
Intrebare: Din aceste versete, ce rezulta ca trebuie sa facem si ce putem deveni? 
,,Dar tuturor celor ce L-au primit, adicã celorce cred în Numele Lui, 
le-a dat dreptul sã se facã copii ai lui Dumnezeu;” Ioan 1:12 
,,Fiindcă oricine va CHEMA numele Domnului VA FI MÂNTUIT.” Romani 10:13 
,,Cel ce are pe FIUL are VIAŢA; cel ce NU are pe FIUL LUI DUMNEZEU NU are VIAŢA. 
Să ştiţi că ... aveţi VIAŢA VEŞNICĂ." 1 Ioan 5:12, 13 
 

Aleglerea este a ta:Cere viata vesnica prin acceptarea lui Hristos ca SALVATOR al 
tau, spunindu-i lui Dumnezeu ceva asemanator: 
• Dumnezeule Sfint, eu am pacatuit impotriva Ta prin gindurile mele si faptele 

mele. lmi pare rau pentru aceasta si doresc ca lsus sa-mi ierte toate 
pacatele. 

• Acum te PRIMESC pe tine, Doamne lsuse ca SALVATORUL meu si 
DUMNEZEUL meu si acum te CHEM Doamne lsuse sa: ’ 

 - MA SALVEZI DIN PACATE SI DE IAZUL DE FOC. 
 - MA IEI IN CER CIND MOR, si 
 - IMI DAI DARUL VIETII VESNICE chiar acum. 
• Acum deschid usa inimii si a vietii mele pentru tine, Doamne Isuse, sa vii 

inlauntrul meu si sa fii Salvatorul meu, prietenul meu si Dumnezeul meu 
pentru totdeauna, in numele lui lsus.    Amin. 

 
Semnatura: .............................................................. Data: .........................................  
 
lsus a spus: “ Eu le dau viaþa vecinicã, în veac nu vor pieri” Ioan 10:28 
lntrebarea 1: L-ai rugat pe Isus ca sa te mintuiasca de pacatele tale? Cind ai facut lucrul acesta? 
lntrebarea 2: In Romani 10:13 ce vrea Dumnezeu sa ne spuna? 
Intrebarea 3: De la ce ai fost salvat? 
lntrebarea 4: Daca tu ai muri acum, unde vei merge? De ce? 
lntrebarea 5: Acum ca tu esti salvat, te gindesti ca ar fi posibil sa pierzi viata vesnica? 

Citeste Ioan 10:28 Ce inseamna “in veac nu vor pieri"? 
Intrebarea 6: Cum ai putea sa cunosti mai multe despre Dumnezeu? Studiaza Biblia in fiecare zi (1 Petru 

2:2); Vorbeste cu Dumnezeu; Mergi la studiile Biblice ale bisericii (Evrei 10:24,25); Spune si 
altora cum Hristos poate sa-I salveze; Boteaza-te (F.A.10:47,48); Spune si altora ca tu esti 
salvat (Romani 10:9);Si traiesti in ascultare De Hristos. 

 

STOP! 
“Gandeste-te unde vei petrece eternitatea?” 

 
 

DARUL LUI D-ZEU 
ESTE VIATA VESNICA! 

 

AI PRIMIT TU 
ACEST DAR? 

 
lsus a spus “veniţi la mine toţi cei trudiţi şi impovaraţi şi eu va voi da odihna” Matei 11:28 
,,Cãutaþi pe Domnul cîtã vreme se poate gãsi; chemaþi-l, cîtã vreme este aproape. Sã se lase 
cel rãu de calea lui, ºi omul nelegiuit sã se lase de gîndurile lui, sã se întoarcã la Domnul care 
va avea milã de el, la Dumnezeul nostru, care nu oboseºte iertînd.” lsaia 55:6-7. 

 

 
lsus a spus: 
,, Adevãrat, adevãrat vã spun, 
cã cine ascultã cuvintele 
Mele, ºi crede în Celce M'a trimes, 
are viaþa vecinicã, 
ºi nu vine la judecatã, 
ci a trecut din moarte la viaþã.” 

Ioan 5:24



Cum putem fi SIGURI ca avem VIATA VESNICA? 
Trebuie sa STIM 4 lucruri: 

 1. TOTI SINTEM PACATOSI.   
,,Cãci toþi au pãcãtuit, 
ºi sînt lipsiþi de slava lui Dumnezeu.” Romani 3:23 

Pacatul este: 

  

 

Omul se pune pe el 
insusi pe 

primul plan 

Separare fata de 
Dumnezeu 

Noi sintem imperfecti fata 
de perfectiunea lui 

Dumnezeu 

Pacatul este neascultare 
fata de Cuvintul lui D-zeu 

care este Biblia. 
Noi sintem foarte pacatosi in comparatie cu sfintenia lui Dumnezeu. 
lntrebarea 1: Doresti ca Dumnezeul Bibliei sa fie si Dumnezeul tau? 
Intrebarea 2: Doresti sa o sfirsesti cu pacatul si sa te intorci la D-zeu?(sa te pocaiesti) 

 2. PEDEAPSA PENTRU PACAT ESTE MOARTEA.   
,,Fiindcã plata pãcatului este moartea: 
dar darul fãrã platã al lui Dumnezeu este viaþa vecinicã 
în Isus Hristos, Domnul nostru.” Romani 6:23 
,, ªi Moartea ºi Locuinþa morþilor au fost aruncate în iazul de foc. 
Iazul de foc este moartea a doua.” Apoc. 20:14 

Explicatie: Pentru ca noi toti sintem pacatosi 
Cuvantul lui Dumnezeu spune ca noi toti 
meritam moartea. Aceasta este o stire rea. 
Nici eu nici tu nu dorim sa mergem in iazul de 
foc. Este vreo scapare? Dumnezeu ne-a 
oferit un cadou, viata vesnica, care o putem 
avea prin Domnul Isus, nu prin faptele bune 
sau printr-o religie. 
,,Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţa. 
Şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui 
Dumnezeu: NU prin fapte, ca să nu se laude nimeni.” Efes. 2:8-9 
Un dar este GRATIS, poti sa-l iei sau sa-l refuzi. Viata vesnica 
inseamna a-l cunoaste personal pe Dumnezeu si a merge in cer cind 
tu vei muri. LEGEA lui Dumnezeu ne spune caci noi trebuia sa 
mergem in iazul de foc, dar DRAGOSTEA lui Dumnezeu ne 
doreste sa mergem in cer. 

Nota: Felul cum Dumnezeu ne asigura iertarea si viata vesnica: 

 3. ISUS VORBESTE TUTUROR DESPRE PEDEAPSA.   
,,Dar Dumnezeu îşi arată DRAGOSTEA faţă de noi, în faptul că, pe când eram 
noi încă PĂCĂTOŞI, CRISTOS A MURIT PENTRU NOI.” Romani 5:8 

 

Isus este SALVATORUL pentru toti oamenii. 
El este POATE acum ca sa fie SALVATORUL tau. 

 

Nota: Dumnezeu a luat toate pacatele din 
trecut, prezent si viitor de la noi si le-a pus 
pe Hristos. 

,,fiecare îşi vedea de drumul 
lui; dar Domnul a făcut să 
cadă asupra Lui nelegiuirea 
noastră a tuturor.” Isaia 53:6 
 

Isus a luat toata PEDEAPSA pe cruce 
pentru pacatele noastre, in loc de a fi noi 
pedepsiti totdeauna in iazul de foc. 
,,Dar El era străpuns pentru păcatele 
noastre, zdrobit pentru fărădellegile 
noastre.” Isaia 53:5 

Hristos este salvatorul tuturor oamenilor. 
Usa cerului este deschisa pentru toti ca sa intre. 
Dar CUM putem ajunge noi in cer? Cei care: 

4. (a) CRED CA DOMNUL ISUS HRISTOS. 
 - ESTE FIUL LUI DUMNEZEU. 
 - A MURIT IN LOCUL NOSTRU. 
 - A INVIAT DIN MORTI. 

(b) PRIMESC PE ISUS HRISTOS CA SALVATOR. 
primesc in DAR IERTAREA si VIATA VESNICA. 
Aceasta inseamna ca singele lui Isus Cristos varsat pe cruce ca jertfa pentru 
pacatele tale te salveaza. Primeste cu incredere salvarea lui. Mintuirea nu ti-o cistigi 
prin faptele tale bune sau prin vreo religie ci numai prin acceptarea jertfei lui Isus 
Cristos pe cruce pentru tine. 

       
Putem fi SIGURI de aceasta conform promisiunilor lui Dumnezeu date in Biblie: 

 1. Sa nu ai alti 
Dumnezei 

2. Sa nu-ti faci chip
cioplit 

3. Nu lua In desert
numele Domnului

4. Pastreaza ziua de
odihna 

5. Onoreaza pe tatal
tau si mama ta 

 
 
 
 
6. Sa nu ucizi 
7. Sa nu comiti 

adulter 
8. Sa nu furi 
9. Sa nu minti 
10. Sa nu poftesti 

...Moartea este: 

Cind trupul moare. 


