Există o singură cale către această părtășie cu Dumnezeu
și aceasta este ISUS! Sper și mă rog ca și tu, prietenul meu,
să găsești această părtășie și viață bogată, binecuvântată cu
Dumnezeu.

Distribuit de:

Dumnezeu ne-a creat pe acest pământ numai pentru un
singur scop: ca să-L căutăm, “…și poate să întindem mâna
spre El și să-L găsim, deși El nu este departe de fiecare dintre
noi.” (Faptele Apostolilor 17:27) – Nici el nu este departe de tine!

________________

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?

Cum îl găsesc pe Dumnezeu?
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Cum îl găsesc pe Dumnezeu?
Ei bine, aceasta este o întrebare care deranjează mulți oameni.
O întrebare mai bună ar fi: „Cum mă găsește Dumnezeu?” Biblia
ne oferă îndrumări clare și multe instrucțiuni despre cum
să-L găsim pe Dumnezeu.
Nu este nimic mai important pentru Dumnezeu decât că El are
ocazia să ne arate harul Său. El și-a dovedit dragostea față de noi
când L-a trimis pe singurul Său Fiu născut să ne caute pe mine și pe
tine. Dacă vrem să-L găsim pe Dumnezeu, trebuie, desigur, să-L
căutăm în condițiile Sale.
Isus spune: “...nimeni nu vine la Tatăl, decât prin Mine” (Ioan 14:6).
El, Isus, este calea către părtășia cu Dumnezeu. Toți ne-am
îndepărtat de Dumnezeu, “…căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de
slava lui Dumnezeu” (Romani 3:23) .
Totuși, prin Isus, Dumnezeu a plătit prețul pentru păcatele
noastre și a deschis posibilitatea ca tu și eu să avem o relație cu
El - un Dumnezeu viu și sfânt. Isus promite: “…și pe cel ce vine la
Mine, nu-l voi izgoni afară” (Ioan 6:37). Puteți veni la Iisus!

Cum Vin la Isus?
Te întrebi "Cum?". Prin credință! Așa începe. Când Duhul Sfânt al
lui Dumnezeu te atrage, lasă-L să-L dezvăluie pe Isus. Dumnezeu
dă credință în inima ta prin cuvântul Său și prin Duhul Său.
(Romani 10:10).

Biblia ne spune: “…Dar tuturor celor care L-au primit,… El le-a dat
dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu” (Ioan 1:12). Harul și puterea lui
Dumnezeu sunt necesare pentru a fi schimbat, pentru a se naște
din nou și pentru a deveni un copil al lui Dumnezeu (Ioan 3:3).

Dar Isus va face asta! El îți dă puterea de a fi eliberat de robiile
păcatului și de a te naște din Cer. Acest lucru este total imposibil
pentru un om să facă cu propria sa putere.
Biblia ne promite:
“Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să
ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire”
(1 Ioan 1:9).

” El îți dă
putere să
fii liber ”

- Și: “…sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curățește
de orice păcat” (1 Ioan 1:7b).

Atât de minunat, atât de simplu! Doar îi spui lui
Isus despre toate păcatele tale și crezi că El a plătit
prețul pentru ele pe Crucea Calvarului; și atunci El
te va ierta și te va curăța de toate păcatele tale.
Ispășirea lui este suficientă!

O Nouă Creație!
Unul dintre cele mai minunate versete din Biblie este: “Căci
dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus,
iată că toate lucrurile săau făcut noi!” (2 Corinteni 5:17).
Viața veche s-a încheiat și a fost iertată în Hristos și a început o
viață nouă și curată. Această viață nouă este viața lui Hristos în
voi.

Deschide-ti Inima !
Dacă auzi vocea Lui astăzi, nu-ți împietri inima, nu-ți închide
inima către harul și dragostea Lui.
Isus nu forțează niciodată pe nimeni. El doar „bate” la „ușa inimii
tale”, dar tu ai „cheia” care deschide ușa. Doar tu poți decide dacă
îl vei lăsa să intre în inima și viața ta.

