
      Te rog acceptă-l acum pe Isus Cristos ca 
Salvator al tău.  Dacă într-adevăr tu l-ai primit în 
inima ta atunci următorul pas este să găseşti o 
biserică unde se vesteşte cuvântul lui Dumnezeu 
şi Cristos este onorat. Speranţa mea este că într-o 
zi ne vom putea întâlni în cer. 
Romani  10:  13  „  Fiindcă oricine va chema numele 
Domnului va fi salvat.” 
 
    — J. Cruz 
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Dragostea este un lucru minunat şi fiecare    
dintre noi o dorim. Sunt foarte multe feluri de 
dragoste. Dragostea copiilor noştrii, şi aici fiecare 
dintre noi ştim că am face totul pentru ei. 
Dragostea soţului ori al soţiei noastre pe care îl 
putem iubi din toată inima noastră, şi totuşi cea 
mai mare dragoste este dragostea lui Dumnezeu. 
El a lăsat pe Fiul Său să fie răstignit pe cruce     
şi să moară pentru tine şi pentru mine. Şi cu 
adevărat El ne iubeşte mai mult decât oricine     
în această lume. „Fiindcă atât de mult a iubit 
Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său Fiu 
născut, ca oricine crede în el, să nu piară, ci să 
aibă viaţă veşnică.”  Ioan 3: 16. 
      Ştiu că părinţii mei mă iubesc din toată  
inima lor şi mai ştiu că ar face totul pentru    
mine, dar dragostea lor nu se poate compara      
cu dragostea lui Dumnezeu. Întotdeauna când 
greşesc Isus mă iartă şi tot aşa te poate ierta şi pe 
tine dacă tu vrei. Tot ceea ce trebuie să faci, este 
să-i ceri Lui Isus să fie Salvatorul tău personal.        
În Romani 10: 9, Biblia spune , „Că, dacă vei 
mărturisi cu gura ta pe Domnul Isus şi vei crede 
în inima ta că Dumnezeu l-a înviat dintre morţi, 
vei fi salvat.” 
      Te rog răspunde-ţi ţie personal la această 
întrebare. Dacă tu ai muri chiar acum, unde ai 
merge ? În cer ori  în iad ? Dumnezeu ne iubeşte 
pe toţi, dar totuşi pentru a merge în cer trebuie   
să-l primim pe El în inima noastră şi să fim 
mântuiţi. Biblia spune în 1Ioan 4: 8 , „Cel ce nu 
îl iubeşte nu cunoaşte pe Dumnezeu, pentru că 
Dumnezeu este dragoste.”  

      Noi toţi ştim că dragostea este un sentiment 
frumos , plăcut şi intim dar definiţia dragostei 
adevărate a Lui Dumnezeu o putem găsi în 
1Corinteni 13:4, „Dragostea creştină este îndelung-
răbdătoare şi plină de bunătate; dragostea  
creştină nu invidiază; dragostea creştină nu se 
laudă, nu se îngâmfă,” Dumnezeu de asemenea 
ne spune în prima poruncă a Lui în Matei 22: 37 
„ Iar Isus i-a spus: Să iubeşti pe Domnul Dumne-
zeul tău cu toată inima ta şi cu tot sufletul tău şi 
cu toată mintea ta.” 
      Isus Cristos a murit pe cruce pentru tine şi a 
înviat în ziua a treia, „ Fiindcă v-am dat întâi ce 
am primit şi eu, cum Cristos a murit pentru 
păcatele noastre conform scripturilor, Şi că a  
fost îngropat şi că a înviat a treia zi, conform 
scripturilor,” 1Corinteni 15 : 3-4. Iar acum El stă 
de-a dreapta Tatălui aşteptând ca tu să-l primeşti 
ca Mântuitor al tău. El şi-a dat viaţa pentru tine şi 
te iubeşte mai mult decât oricine în această lume 
păcătoasă.  
      Biblia spune în Luca 19 :10, „Căci Fiul   
omului a venit să caute şi să salveze ce era    
pierdut.” Dacă tu  încă nu l-ai primit pe Isus în 
inima ta eşti cu adevărat pierdut,  dar nu uita că  
El a venit în această lume ca tu să fi mântuit.  
Vrei chiar acum să-l primeşti tu pe El în inima 
ta ?  Poate că aceasta este singura ta şansă.  
      În Revelaţia 22 :17 , găsim ultima noastră 
şansã „Şi Duhul şi mireasa zic: Vino! şi să spună: 
Vino! cel ce aude. Şi să vină cel ce este însetat. 
Şi oricine voieşte, să ia apa vieţii în dar.” 


