Sarah iti ureaza bun venit!
Salutari sfinte in numele lui Isus Hristos, cel mai pretuit nume dintre toate numele din univers!
Dragul meu prieten, esti incoltit de depresie, anxietate, sentimente de vinovatie, rusine, temeri,
deznadejde, singuratate si chiar ganduri morbide, sinucigase? Ai tanjit vreodata sa ai parte de o viata
noua plina de pace, bucurie si dragoste?
ASTAZI poti incepe sa experimentezi aceasta viata noua in Isus Hristos. Este darul fara plata al lui –
Dumnezeu pentru tine!
Dumnezeu a creat (facut) pe om dupa chipul Sau (din tarana pamantului). Apoi Dumnezeu i-a suflat viata
in nari si astfel l-a adus la viata. Dumnezeu a dat primului om numele de Adam.
Dumnezeu i-a daruit lui Adam un sprijin de sex opus (Eva). Ei isi duceau existenta in Gradina Edenului.
Dumnezeu le spusese ca pot manca din fructele oricarui pom din gradina, dar sa nu manance din pomul
cunostintei binelui si raului. Daca mancau din el mureau cu siguranta.
Insa Adam si Eva au mancat din fructul pomului interzis de Dumnezeu, asa ca s-au facut vinovati inaintea
lui Dumnezeu de pacatul neascultarii. Drept consecinta, au murit spiritual (s-au alienat de Dumnezeu)
si au fost izgoniti din Gradina Edenului.
Biblia declara...
“De aceea, dupa cum printr-un singur om (Adam) a intrat pacatul (neascultarea de Dumnezeu; incalcarea
poruncilor divine) in lume, si prin pacat a intrat moartea, si astfel moartea a trecut asupra tuturor
oamenilor, din pricina ca toti au pacatuit.” (Romani 5:12)
“Nu este nici un om neprihanit, niciunul macar.” (Romani 3:10)
“Caci toti au pacatuit, si sint lipsiti de slava lui Dumnezeu.” (Romani 3:23)
“Iata ca toate sufletele sint ale Mele. Dupa cum sufletul fiului este al Meu, tot asa si sufletul tatalui este al
Meu. Sufletul care pacatuieste, acela va muri.” (Ezechiel 18:4)
“Fiindca plata pacatului este moartea.” (Romani 6:23a)

Asadar toti oamenii sunt pacatosi si nu merita decat sa piara in chinurile iadului, DAR...
“...darul fara plata al lui Dumnezeu este viata vesnica in Isus Hristos, Domnul nostru.” (Romani 6:23b)
Pentru ca Dumnezeu ne-a iubit atat de mult incat ne-a trimis pe unicul Sau Fiu ISUS, ca sa ne
rascumpere (salveze) din pacatele noastre, asadar din chinurile eterne ale iadului. ISUS a venit
sa moara in locul nostru, sa plateasca pentru pacatele noastre cu viata Lui fara de cusur si cu
pretiosul Lui Sange. Isus a fost ingropat dar Dumnezeu L-a inviat din morti. (Vezi Ioan 3:16;
Romani 5:8, 10:9b)
“Pe Cel ce n-a cunoscut niciun pacat (Isus), El (Dumnezeu) L-a facut pacat pentru noi, ca sa fim
neprihanirea lui Dumnezeu in El (Isus)”. (2 Corinteni 5:21)
Dumnezeu Si-a facut partea. Acum este randul tau. Ce trebuie sa faci tu acum?
Isus a spus ca daca cineva doreste sa intre in cer, ea/el va trebui sa isi reinoiasca spiritul mostenit de la
Adam (care dealtfel este mort/despartit de Dumnezeu prin pacatul lui Adam), sa fie nascut din nou.
Isus a raspuns: “Adevarat, adevarat iti spun ca, daca un om nu se naste din nou, nu poate vedea
Imparatia lui Dumnezeu.” (Ioan 3:5)
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[Apa aici semnifica Cuvantul lui Dumnezeu, pe care-l citesti acum iar Spirit (Majuscula „S‟) inseamna
Duhul Sfant al lui Dumnezeu.]

“Fiindca ati fost nascuti din nou nu dintr-o saminta, care poate putrezi, ci dintruna care nu poate putrezi, prin Cuvintul lui Dumnezeu, care este viu si care
ramine in veac.” (1 Petru 1:23)
Sa fim mai precisi, cand un pacatos aude Cuvantul lui Dumnezeu, acesta ii va strapunge inima si Duhul
Sfint il va convinge in ceea ce priveste “pacatul”, “neprihnanirea” si “judecata”.

“Caci Cuvintul lui Dumnezeu este viu si lucrator, mai taietor decit orice sabie cu doua taisuri: patrunde
pina acolo ca desparte sufletul si duhul, incheieturile si maduva, judeca simtirile si gindurile inimii.”
(Evrei 4:12)

Duhul Sfint te va ajuta sa intelegi ca tu (toti oamenii) te indreptai inspre focul iadului. Daca te smeresti si
iti indrepti privirile inspre Dumnezeu, te pocaiesti de pacatele tale (te lasi de ele), Dumnezeu:





iti va ierta pacatele,
iti va da credinta sa crezi ca Isus a venit si a murit in locul tau,
iti va da har (favor nemeritat) sa marturisesti (sa
recunosti/accepti) pe Isus ca Domn al vietii tale si Mantuitor
personal.

Imagineaza-ti ca ai invitat un oaspete la cina. Ce faci? Te apuci de facut curat, iar cand musafirul bate
la usa deschizi usa si spui: “Pofteste inauntru, te rog.” Nu?
Exact cum dorim sa ne fie casa curata la sosirea unui musafir vrem sa ne fie si inima curata pentru a-L
putea invita/primi pe Isus in ea. Primul pas insa este realizarea faptului ca inima noastra este “murdara”
(plina de pacat). De fapt inima noastra este atat de corupta ca nici nu ne putem da seama in ce stare
groaznica se afla!

“Inima este nespus de inselatoare si de desnadajduit de rea; cine poate sa o cunoasca?” (Ieremia 17:9)
Problema murdariei inimii nu poate fi rezolvata cu apa si sapun. Singurul remediu pentru problema
inimii este pretiosul sange al lui Isus.

“...si singele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curateste de orice pacat.”(1 Ioan 1:7b)
“In El (Isus) avem rascumpararea, prin singele Lui, iertarea pacatelor, dupa bogatiile harului Sau, pe
care l-a raspindit din belsug peste noi, prin orice fel de intelepciune si de pricepere.” (Efeseni 1:7-8)
“Caci stiti ca nu cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur, ati fost rascumparati din felul desert de
vietuire, pe care-l mosteniserati dela parintii vostri, ci cu singele scump al lui Hristos, Mielul fara
cusur si fara prihana.” (1 Petru 1:18-19)
Trebuie sa ne marturisim (recunoastem/cerem iertare pentru) pacatele direct lui Dumnezeu si sa ne
pocaim de ele in mod sincer. Asta inseamna ca trebuie sa rezolvam problema pacatului in fata lui
Dumnezeu, sa ne indepartam de el si sa ne apropiem de Dumnezeu. El asteapta sa ne marturisim apoi
sa ne daruiasca iertarea pacatelor, sa ne curateasca si sa ne albeasca.

“Daca ne marturisim pacatele, El este credincios si drept, ca sa ne ierte pacatele si sa ne curateasca de
orice pacat.” (1 Ioan 1:9)
“Veniti totus sa ne judecam, zice Domnul. De vor fi pacatele voastre cum e cirmizul, se vor face albe
ca zapada; de vor fi rosii ca purpura, se vor face ca lina.” (Isaia 1:18)
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Inima noastra este asemenea unui camin a carei usa este incuiata prin interior. Atirna de noi sa
deschidem usa si sa-L invitam pe Isus in inima noastra.

“Iata Eu stau la usa, si bat. Daca aude cineva glasul Meu si deschide usa, voi intra la el, voi cina cu el, si
el cu Mine.” (Apocalipsa 3:20)
Asadar, drag prieten, te invit sa spui aceasta mica rugaciune acum, prin care sa-L inviti pe Isus in
inima ta! Iti va lua mai putin de un minut! Biblia spune:

“Daca marturisesti (recunosti/spui) deci cu gura ta pe Isus ca Domn, si daca crezi in inima ta ca
Dumnezeu L-a inviat din morti, vei fi mintuit. Caci prin credinta din inima se capata neprihanirea, si
prin marturisirea cu gura se ajunge la mintuire.” (Romani 10:9-10)
Te rog citeste cu atentie, crede and spune rugaciunea, astfel incat sa o poti auzi cu propriile tale
urechi. Este important sa te rogi in modul cel mai serios si din toata inima.
Si adu-ti aminte ca te rogi lui Dumnezeu, nu mie.

Te invit sa ne rugam impreuna acum....

Dumnezeule bun,
Sunt un pacatos.Ma caiesc inaintea Ta. Te rog sa imi ierti pacatele.
Spala-ma si curateste-ma in Sangele pretios al lui Isus si fa-ma alb ca zapada.
Cred ca Isus a murit pentru mine si a fost ingropat. Cred ca Tu L-ai inviat dintre cei morti.
In acest moment Il accept pe Isus ca Domn al vietii mele si ca Mantuitor personal.
Domnul meu Isus, te rog vino in inima mea, ACUM.
Doamne Isuse, iti dau Tie duhul, sufletul si trupul meu!
In numele lui Isus il mustru pe Satan si ma impotrivesc lui si influentelor lui in viata mea.
Doamne Isuse, te rog umple-ma cu Duhul Tau cel Sfant si fa din mine ceea ce vrei Tu sa fiu, si
calauzeste-ma in tot adevarul.
Iti multumesc, Tata, pentru ca mi-ai iertat pacatele si ca m-ai mantuit, pentu ca m-ai facut copilul Tau
pretios.
In numele lui Isus m-a rugat, Amin.

Acum, daca te-ai rugat cu adevarat, serios, din toata inima, drag prieten, iti voi adresa o simpla
intrebare. Gandeste-te si spune-mi:
Unde este Isus acum?
.
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Daca raspunsul tau este: “Isus este in inima mea acum,” cred ca te-ai rugat cu adevarat. Da, Isus
este in inima ta acum. Spunem “multumesc” atunci cand ni se daruie ceva, nu? Multumirea este cea mai
pura expresie a credintei. Te invit sa spui: “Iti multumesc, Isus!”
Pana ai rostit rugaciunea prin care L-ai acceptat pe Isus ca Domn si Mantuitor al tau, relatia ta cu
Dumnezeu era o relatie de tipul “Creator si creatia Lui,” dar acum s-a schimbat intr-o relatie de tipul: “un
Tata iubitor si iubitul Sau copil.”
Din punct de vedere scriptural, acum esti mantuit (nascut din nou). Ai devenit un adevarat Crestin,
un copil al lui Dumnezeu, asa cum scrie in Ioan1:12-13: “Dar tututor celor L-au primit, adica celor ce

cred in Numele Lui, le-a dat dreptul sa se faca copii ai lui Dumnezeu; nascuti nu din sange, nici din voia
firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.”
Pentru ca o nastere (viata) sa aiba loc in lumea naturla este nevoie de o samanta (sperma) si de un ou.
La fel stau lucrurile pe plan spiritual unde “oul” este duhul nostru iar “samanta” este Cuvantul lui
Dumnezeu vesnic, nealterat.

“ Fiindca ati fost nascuti din nou nu dintr-o saminta, care poate putrezi, ci dintr-una care nu
poate putrezi, prin Cuvintul lui Dumnezeu, care este viu si care ramine in veac. Caci orice
faptura este ca iarba, si toata slava ei, ca floarea ierbii. Iarba se usuca si floarea cade jos, dar Cuvantul
Domnului ramine in veac. Si acesta este Cuvintul, care v-a fost propovaduit prin Evanghelie. (1 Petru
1:23-25).

Asadar bucura-te, fii fericit, acum esti un nou-nascut in familia eterna a lui Dumnezeu. Nascut
din nou inseamna o persoana complet noua (vezi 2 Corinteni 5:17). Aceasta doreste Dumnezeu de la tine.
Aceasta este “Planul de Mantuire!” al lui Dumnezeu pentru tine!
Cu siguranta ai vazut anunturi in ziar sau la TV despre lucruri sau persoane disparute. Cel care declara
pierderea promitea o rasplata celui care ajuta la recuperarea lucrului sau persoanei respective. In alte
cuvinte este vorba despre o oferta facuta publicului in general, tututor celor care citesc sau vad anuntul.
Insa doar cei care gasesc ceea ce s-a pierdut si isi aduc contributia la recuperarea lucrului sau a
persoanei vor obtine rasplatirea promisa, nu?
In mod similar, darul fara plata al lui Dumnezeu, mantuirea prin Domnul Isus Hristos este oferita
intregii omeniri. Dumnezeu va face in asa fel incat toti oamenii din lumea sa auda despre el. Insa doar
cei care cred in el si il accepta primesc darul mantuirii.
Dumnezeu ne-a facut parte de mantuire prin harul Sau (favor pe care nu-l meritam); noi trebuie sa-l
primim (sa intram in posesia lui) prin credinta (credinta si incredere)!!! Nu trebuie sa platim nimic caci
este: “darul fara plata al lui Dumnezeu” (Romani 6:23b).

Multumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul Sau inimaginabil! (2 Corinteni 9:15)
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“Dar fara plata” nu inseamna “dar ieftin.” Mantuirea este darul cel mai pretios si inestimabil pe care l-a
oferit Dumnezeu omenirii, deoarece Isus a platit pretul pentru el (pedeapsa pentru pacatele noastre) prin
viata si Sangele Lui pretios.
Sa presupunem ca iti dau un cadou, de pilda, un stilou. Ai putea spune: “Mmm, este doar un stilou” dupa
care sa-l arunci in mod neglijent undeva, sau, ai putea spune: “Ooo, este un stilou frumos” si sa-l
folosesti zilnic. Pastreaza vie Mantuirea ce ti s-a oferit!!!
Biblia (Cuvantul lui Dumnezeu) este “Manualul de Instructie” al lui Dumnezeu pentru tine, pentru
mine si pentru intreaga omenire, instructiunile lui Dumnezeu care ne invata cum sa traim aici jos... ce
sa facem si sa nu facem... si instructiuni despre cum sa ne pregatim pentru viata de Dincolo.
Cum spuneam mai devreme, daca L-ai invitat pe Domnul Isus in inima ta esti un nascut din nou in familia
eterna a lui Dumnezeu. Hrana de capatai a unui nou nascut este laptele; Cuvantul lui Dumnezeu este
asadar hrana unui nascut din nou: “sa doriti laptele duhovnicesc si curat.” (1 Petru 2:2)
Biblia spune ca “faptele noastre bune sint ca o haina minjita” (vezi Isaia 64:6) inaintea lui Dumnezeu.
Religia sau biserica/denominatiunea noastra nu ne poate salva din focul iadului. Episcopul, preotul,
pastorul sau mulahul nostru nici atat. Povara pacatului atarna deasupra capetelor tuturor oamenilor.
Iadul este singurul loc pe care-l meritam si nici o fiinta umana nu ne poate scoate de acolo, decat Isus!
Biblia spune ca nu putem “dobandi” cerul. Este un dar de la Dumnezeu, harul Lui prin Isus Hristos.
Isus este singura cale spre cer!

“Caci prin har ati fost mintuiti, prin credinta. Si aceasta nu vine dela voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu
prin fapte, ca sa nu se laude nimeni.” (Efeseni 2:8-9)
Daca ai fi murit inainte sa Il accepti pe Isus Hristos ca Domn si Mantuitor ai fi fost pierdut pe vecie in
focul etern, de nepotolit al iadului. Iata cat de serioasa este nasterea din nou!!!
Viata crestina, de fapt, este o relatie personala dintre doua persoane; a mea este intre mine si Domnul
Isus iar a ta ar trebui sa fie intre Domnul Isus si tine. Pastreaza relatia ta vie, intotdeauna!
Daca te-ai nascut intr-o familie crestina te-ai putea gandi ca si tu esti in mod automat crestin. Insa
adevarul este ca nimeni nu se naste crestin. Nici faptul ca faci parte dintr-o familie de crestini nu te
face crestin: “Caci inaintea lui Dumnezeu nu se are in vedere fata omului” (Romani 2:11). Nu este nici un
fel de greseala daca un om se naste musulman sau hindus, sau de oricare alta religie. Hristos a murit
pentru intreaga omenire. (Vezi Ioan 1:12-13; Romani 5:6)
Nu mai este nici Iudeu, nici Grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este nici parte barbateasca, nici
parte femeiasca, fiindca toti sinteti una in Hristos Isus. Aici nu mai este nici Grec, nici Iudeu, nici taiere
imprejur, nici netaiere imprejur, nici Barbar, nici Schit, nici rob, nici slobod, nici Catolic ori Protestant, nici
Ortodox sau Episcopalian, nici Metodist sau Baptist, nici Crestin de dragul numelui ori Musulman, nici
Hindus sau Budist; ci Hristos este totul si in toti. (Vezi Galateni 3:28; Coloseni 3:11)

“In adevar, nu este nici o deosebire intre Iudeu si Grec; caci toti au acelas Domn, care este bogat in
indurare pentru toti cei ce-L cheama. Fiindca oricine va chema Numele Domnului (Isus), va fi
mintuit.” (Romani 10:12-13)
“Dumnezeu nu tine seama de vremurile de nestiinta, si porunceste acum tuturor oamenilor de
pretutindeni sa se pocaiasca... Si sa se propovaduiasca tuturor neamurilor, in Numele Lui, pocainta si
iertarea pacatelor, incepind din Ierusalim. ” (Faptele Apostolilor 17:30 & Luca 24:47)
Multi oameni cred ca nu exista Dumnezeu iar altii cred ca Il pot chema in ajutor in ultimul moment; din
pacate, ei nu realizeaza ca se pot prabusi si muri intr-o clipita! Dau cu piciorul in ultima lor sansa! Prima
sansa este sansa optima, foloseste-o te rog cu intelepciune. Multi ridiculizeaza iadul dar el este o
realitate.
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Faimosul scriitor Dante isi imagina in scrierile sale ca deasupra portilor iadului ar atarna o inscriptie care
zice: “Abandonati-va sperantele, voi toti care pasiti dincolo.”

“Pentru cel intelept cararea vietii duce in sus, ca sa-l abata
de la locuinta lortilor, care este jos” (ref. Proverbe 15:24). Asta inseamna ca daca o persoana traieste 100
Marele inteleptilor, regele Solomon, a scris:

de ani, merge la biserica sau la moschee ori la templu in mod regulat, se roaga intotdeauna, da
milostenie, ajuta saracii, a fost botezat inca de cand era un prunc, se impartaseste, etc., etc., dar nu are
o relatie personala cu Isus, este un ratat. Daca ea/el nu cheama Numele Domnului Isus ca
Mantuitor personal,Isus nu o/il poate salva din pedeapsa iadului, si asta nu pentru ca ar fi neputincios sau
incapabil, ci pentru ca este credincios Cuvantului Sau.

“Isus Hristos este acelas ieri si azi si in veci!” (Evrei 13:8)
“Caci Eu sint Domnul, Eu nu ma schimb;” (Maleahi 3:6a)
Prin harul lui Dumnezeu, acum ai devenit un Copil al lui Dumnezeu. Dupa cum bine stii, atunci cand
copiii sunt ascultatori parintii sunt foarte fericiti si multumiti. Dorinta inimii noastre trebuie sa fie mereu
aceea de a-I placea lui Dumnezeu, Tatal nostru. Urmatorul pas de ascultare fata de Dumnezeu, Tatal
tau din cer, este sa inchei legamant prin botezul in apa, pentru a te indentifica (in mod simbolic) cu
Isus in moartea, ingroparea si invierea Sa, astfel incat sa poti umbla in invierea la o viata noua.
Duhul Sfant locuieste in tine acum ca o arvuna, sa te asigure ca apartii familiei eterne a lui Dumnezeu.
Trebuie sa primesti plinatatea Duhului Sfant care se manifesta prin vorbire in limbi si sa duci o viata de
crestin noua, sfanta si plina de victorii.
In Biblie oamenii sunt asemanati copacilor. Isus a spus ca un pom bun se cunoaste dupa roadele bune pe
care le produce iar un pom rau dupa roadele rele. Biblia ne porunceste sa aducem roade vrednice de
pocainta!
Ce este pocainta cu adevarat?
Tu (toti oamenii) te indreptai inspre iad. In timpul acesta ai auzit evanghelia lui Hristos. Apoi Duhul Sfant
te-a convins de “pacat,” “neprihanire” si “judecata vesnica,” si ai inteles ca esti un pacatos care se
indreapta spre iad. Te-ai oprit acolo, ti-ai indreptat fata spre Dumnezeu si ti-ai cerut iertare pentru
pacatele tale (ai zis “Te rog sa ma ierti pentru”) si ai decis sa-L urmezi pe Hristos. Asta inseamna
pocainta, care semnifica de fapt o intoarcere la 180° de la cursul vietii tale.
Te rog sa te smeresti in inima ta si sa permiti Duhului Sfant sa iti schimbe viata... comportamentul
tau, privirea si in mod deosebit vorbirea. Nascut din nou inseamna o persoana complet noua. Asta este
ceea ce doreste Dumnezeu de la tine.

“Caci, daca este cineva in Hristos, este o faptura noua. Cele vechi s-au dus: iata ca toate lucrurile s-au
facut noi.” (2 Corinteni 5:17)
Oamenii care te stiu trebuie sa vada o schimbare in tine si sa se intrebe ce a intervenit de te-ai
schimbat asa. Iar tu sa le poti spune ca totul se datoreaza faptului ca Isus a intrat in viata ta acum; El
te-a schimbat. O viata de crestin adevarat este o reflectie in care altii Il pot vedea pe Domnul Isus!
Fa uz de aceasta oportunitate sa le spui despre Mantuire si ajuta-i sa inteleaga nevoia de a-L invita pe
Isus in vietile lor, ca sa fie mantuiti.
Simte-te liber sa le recomanzi acest site. Te rog sa completezi spatiul alocat adresei de e-mail de mai
jos. Doar cu un click poti trimite un e-mail tuturor prietenilor tai! [Si poti salva adresa acestui site in
Favourites.]
NU UITA: Fiecare dintre noi se va prezenta in fata lui Dumnezeu in Ziua Judecatii si va da socoteala de
orice va fi facut, spus sau gandit cata vreme a fost pe pamant. Biblia spune: “Si, dupa cum oamenilor le
este rinduit sa moara o singura data, iar dupa aceea vine judecata...” (Evrei 9:27).Dumnezeu a hotarat o
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intalnire pentru fiecare din noi, sa Il intalnim personal si fata in fata, in Ziua Judecatii. NU exista
exceptii! Absolut nimeni nu va fi scutit! Asadar traieste azi ca si cum ai sta inaintea lui Dumnezeu
maine!
Ai rostit rugaciunea de mai sus? Daca nu, sper ca o vei rosti acum si vei primi darul fara plata al lui
Dumnezeu, viata vesnica.
Dumnezeule bun, sunt un pacatos. Ma caiesc de pacatele mele. Te rog sa ma ierti. Spala-ma si curateste-ma
in pretiosul Sange al lui Isus si fa-ma alb ca zapada. Cred ca Isus a murit pentru mine si a fost ingropat. Cred
ca Tu L-ai inviat dintre cei morti. Il accept pe Isus acum ca Domn al vietii mele si ca Mantuitor personal.
Doamne Isuse, te rog vino in inima mea, ACUM. Doamne Isuse, iti predau tie duhul, sufletul si trupul meu!
In numele lui Isus il mustru pe Satan si ma impotrivesc lui si influentelor lui in viata mea. Te rog umple-ma cu
Duhul Tau cel Sfant si fa din mine ceea ce vrei tu sa fiu. Calauzeste-ma in tot adevarul Tau. Iti multumesc,
Tata, ca mi-ai iertat pacatele si m-ai mantuit, ca ai facut din mine copilul Tau pretios. In numele lui Isus m-am
rugat, Amin!

Daca te-ai rugat si L-ai acceptat pe Isus astazi (prin intermediul acestui site), drag frate/sora, te rog sa
imi scrii pe e-mail ca sa am sansa de a ma bucura impreuna cu tine:
Sarah ( sarah@his-amazing-love.org )

Esti, de asemenea, binevenit daca vrei sa semnezi in Guestbook si/sau Guestmap mai jos sa spui
altora despre noua ta credinta in Hristos Isus.
Ai o Biblie? Te rog scrie data de astazi in Biblia ta alaturi de “Am fost mantuit/nascut din nou (data de
astazi)” sau “L-am acceptat pe Isus ca Domn si Mantuitor al meu (data de astazi)” ori “Ziua in care am
devenit crestin (data).” Daca te intreaba cineva: “Esti nascut din nou sau mantuit?” spune, “Prin harul
Sau, da, sunt.”

“V-am scris aceste lucruri ca sa stiti ca voi, cari credeti in Numele Fiului lui Dumnezeu (Isus), aveti
viata vecinica.” (1 Ioan 5:13)
Fie ca harul Domnului nostru Isus Hristos sa fie cu voi intotdeauna. Amin!
A voastra in Hristos,
*
Apasati click pentru a-i trimite un e-mail lui Sarah*.

Va recomandam sa cititi doua povestioare acum
care vor aduce lumina asupra celor citite mai sus.
Va rugam sa dati click pe:

Barcuta

Paznicul podului
Versetele din Biblie sunt luate din versiunea Cornilescu. Atributele au fost adugate.

* Sarah este un nume fictiv alocat site-ului “His Amazing Love” . (Sarah este si numele fiicei unui membru din membrii grupului “His Amazing Love”.)
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