CE TREBUIE SĂ FACI ACUM?
1. Roagă-te zilnic (I Tes 5:17; Luca 18:1)
2. Citeşte Biblia zilnic (Fapte 17:11;
Psalmii 1:2)
3. Vesteşte-L pe Cristos zilnic (Fapte
1:8; Fapte 5:24)
4. Mărturiseşte-L pe Cristos fără frică şi
botează-te. (Matei 10:32, 28:19,20;
Fapte 2:41)
5. Frecventează o biserică unde se
vesteşte cuvântul lui Dumnezeu şi
Cristos este onorat. (Evrei 10:25)
6. Păzeşte poruncile lui Cristos. (Ioan
14:15)
7. Scrie-ne despre decizia pe care ai luat
-o de a-L primi pe Cristos.
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,,EŞTI TU ABSOLUT SIGUR CĂ DACĂ
AI MURI ÎN CLIPA ÎN CARE CITEŞTI
ACESTE RÂNDURI, AI MERGE ÎN CER?”
BIBLIA SPUNE că sunt patru lucruri pe
care trebuie să le cunoască cineva pentru
a merge în cer:
1.) Toţi au păcătuit şi nu ajung la gloria lui
Dumnezeu; (Romani 3:23) Asta înseamnă
că toţi am păcătuit şi ne-am îndepărtat de
Isus, slava lui Dumnezeu.
2.) Fiindcă plata păcatului este moartea;
(Romani 6:23a) Păcatul nostru şi-a câştigat
o plată şi plata aceea este moartea
sau despărţirea de Dumnezeu în iad.
3.) Dar darul lui Dumnezeu este viaţa
eternă prin Isus Cristos Domnul nostru.
(Romani 6:23b) Dumnezeu ne oferă gratuit
darul vieţii veşnice prin Isus Cristos. Noi
trebuie să-L primim pe Fiul lui Dumnezeu,
pe Isus Cristos, pentru a putea primi darul
său de viaţă veşnică.
4.) Iată, eu stau la uşă şi bat; dacă aude
cineva vocea mea şi deschide uşa, voi
intra la el şi voi cina cu el şi el cu mine.
(Revelaţia 3:20)

Isus stă la uşa inimii tale, aşteptând să-L
inviţi înăuntru, să-ţi fie Mântuitor. Aşadar,
următorul pas e să-L iei pe El ca Mântuitor.
Dar cum? Foarte simplu: vorbeşte-I! Pur
şi simplu roagă-L pe Dumnezeu să
te mântuiască. Roagă-te acum această
rugăciune!
,,Doamne Isuse, eu ştiu că sunt un păcătos
şi că merit să merg în iad. Dar cred că
Tu ai murit pe cruce pentru mine, ca să
plăteşti pentru păcatul meu, ca eu să fiu
mântuit şi să merg în cer. Îmi pun acum
încrederea în Tine, şi numai în tine,
Mântuitorul meu! Îţi mulţumesc pentru că
mă iubeşti şi pentru că ai murit pe cruce
pentru mine. Amin”
Acum după ce L-ai primit pe Isus
Cristos, poţi şti că eşti mântuit, pentru că
Dumnezeu ţi-a dat cuvântul Său.
I Ioan 5:11-13 Şi aceasta este mărturia, că
Dumnezeu ne-a dat viaţă eternă şi această
viaţă este în Fiul său. Cel ce are pe Fiul are
viaţa, cel ce nu are pe Fiul lui Dumnezeu
nu are viaţa. V-am scris acestea, vouă,
care credeţi în numele Fiului lui
Dumnezeu, ca să ştiţi că aveţi viăţă eternă
şi să credeţi în numele Fiului lui Dumnezeu.

