But only blood can cleanse from sin
Only blood can save your soul.
Without the shedding of blood, there is no remission (of sins). Hebrews 9:22

Noi toţi suntem părtaşi ai crucificării
Păcatele noastre au cerut tributul final
De la Fiul smerit a lui Dumnezeu
Unica speranţă pentru sufletul nostru.
Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, De ce M-ai părăsit
Dar în inimile noastre noi ştim
Că El a plătit pentru păcatele noastre
Moartea Sa ne poate sfinţi pe deplin.
Vei pleca şi-ţi vei întoarce spatele
Sau vei pune la sorţi hainele sale
Sau vei schimba Zdrenţele pe Hainele Neprihănirii
O transformare atât de îndrăzneaţă.
Cufundă-te în sânge
Ia paharul
Permite-I lui Dumnezeu să-ţi înnoiască duhul
Şi sângele să-ţi sfinţească sufletul.
Săpunul poate curăţi mâinile
Şi focul poate purifica aurul
Dar numai sângele te poate curăţi de păcat
Numai sângele poate să-ţi mântuie sufletul.
Şi fără vărsare de sânge nu este iertare.
Evrei 9:22

You’re Covered
Roger Montgomery

The man held his card hand and waited
The stakes were like no other
He needed help to make the deal
His friend said, “You’re covered”.
He laid his money down
Now he would discover
Did he have the winning hand
Now that he was covered.
Sometimes life seems like a gamble
But one day we will discover
We already had the winning hand
And by the Way, we’re covered.
We might not seem to be successful
But thank God, we have a brother
And when the stakes were too high
He reached down and said “You’re covered”.
Justice said someone has to die
Your sins are about to smother
You need Someone to make you free
Jesus said, “You’re covered”.
Justice was waiting for a payment
All I could say was, Oh, Brother
I don’t have anything to pay with
Jesus said, “You’re covered”.
God will only accept a blood sacrifice
He will accept no other
The Bible says the life is in the blood
Jesus says, “You’re covered”.
Thank you God for loving me
Thank you God for my Brother
Thank you Jesus for your word
Thank you God, I’m covered.
No one else has died for me
Jesus, I will worship no other
All my faith and hope is in you
And your word, “You’re covered”.

Eşti Acoperit
Roger Montgomery
Omul ţinea cartea în mână şi aştepta
Mizele erau ca niciodată
El avea nevoie de ajutor pentru a face mişcarea
Prietenul său i-a spus: “Eşti acoperit”
El a scos banii
Acum el va descoperi
Că a avut el o mână câştigătoare
Acum că a fost acoperit
Uneori viaţa este asemenea unui joc de noroc
Dar într-o bună zi vom descoperi
Că noi deja avusem o mână câştigătoare
Şi printre altele, suntem acoperiţi.
Pare că nu prea avem succes în toate
Dar slavă Domnului, avem un frate
Şi când mizele au fost foarte înalte
El a venit şi a spus: “Eşti acoperit.”
Dreptatea a spus: Cineva trebuie să moară
Păcatele te înăduşă
Ai nevoie de Cineva care să te elibereze
Isus a spus: “Eşti acoperit.”
Dreptatea aştepta plata
Tot ce am putut spune a fost: O, Frate
Nu am nimic cu ce să plătesc
Isus a spus: “ Eşti acoperit.”
Dumnezeu va accepta numai o jertfă de sânge
El nu va accepta nimic altceva
Biblia spune că viaţa este în sânge
Isus a spus: “Eşti acoperit.”
Mulţumesc, Dumnezeule, că m-ai iubit
Mulţumesc, Dumnezeule, pentru Fratele meu
Mulţumesc, Isuse, pentru Cuvântul Tău
Mulţumesc, Dumnezeule, că sunt acoperit.
Nimeni altul n-a murit pentru mine
Isuse, nu mă voi închina nimănui altuia
Toată credinţa şi speranţa mea este în tine

Şi cuvântul Tău “Eşti acoperit”.
The Essence of Christianity
The essence of Christianity is this: Christ in you, the hope of glory: Colossians 1:27
Christianity is a family
Ephesians 3:14, 3:15
God is gathering a family from all the peoples of the world
Mark 16:15
We have been adopted into His family
Romans 8:15
Jesus is the Door
John 10:9
He is our Lord
Romans 10:9
We have access to God through Him
Romans 5:1, 5:2 Ephesians 2:18
This is God’s plan
Romans 5:8
God is righteous in forgiving us
He does not overlook sin
He has paid for our sins himself
Romans 3:26
We are righteous because of Jesus Christ
II Corinthians 5:21
Our sins are forgiven
I John 1:9
We will not come into condemnation
John 5:24
We have passed from death unto life
John 5:24
Our salvation does not depend on how good we are
Titus 3:5, 6, 7
It depends entirely on how good Jesus is
Titus 3:5, 6, 7
God has accepted Jesus’ sacrifice
He is the propitiation for our sins (atoning sacrifice - payment in full) I John 2:1
We can come boldly to the throne of grace through Jesus Christ
Hebrews 4:16
God is love.
I John 4:16
He will come into our hearts through the Holy Spirit
Rev 3:20
The only reăuirement is we have our sins forgiven through the
blood of Jesus
I John 1:9
We invite God’s Spirit into our hearts
Revelation 3:20
We are born again We have a new spirit (our spirit is changed)
We have the Spirit of Jesus Christ living in us
If we have not the Spirit of Christ, we are none of His
Romans 8:9
We act like Jesus because we have His Spirit living in us
Romans 5:5
We take on the nature of God because of His Spirit
God is love.
I John 4:16
We can pray for our enemies because of this love
Matthew 6:14
Father, forgive them, they know not what they do
Luke 23:34
We have a new country, heaven
John 14:2, 3

Esenţa Creştinismului
Esenţa Creştinismului este următoarea: Hristos în voi nădejdea slavei
Coloseni 1:27
Creştinismul este o familie
Efeseni 3:14, 3:15
Dumnezeu adună o familie dintre toate naţiunile lumii
Marcu 16:15
Noi am fost adoptaţi în familia Sa
Romani 8:15
Isus este Uşa
Ioan 10:9
El este Domnul nostru
Romani 10:9
Avem acces la Dumnezeu prin El
Romani 5:1, 5:2 Efeseni 2:18
Acesta este planul lui Dumnezeu
Romani 5:8
Dumnezeu este drept, iertându-ne pe noi
El nu trece păcatul cu vederea
El Însuşi a plătit pentru păcatele noastre
Romani 3:26
Noi suntem neprihăniţi prin Isus Hristos
II Corinteni 5:21
Păcatele noastre sunt iertate
I Ioan 1:9
Noi nu vom veni la judecată
Ioan 5:24
Noi am trecut de la moarte la viaţă
Ioan 5:24
Mântuirea noastră nu depinde de faptul cât de buni suntem. Tit 3:5,6, 7
Ea depinde pe deplin de faptul cât de bun este Isus
Tit 3:5,6,7
Dumnezeu a acceptat jertfa lui Isus
El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre ( jertfa de împăcare– plată deplină)
I Ioan 2:1
Noi putem să ne apropiem plini de încredere de scaunul harului prin Isus Hristos
Evrei 4:16
Dumnezeu este dragoste
I Ioan 4:16
El va intra în inimile noastre prin Duhul Sfânt
Apocalipsa 3:20
Unica cerinţă este să avem păcatele iertate prin sângele lui Isus I Ioan 1:9
Noi Îl invităm pe Duhul Sfânt în inimile noastre
Apocalipsa 3:20
Noi suntem născuţi din nou Avem un duh nou ( duhul nostru este schimbat)
Noi avem Duhul lui Isus Hristos care trăieşte în noi.
Dacă nu avem Duhul lui Hristos, atunci nu suntem ai Lui
Romani 8:9
Noi acţionăm ca şi Isus pentru că Duhul Său trăieşte în noi Romani 5:5
Noi ne îmbrăcăm cu natura lui Dumnezeu prin Duhul Său
Dumnezeu este dragoste
I Ioan 4:16
Noi putem să ne rugăm pentru duşmanii noştri datorită acestei dragoste
Matei 6:14
Tată,iartă-i, căci nu ştiu ce fac
Luca 23:24
Avem o nouă ţară, cerul
Ioan 14:2,3
We have a new life
Galatians 2:20
We have a new goal, glorifying God
John 15:8
We have a new mission, doing the works of God
John 14:12
Jesus makes all things new
Revelation 21:5
We are born again
John 3:3
Therefore if any man be in Christ, he is a new creature: old things
are passed away; behold, all things are become new
II Corinthians 5:17

Our hearts have been changed
Right?

Romans 8:29

Avem o nouă viaţă
Galateni 2:20
Avem un nou scop, care-L glorifică pe Dumnezeu
Ioan 15:8
Avem o nouă însărcinare: să facem lucrările luii Dumnezeu
Ioan 14:12
Isus face toate lucrurile noi
Apocalipsa 21:5
Noi suntem născuţi din nou
Ioan 3:3
Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi
s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.
II Corinteni 5:17
Inimile noastre au fost schimbate
Romani 8:29
Nu-i aşa?

How To Be Saved And Healed

What have you done about sin?
Every idle word you have spoken, you will have to give account for
But I say unto you, That every idle word that men shall speak, they shall give account
thereof in the day of judgment.
For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned.
Matthew 12:36, 37
For I say unto you, That except your righteousness shall exceed the righteousness of the
scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven.
Matthew 5:20
Some people try to be good enough to get to heaven. But their sins have to be dealt with.
If you are a good person, you are still just a good sinner.
We can’t get to heaven by being good. We have to have a Savior.
Someone has to pay for our sins. God loved us and sent His Son to die as payment for
our sins. They have been paid for by His blood.
When we confess Jesus as our Lord, Jesus becomes our substitute. He has paid for our
sins. God remembers our sins against us no more. They have been paid for. Jesus
becomes our priest. Our salvation does not depend on how good we are. It depends on
how good Jesus is. He lived a perfect life. He died for our sins. God has accepted Him
as payment for our sins. Wherefore he is able also to save them to the uttermost that
come unto God by Him, seeing he ever liveth to make intercession for them. Hebrews
7:25 He is good at His job.
All that the Father giveth me shall come to me; and him that cometh to me I will in no
wise cast out. John 6:37
That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shall believe in thine heart
that God has raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man
believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made unto salvation.
Romans 10:9, 10
We need to forgive those who have sinned against us. If we don’t forgive others, God
will not forgive us. You don’t forgive people because they deserve it. You forgive them
as a condition of your forgiveness. You can’t do this on your own. God has to help. But
you have to be willing for God to help you.

Cum să fii mântuit şi vindecat
Ce ai făcut cu privire la păcat?
Pentru fiecare cuvânt nefolositor pe care l-ai rostit, vei da socoteală

Vă spun că, în ziua judecăţii, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor, pe
care-l vor fi rostit.
Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină, şi din cuvintele tale vei fi osândit. Matei
12:36-37
Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor şi a
fariseilor, cu nici un chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor. Matei 5:20
Unii oameni încearcă se fie destul de buni că să ajungă în cer. Dar trebuie de rezolvat
problema păcatului.
Dacă eşti o persoană bună, totuşi eşti şi un bun păcătos.
Noi nu putem ajunge în cer prin faptul de a fi bun. Noi trebuie să avem un Mântuitor.
Cineva trebuie să plătească pentru păcatele noastre. Dumnezeu ne-a iubit şi ne-a trimis pe
Fiul Său ca să moară ca plată pentru păcatele noastre
Ele au fost plătite cu sânge.
Când Îl mărturisim pe Isus ca Domn al nostru, atunci Isus devine înlocuitorul nostru. El a
plătit pentru păcatele noastre. Dumnezeu nu-Şi mai aminteşte de păcatele noastre pentru a
le folosi împotriva noastră. Ele au fost plătite. Isus devine preotul nostru. Mântuirea
noastră nu depinde de faptul cât de buni suntem. Ea depinde de faptul cât de bun este
Isus. El a dus o viaţă perfectă. El a murit pentru păcatele noastre. Dumnezeu L-a acceptat
ca plată pentru păcatele noastre. Deaceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei
ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei.
Evrei 7:25
El Îşi face bine lucrarea.
Tot ce-Mi dă Tatăl, va ajunge la Mine; şi pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară.
Ioan 6:37
Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu
L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi
prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Romani 10: 9-10

Pray this prayer
Jesus, I have sinned and can’t save myself. I need you. I choose you as my Lord. Come
into my heart and forgive me of my sins. Forgive everyone who has sinned against me.
Help me to be willing to forgive others and also help me to forgive them. Cleanse me
with your blood. I reject sin and the devil. Give me new life. I confess you as Lord of
my life. Fill me with your Holy Spirit.
I now resist the devil with your name. I command the devil and all his demons to leave
me. Your word says if I resist the devil, he will flee from me.
Fill me with love, joy, and peace. Thank you Jesus for saving me.
When a person gets saved, they need to be baptized in water. This shows that they have
died to themselves, so they need to get buried. When a person goes under the water, they
are being symbolically buried. When they come up out of the water, they are beginning a

new life living for Jesus. This needs to be done after a person gets saved, not before.
Getting saved does not mean a person will never sin again. My little children, these
things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the
Father, Jesus Christ, the righteous: (Jesus will take up for us). John 2:1
Go to Him. Casting all your care upon Him; for He careth for you. I Peter 5:7
Get other people to pray for you. Confess your faults one to another, and pray one for
another, that ye may be healed. James 5:16
Jesus gave us a new commandment, to walk in love. A new commandment I give unto
you, That ye love one another ; as I have loved you, that ye also love one another. John
13:34

Noi trebuie să-i iertăm pe cei ce au păcătuit împotriva noastră. Dacă nu-i iertăm pe alţii,
atunci Dumnezeu nu ne va ierta pe noi. Tu nu-i ierţi pe oameni pentru faptul că ei merită
acest lucru. Tu-i ierţi pe ei ca o condiţie pentru iertarea ta. Tu nu poţi face acest lucru
singur. Dumnezeu trebuie să te ajute. Dar tu trebuie să doreşti ajutorul lui Dumnezeu.
Roagă-te această rugăciune:
Isuse, am păcătuit şi nu mă pot mântui pe mine singur. Am nevoie de tine. Te aleg ca
Domn al meu. Intră în inima mea şi iartă-mi păcatele. Iartă pe fiecare care a păcătuit
împotriva mea. Ajută-mă să doresc să iert pe alţii şi deasemenea să-i iert. Curăţeşte-mă cu
sângele tău. Renunţ la păcat şi la diavol. Dă-mi o viaţă nouă. Te mărturisesc ca Domn al
vieţii mele. Umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt.
Acum eu mă împotrivesc diavolului în Numele Tău. Eu poruncesc diavolului şi tuturor
demonilor săi să plece. Cuvântul Tău spune că dacă mă voi împotrivi diavolului, el va
fugi de la mine.
Umple-mă cu dragoste, bucurie şi pace. Mulţumesc Isuse, că m-ai mântuit.
Când cineva este mântuit, trebuie să fie botezat în apă. Acest lucru arată că el a murit
pentru sine, deaceea trebuie să fie îngropat. Când o persoană intră în apă, simbolic ea este

îngropată. Când iese din apă, începe o nouă viaţă pentru Isus. Acest lucru trebuie de
înfăptuit după ce o persoană este mântuită şi nu înainte.
A fi mântuit nu înseamnă că nu vei mai păcătui niciodată. Copilaşilor vă scriu aceste
lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus
Hristos, Cel neprihănit. ( Isus se va ocupa de noi) I Ioan2:1
Mergi la El. Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El Însuşi îngrijeşte de
voi. I Petru 5:7
Roagă pe alţii să se roage pentru tine. Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii
pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Iacov 5:16
Isus ne-a dat o nouă poruncă: să umblăm în dragoste. Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi
unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. Ioan 13:34
And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all
thy mind, and with all thy strength: this is the first commandment. And the second is
like, namely this, Thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other
commandment greater than these. Mark 12:30, 31
Do unto others as you would have them do unto you. Therefore all things whatsoever ye
would that men should do to you, do ye even so to them: for this is the law and the
prophets. Matthew 7:12
Your job is to love. The devil’s job is to make you hate. He will try to get you to walk
out of love. If he can do that, he will hinder you. He will cause people to do things to
you to take away your peace and to get you out of love. You can defeat the devil by
loving the people he sends to defeat you. If you hate, he has you doing his will. Pray for
your enemies. Also your friends. And your family.
If you fall down, get back up. All you have to do to win is get up one more time than you
fall down.
Jesus is on your side.
If God be for us, who can be against us?
Read the Bible. Be around fellow believers. Serve God. Give thanks to God.
Healing goes with salvation. Healing is the children’s bread. Jesus was whipped thirtynine stripes before He was crucified. This was for your healing.
When a person gets saved, he has a right to be healed. Who forgiveth all thine iniăuities;
who healeth all thy diseases; Psalms 103:3
The way to be healed is to make sure there is nothing that is coming between you and

God.
When a person takes communion in church, he is served bread and wine. The wine
represents the blood of Jesus which was shed as payment for your sins. The bread
represents the body of Jesus which was broken for your healing.

Şi să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot
cugetul tău şi cu toată puterea ta; iată porunca dintâi. Iar a doua este următoarea: Să
iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Nu este altă poruncă mai mare decât acestea.
Marcu 12:30,31
Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel; căci în aceasta este cuprinsă
Legea şi proorocii. Matei 7:12
Lucrul tău este să iubeşti. Lucrul diavolului este să te facă să urăşti. El va încerca să te
facă să nu umbli în dragoste. Dacă el va reuşi în aceasta, atunci el te va împiedica. El va
face ca oamenii să-ţi facă ceva, astfel ca să-ţi ia pacea şi dragostea. Tu-l poţi birui pe
diavol, iubind pe cei pe care el îi trimite ca să te înfrângă pe tine. Dacă urăşti, atunci tu
faci voia lui. Rugaţi-vă pentru duşmanii voştri. Deasemenea, pentru prietenii voştri.
Pentru familia voastră.
Dacă cazi, ridică-te. Tot ce ai de făcut, ca să câştigi, este să te mai ridici odată, decât să
cazi.
Isus este de partea ta.
Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră.
Citeşte Biblia. Fii împreună cu credincioşii. Slujeşte-L pe Dumnezeu. Mulţumeşte-I lui
Dumnezeu.
Vindecarea merge împreună cu mântuirea. Vindecarea este pâinea copiilor. Isus a fost
biciuit de 39 de ori înainte de a fi crucificat. Pentru vindecarea ta.
Când o persoană este mântuită, ea are dreptul să fie vindecată. El îţi iartă toate
fărădelegile tale, El îţi vindecă toate bolile tale. Psalmul 103:3
Calea de a fi vindecat este să fii sigur că nu este nimic între tine şi Dumnezeu.

Când o persoană participă la Cină în biserică, ea serveşte pâine şi vin. Vinul reprezintă
sângele lui Hristos, care a fost vărsat ca plată pentru păcatele noastre. Pâinea reprezintă
trupul lui Isus care a fost zdrobit pentru vindecarea ta.

The Twenty-third Psalm says, Thou anointest my head with oil. Oil is symbolic of the
Holy Spirit. Anoint your head with oil. Pray for healing. Ask others to pray for your
healing. Pray for theirs. Pray ye one for another that you may be healed.
The Bible says that believers can lay hands on the sick and they will recover. Mark 16:15
Don’t forget to command the demons that are causing this sickness to leave in the name
of Jesus Christ.
You can ask the elders to pray for you according to James 5:14.
Some things only happen through much prayer and fasting. Howbeit this kind goeth not
out but by prayer and fasting. Matthew 17:21
Also some things are caused by what we do If we don’t eat the right foods and get
enough sleep or we don’t take the time to rest, we can become sick.
Remember, God works through faith. But without faith it is impossible to please him:
for he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that
diligently seek him. Hebrews 11:6
Ponder On This
God does not dwell in temples made with hands.
Howbeit the most High dwelleth not in temples made with hands; as saith the prophet,
Heaven is my throne, and earth is my footstool: what house will ye build me? saith the
Lord: or what is the place of my rest? Acts 7:48
What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you,
which ye have of God, and ye are not your own? I Corinthians 6:19

Psalmul 23 spune: Îmi ungi capul cu untdelemn. Untdelemnul reprezintă Duhul Sfânt.
Ungeţi capul cu untdelemn. Roagă-te pentru vindecare. Roagă-i pe alţii să se roage pentru
vindecarea ta. Roagă-te pentru vindecarea lor. Rugaţi-vă unii pentru alţii ca să fiţi
vindecaţi.
Biblia spune că credincioşii pot să-şi pună mâinile pe bolnavi şi ei se vor vindeca. Marcu
16:15
Nu uita să porunceşti demonilor, care cauzează boala, să plece în Numele lui Isus Hristos.
Poţi să-i rogi pe prezbiteri să se roage pentru tine conform textului de la Iacov 5:14
Unele lucruri se realizează numai prin multă rugăciune şi post. Dar acest soi de draci nu
iese afară decât cu rugăciune şi cu post. Matei 17:21
Deasemenea, unele lucruri sunt cauzate de faptul a ceea ce facem. Dacă nu mâncăm
mâncarea potrivită, nu dormim îndeajuns sau nu ne facem timp pentru a ne odihni, ne
putem îmbolnăvi.
Ţine minte, Dumnezeu lucrează ca răspuns la credinţă. Şi fără credinţă este cu neputinţă
să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este, şi că
răsplăteşte pe cei ce-L caută.
Evrei 11:6
Chibzuieşte la acesta.
Dumnezeu nu locuieşte în temple făcute de mâini omeneşti.
Dar Cel Prea Înalt nu locuieşte în lăcaşuri făcute de mâini omeneşti, cum zice proorocul:
Cerul este scaunul Meu de domnie şi pământul este aşternutul picioarelor Mele. Ce fel de
casă Îmi veţi zidi voi Mie, zice Domnul, sau care va fi locul Meu de odihnă? Fapte
7:48,49
Ce? Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi, şi pe care
L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? I Corinteni 6:19

Where do you think God dwells? In a building on earth that someone calls God’s house.
God lives in people. Be careful how you treat them. Their father may be God. Read
about the rich man and Lazarus. Luke 16:19
Be not forgetful to entertain strangers: for thereby some have entertained angels
unawares. Hebrews13:2

Jesus Loves You
God speed in salvation and healing

Sincerely,
Roger Montgomery

Unde credeţi că locuieşte Dumnezeu? Într-o clădire pe pământ care este numită casa lui
Dumnezeu? Dumnezeu locuieşte în oameni. Fii atent cum îi tratezi. Tatăl lor poate fi
Dumnezeu. Citeşte despre omul bogat şi Lazăr. Luca 16:19
Să nu daţi uitării primirea de oaspeţi, căci unii, prin ea au găzduit, fără să ştie, pe îngeri.
Evrei 13:2

Isus Te Iubeşte
Succes în mântuire şi vindecare

Cu dragoste,
Roger Montgomery

Man runs from God
Scurries around the world and hurries
As God looks down on this earth
He doesn’t appear too worried.
He knows the hairs on your heads

He knows you by name, don’t worry
He knows the beginning and the ending
If you have avoided Him, so sorry.
. . . for the earth shall be full of the knowledge of the Lord, as the waters cover the sea.
Isaiah 11:9

Omul fuge de Dumnezeu
Aleargă prin lume, se grăbeşte

Iar când Dumnezeu se uită în jos pe pământ
Nu pare să-Şi facă griji
El cunoaşte orice fir de păr de pe capul tău
El te cunoaşte pe nume, nu te îngrijora
El cunoaşte începutul şi sfârşitul
Dacă L-ai evitat, îmi pare rău.
... căci pământul va fi plin de cunoştinţa Domnului, ca fundul mării de apele care-l
acopăr.
-Isaia 11:9

