Celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai
lui Dumnezeu” (Ioan 1:12).

Mântuirea este un dar de la Dumnezeu, pe care El ni-l oferă.
Nu plătești pentru un cadou - un cadou este un cadou. Primește
acest cadou - prin CREDINȚĂ - în inima ta!

Distribuit de:

- “…este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude
nimeni” (Efeseni 2:8, 9).

- “Crede în Domnul Isus Hristos și vei fi mântuit, tu și casa ta”
(Faptele Apostolilor 16:31).
________________

Dacă ai vrea să-l accepți pe Isus ca Mântuitor în viața ta, te-ai putea ruga astfel:
Mulțumesc Doamne, că pot primi acest dar prin harul tău.
Vreau să-L primesc pe Isus în inima mea.
Mântuiește-mă, Doamne, și iartă-mi toate păcatele. Fă-mă copil al lui
Dumnezeu. Vino în inima mea, Iisuse, și ajută-mă să învăț să te cunosc.
Mulțumesc, Doamne, că vei face asta și că de acum îți aparțin,
în Numele lui Isus. Amin!
Lăudați pe Domnul pentru marea Sa milă față de noi!

Vrei să afli mai multe?
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Ți-ar plăcea să mergi în Rai?

Ți-ar plăcea să mergi în Rai?
Aici avem o întrebare curajoasă, o întrebare pe care
toată lumea și-o va pune cândva. O altă întrebare la
fel de importantă este: „Dacă vreau să merg în Rai,
cum ajung acolo?”
Aceste două întrebări sunt atât de vitale, încât merită
să le găsim un răspuns.
Avem o carte, Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, care ne oferă
singurele răspunsuri sigure la aceste întrebări. Ai încredere 100%
în răspunsurile acestei cărți; nu putem găsi răspunsuri la aceste
întrebări nicăieri altundeva. În multe familii, această carte se află
pe raft, dar este acoperită de praf. Merită să ridicăm această carte
și să începem să o citim cu rugăciune și ne va oferi răspunsuri la
aceste întrebări eterne.

Toți au Păcătuit
Biblia spune că toți am păcătuit împotriva lui Dumnezeu
(Romani 3: 12-18) și aceasta este poziția noastră în fața lui Dumnezeu.
Toată lumea are același punct de plecare egal înaintea lui Dumnezeu.
Poate că nu am comis fapte criminale, dar în fața sfințeniei și purității
lui Dumnezeu suntem cu toții imperfecți.
Neprihănirea lui Dumnezeu [mântuirea] care este în Isus, este
oferită tuturor oamenilor și toată lumea poate lua parte la aceasta
punându-și încrederea în Isus, „... Căci nu este nici o deosebire”
(Romani 3:22).

- “Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu”
(versetul 23).

- “Și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul Său, prin
răscumpărarea care este în Hristos Isus” (versetul 24).
- “Pe El, Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în

sângele Lui, o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea Lui, căci
trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui
Dumnezeu.” (verse 25).
Aici Dumnezeu ne dă speranță și un răspuns la modul în care
putem ajunge într-o zi la Rai.

Speranța Mântuirii
Există multe promisiuni despre mântuire în Biblie și iată încă una:
- “Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat
cu El prin Isus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării; că adică,
Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neținându-le în
socoteală păcatele lor, și ne-a încredințat nouă propovăduirea
acestei împăcări” (2 Corinteni 5:18, 19).

Temelia mântuirii lui Dumnezeu se bazează pe Isus Hristos,
Fiul lui Dumnezeu. El a murit pentru noi [în locul nostru] pe
Crucea Calvarului. El și-a vărsat sângele și și-a dat viața pentru
noi. El ne-a purtat păcatele acolo, a plătit prețul pentru ele și
ne-a împăcat înaintea lui Dumnezeu.
Sângele lui Isus ne curăță de toate păcatele încă până în zilele
noastre. Iată ce ne spune 1 Ioan 1: 7: - “…și sângele lui Isus Hristos,
Fiul Lui, ne curățește de orice păcat.”
- “Isus i-a zis:„ Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la
Tatăl decât prin Mine” (Ioan 14:6).
Isus este mediatorul dintre omenire și Dumnezeu; EL este calea
spre Rai. El a înviat din morți și trăiește astăzi. De
asemenea, este capabil să ducă într-o zi ființe
umane imperfecte în Rai.
Un Cadou este un Cadou!
- “Dar tuturor celor ce L-au primit, adică

