El a suferit moartea pe cruce la Calvar în numele
nostru. El ne-a purtat păcatele și ne-a dat făgăduința
vieții veșnice în Rai.

Prietene, vino cu inima deschisă către Isus.

Distribuit de:

El trăiește și astăzi. El se mișcă și lucrează în inimile
celor care cred în El și îl urmează.

—––––––––—

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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Pâinea Vieții

Pâinea Vieții
Viața are nevoie de hrană. Pâinea este o formă foarte
importantă de hrană în multe culturi. Sufletul și spiritul
nostru au nevoie și de hrană.
Isus le-a zis, “Eu sunt Pâinea vieții.
Cine vine la Mine nu va flămânzi
niciodată, și cine crede în Mine nu va
înseta niciodată” (Ioan 6:35).
Isus nu vorbește despre hrană fizică aici, ci hrană pentru
suflet și spirit. Isus este răspunsul pentru golul interior al
omului, foamea și setea de viață.

Pâinea Lumii
Nimic din ceea ce oferă lumea nu ne poate satisface
perfect foamea interioară. Aceste lucruri pot da vieții
o mulțumire de moment, dar în curând „pâinea” se
epuizează și există din nou un sentiment de gol interior, și
trebuie din nou să căutăm noi experiențe, avuție, bogăție și
succes - lucruri care nu oferă nici un fel de hrană pentru
sufletul sau ființa interioară a omului.
Dușmanul sufletelor noastre încearcă să ne ofere ceva
care să ne umple golul interior. Dar este un hoț și un tâlhar,
care cere un preț ridicat pentru amuzamentul său.

Pâinea lui Dumnezeu
Dar Cuvântul lui Dumnezeu promite, “Voi, toți cei însetați,

veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani! Veniți și cumpărați
bucate, veniți și cumpărați vin și lapte, făfă bani și fără plată!”
(Isaia 55:1).
Și Isus spune, “…Am venit ca să aibă viață și să o aibă din
belșug” (Ioan 10:10b).
Ce minunat ! Ce binecuvântat! Isus este Dătătorul Vieții și
astăzi. El nu ne dă ceea ce dă lumea, mai degrabă, El dă ceea
ce dă Raiul: pace interioară și bucurie. Doar ceea ce este în
interiorul unei persoane este viața adevărată. Isus hrănește
o persoană din interior cu harul și prezența Sa.
El nu dă bogăția și gloria lumii și nici abundența ei, ci mai
degrabă El dă hrană spirituală. Da, Dumnezeu a promis că
va avea grijă de ai Săi în timpul vieții de aici.
Spunând că „ Cine vine la Mine nu va flămânzi niciodată,
și cine crede în Mine nu va înseta niciodată”, Isus ne dă
o promisiune de la Dumnezeu.

Darurile lui Dumnezeu
Aceste daruri ale lui Dumnezeu trebuie primite prin
credință. Cel care crede - care vine prin credință la Isus poate experimenta promisiunile și binecuvântările pe care
le promite Cuvântul lui Dumnezeu.
Toată lumea tânjește după pacea interioară
și bucuria vieții pe o temelie adevărată. Există
un singur răspuns la acest lucru: Iisus Hristos,
singurul Fiu al lui Dumnezeu.

