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1 

Secretul nemuririi. 
 

 
2 

Pământul se cutremură. Zguduituri puternice au trimis unde de șoc 
print întregul oraș. Clădirile și casele s-au prăbușit deopotrivă. 
Spitale, școli și biserici au fost năruite. Cutremurul din El Salvador 
a omorât aproape 3000 de oameni într-o clipă. Alte mii au rămas 
fără locuință. 
Echipele de salvare au muncit zi și noapte pentru a căuta victimele 
printre dărâmături. Au găsit doar câțiva în viață. După patru zile de 
săpat în continuu, cineva a observat un braț îngropat pe jumătate 
printre dărâmături. În mod uimitor, a început din nou să se miște! 
Echipele de salvare au început să sape frenetic. Le-a luat aproape 
patru ore pentru a putea scoate de sub dărâmături un bărbat de 
vârstă medie. Era în viață. Supraviețuise patru zile fără mâncare și 
fără apă. Ulterior, la spital, a fost întrebat cum a fost posibil să 
supraviețuiască în condiții atât de dificile. 
Răspuns său a fost: “Voiam să trăiesc. Mă luptam din răsputeri 
pentru aer. Nu voiam să mor. Am crezut mereu că ajutorul va veni 
în orice moment.” 

 
3 

Cu toții am fost născuți cu această dorință puternică de a trăi. 
Toți oamenii au în comun această dorință de a trăi. 

4 

Când viața cuiva este în pericol, unii oameni fac lucruri incredibile 
pentru a o salva. 
Fie că e vorba de un copil prins într-o casă în flăcări. 
Sau de pasagerii unui vas aflas aflat în derivă pe mare. 

5 

Sau un alpinist blocat pe o pantă periculoasă în munți. 
Ori victime prinse sub dărâmăturile cauzate de un cutremur. 
Când o viață este în pericol, oameni viteji își riscă propriile vieți 
pentru a o salva. 
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6 

Cu toate acestea, adevărul la care nimănui nu-i place să cugete este 
că viața fiecăruia dintre noi este în pericol. 
Și nu un pericol oarecare. 
Noi suntem sortiți morții. 

 
7 

(Text: Romani 6:23) 
Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al 
lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul 
nostru. 
Romani 6:23.  
Păcatul este deosebit de otrăvitor, ba chiar mortal. 

 
8 

De ce este păcatul letal? Pentru că ne desparte de sursa vieții – 
Dumnezeu Însuși – Cel care ne-a creat. 
 

 
9 

(Text: Isaia 59:2) 
Ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi 
Dumnezeul vostru ...  
Isaia 59:2.  
Dumnezeu este sursa vieții, iar când Adam și Eva au păcătuit au 
început ușor, ușor să moară. 
Fiecare dintre noi a păcătuit și cu toții am primit pedeapsa cu 
moartea. 

 
10 

(Text: Romani 5:12) 
De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în 
lume şi prin păcat a intrat moartea, 
 

 
11 

şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din 
pricină că toţi au păcătuit ...  
Romani 5:12. 
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12 

(Text: Romani 3:23) 
Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. 
Romani 3:23. 
 

 
13 

(Text: Romani 3:10-12) 
Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. 
 

 
14 

Nu este niciunul care să aibă pricepere. Nu este niciunul care 
să caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu. 
 

 
15 

Toţi s-au abătut ... Nu este niciunul care să facă binele, 
niciunul măcar. 
Romani 3:10-12. 
 

 
16 

Părinții noștri de la începuturi, Adam și Eva, au ales să se separe 
de Dumneezu prin faptul că nu L-au ascultat și au mers pe calea 
lor. 

 
17 

Adam avea să moară din cauza păcatului. 
La fel aveau să moară și toți urmașii săi, inclusiv fiecare dintre noi. 
Vestea proastă este că noi suntem sorțiti morții veșnice dacă 
cineva nu intervine să ne salveze. 
Veste bună este că cineva deja a făcut-o! 

 
18 

(Text: Efeseni 2:8, 9) 
Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu 
vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. 
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19 

Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.  
Efeseni 2:8, 9. 
Da, noi am păcătuit cu toții. 
Va trebui să recunoaștem acest lucru. 

 
20 

Dacă cineva are o boală cronică, nu vrea să accepte lucrul acesta și 
nu vrea să solicite intervenția medicilor va muri. Este foarte 
important să ne cunoaștem condiția de oameni sortiți pieirii. Dar la 
fel de important este să știm că există și o soluție! 

 
21 

(Text: Romani 6:23) 
Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al 
lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul 
nostru.  
Romani 6:23. 
 

22 

Mântuirea e un dar. 
Nu o merităm. 
Nu o putem câștiga prin forțe proprii. 
Nu o putem cumpăra la nici un preț.  
Cu toate acestea, mulți oameni cred că noi putem cumva să 
câștigăm sau să merităm iertarea și viața veșnică făcând fapte 
bune. Ei poate chiar caută să obțină bunăvoința divinității 
pedepsindu-și propriul corp. 

 
23 

Unii oameni merg sau se întind pe paturi de cuie, crezând că 
torturându-și trupurile pot obține aprobarea lui Dumnezeu. 
 

 
24 

Alții se schingiuiesc cu biciurile sau cu lanturi, sau se străpung cu 
cârlige. 
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25 

Unii merg în picioarele goale pe cărbuni aprinși câutând o 
experiență spirituală sau o îmbunătățire a propriei persoane. 

 
26 

Alții cred că pot obține merite pentru o viață viitoare construind 
temple sau dând hrană călugărilor. 

 
27 

Alții cred că una dintre cele mai sigure modalități de a câștiga 
aprobarea lui Dumnezeu este să facă un pelerinaj la mecca sau să 
moară pentru credința lor. 
 
Da, religia multora este o religie a faptelor și mulți speră că vor 
face destule fapte bune ca să depășească greutatea faptelor rele. 

28 

Mulți creștini fac, fără să își dea seama, aceleași lucruri. 
Ei vin la biserică, dau daruri, urmează regula de aur a Bibliei, 
crezând că astfel vor câștiga favoruri la Dumnezeu și vor merita 
viața veșnică. 
Dar este lucrul acesta posibil? 

 
29 

Poate omul, prin pedepsirea trupului său, prin chinuirea sufletului 
sau prin fapte de bunătate, să-L mituiască pe Dumnezeu ca să îi 
acorde iertarea și viața veșnică? 

 
30 

(Text: Efeseni 2:8, 9) 
Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu 
vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. 
 



8 – Născut pentru a trăi veșnic (Pocăința și nașterea din nou) 

 
 

6 

 
31 

Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. 
Efeseni 2:8, 9. 
Da, noi am păcătuit cu toții. 
Va trebui să recunoaștem acest lucru. 

 
32 

Noi nu ne putem salva prin faptele noastre, ci trebuie să ne 
încredem în harul, dragostea și grija Lui, pe care El ni le oferă fără 
plată. 

 
33 

Dar de ce s-ar preocupa Dumnezeul care conduce întregul univers 
de oamenii de pe micuța noastră planetă. 
De ce nu l-ar abandona el pe omul răzvrătit și egoist, lăsându-l să 
sufere consecințele păcatului său? 

 
34 

(Text: 1 Ioan 4:8) 
Răspunsul se găsește în prima epistolă a lui Ioan: 
… Dumnezeu este dragoste 
1 Ioan 4:8. 
Unii dintre cei prezenți aici sunt părinți. 
 

35 

Și știți ce înseamnă ca bebelușul să înceapă să fie agitat și să 
plângă, uneori chiar și în toiul nopții. 
Faci tot posibilul să îl linișteti, dar pare că nimic nu ajută. 
Te plimbi cu el în brate prin casă, îi cânți, cauți tot felul de sfaturi 
de la prieteni și familie, dar nimic nu merge. 
Să vă pun o întrebare: 
Oricât de obosit ați fost, oricât de mult timp este copilul bolnav, v-
ați gândit vreodată să îl lăsați singur să sufere pur și simplu? 

 
36 

Nu? De ce? Deoarece, cu cât mai mult suferă copilașul, cu atât mai 
mult îl iubiți. 
Copiii lui Dumnezeu de pe planeta Pământ suferă de boala 
păcatului, iar durerea și suferința îndurate din cauza păcatului Îl 
fac pe Dumnezeu să îi iubească și mai mult. 
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37 

Acesta este Dumnezeu! 
Niciodată El nu a luat în calcul să ne părăsească! 
  

 
38 

Nicicând nu a luat El în considerare să ne lase să murim și să 
suferim rezultatele răzvrătirii noastre. 

 
39 

(Text: 2 Petru 3:9) 
Biblia spune: Domnul ... are o îndelungă răbdare pentru voi şi 
doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.  
2 Petru 3:9. 
 

 
40 

Indiferent de cât de bun sau rău ești, Dumnezeu te iubește și vrea 
să te mântuiască. 
El nu dorește ca tu să mori. 

 
41 

Noi într-adevăr merităm moartea. Iar pentru că Dumnezeu este 
drept, cerințele legii trebuie împlinite. 

 
42 

Dacă nici măcar țările lumii acesteia nu pot tolera nelegiuirea prea 
mult pentru că ar pieri, cum ar putea Dumnezeu să permită legii 
sale să fie încălcate, și să nu se facă dreptate, să nu existe 
consecințe? 

 
43 

Deși Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei veșnice, El este, de 
asemenea, și un Dumnezeu al dreptății. 
Iată cum Se descrie El însuși pe muntele Sinai: 
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44 

(Text: Exodul 34:6, 7) 
... Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare şi 
milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie, 
 

 
45 

care Îşi ţine dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă 
fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul, dar nu socoteşte pe cel 
vinovat drept nevinovat ... 
Exodul 34:6, 7.  
Dumnezeul cel drept și iubitor a găsit o modalitate de a ne salva și 
de a rămâne corect în continuare. 

 
46 

El a găsit înlocuitorul perfect care să moară în locul nostru, 
achitând plata pentru păcatele noastre, pentru ca noi să putem trăi. 
Ioan, ucenicul iubit, a explicat aceasta în felul următor: 

 
47 

(Text: Ioan 3:16) 
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe 
singurul Lui Fiu 
 

 
48 

pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa 
veşnică.  
Ioan 3:16. 
 

 
49 

Isus a venit să trăiască pe acest pământ ca un om obișnuit, cu 
aceleași probleme și ispite cu care ne confruntăm și noi. 
El însă a trăit o viață în perfectă ascultare de Dumnezeu. 
Dar El a fost nu doar un exemplu desăvârșit pentru om. El era, în 
același timp, și Dumnezeul care ne crease, a cărui lege fusese 
încălcată. El a luat asupra Sa vina fiecărei persoane care avea să 
trăiască vreodată și a murit în locul ei. 
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50 

(Text: Romani 5:19) 
Pavel scria: Căci, după cum, prin neascultarea unui singur om, 
cei mulţi au fost făcuţi păcătoşi 
 

 
51 

tot aşa, prin ascultarea unui singur om, cei mulţi vor fi făcuţi 
neprihăniţi. 
Romani 5:19. 
 
Din fericire, Scriptura nu descoperă doar faptul că noi suntem 
păcătoși, ci și că există un Mântuitor minunat! 

 
52 

Poporul ales al lui Dumnezeu, Israelul, era martor zilnic la 
ilustrarea Planului de mântuire al lui Dumnezeu pentru omul căzut 
prin simbolurile și ritualurile de la sanctuar. 
Jertfele zilnice aveau ca scop să le reamintească oamenilor din 
poporul lui Dumnezeu de Răscumpărătorul care avea să vină, să 
moară pentru păcatele lor și să îi împace din nou cu Sine. 

 
53 

Când cineva păcătuia, mergea la sanctuar cu un animal de jertfă.  
Își punea mâinile asupra capului animalului și își mărturisea 
păcatul. 
Apoi lua cuțitul și îl omora, prin aceasta arătând că el, prin păcatul 
lui, a fost acela care a adus moartea asupra animalului nevinovat. 
Cam neplăcut, nu? Desigur. 

 
54 

Dar moartea lui Isus pe crucea de pe Calvar, adevăratul preț plătit 
pentru păcatele noastre, a fost mult mai neplăcută. 
Jertfele de la sanctuar nu făceau decât să arate înspre viitor către 
adevăratul Miel fără vină al lui Dumnezeu, care avea să moară în 
locul nostru, pentru păcatele noastre. 

 
55 

 

Text: Ioan 1:29) 
Isus a fost adevărata jertfă. Când Isus a venit să fie botezat, Ioan a 
zis: ... Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii! 
Ioan 1:29. 
El era Mielul cel fără vină! El era singurul, spune Biblia, care 
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56 

(Text: 1 Petru 2:22) 
… n-a făcut păcat şi în gura Lui nu s-a găsit vicleşug.” 
1 Petru 2:22. 
Deși era nevinovat, Isus a fost bătut, batjocorit, și condamnat la 
moarte prin crucificare – una dintre cele mai teribile metode de 
execuție. 

 
57 

El ar fi putut să se opună. Ar fi putut să scape. Dar El Și-a dat viața 
de bunăvoie pentru păcatele tale și ale mele. 
Și când Dumnezeu a pus peste El păcatele întregii lumi, 

 
58 

(Text: Matei 27:46) 
Isus a strigat: …Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-
ai părăsit?  
Matei 27:46. 
El a simțit despărțirea groaznică pe care o aduce păcatul. Isus nu a 
putut suporta agonia despărțirii de Tatăl. Aceast I-a frânt inima.  

 
59 

(Text: Marcu 15:31) 
Mulțimea a strigat: ... Pe alţii i-a mântuit, şi pe Sine Însuşi nu Se 
poate mântui!  
Marcu 15:31.  
Și cât de adevărat era acest lucru! 
El nu S-a putut salva și pe Sine și pe ceilalți. 

 
60 

El plătea prețul pentru un neam pierdut, pentru călcarea legii. El 
plătea prețul păcatului. 
Astfel, Dumnezeu, cu o dragoste care nu poate fi împlinită până 
când omenirea nu este adusă iarăși în familia Sa, Și-a dat pe unicul 
Său Fiu să moară în locul omului, ca înlocuitor al Său. 

 
61 

Isus a fost tratat cum noi meritam, pentru ca noi să fim tratați cum 
merita El. 
El a fost condamnat pentru păcatele noastre și a suferit moartea 
pentru ca noi să avem viața Sa. 
In felul acesta, Dumnezeu a putut să ne dea viața veșnică și să 
continue să fie drept. 
Nu pentru vreun lucru bun pe care l-am fi făcut noi, ci pentru ceea 
ce a făcut Dumnezeu prin Isus! 
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62 

(Text: Efeseni 2:8) 
Pavel, apostolul neamurilor, scria: Căci prin har aţi fost 
mântuiţi, prin credinţă ...  
Efeseni 2:8.  
Credința este esența mântuirii. 

 
63 

Când temincerul din Filipi l-a întrebat pe Pavel ce trebuie să facă 
pentru a fi mântuit, Pavel a răspuns: 

 
64 

(Text: Fapte 16:31) 
… Crede în Domnul Isus Hristos și vei fi mântuit …  
Fapte 16:31. 
 

 
65 

Și totuși, nu este suficient doar să acepți teoretic că Isus a trăit pe 
acest pământ. 
Nu aceasta este credința care mântuiește. 
Credința care mântuiește este mai mult decât atât. 

 
66 

(Text: Iacov 2:19) 
Biblia spune că … și dracii cred … și se înfioară! 
Iacov 2:19. 
 

 
67 

Să crezi în Isus înseamnă mai mult decât a accepta faptul că El a 
murit cu aproape 2000 de ani în urmă. 
Biblia spune: 

 
68 

(Text: Proverbs 3:5, 6) 
Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe 
înţelepciunea ta!  
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69 

Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările. 
Proverbe 3:5, 6. 
A avea încredere în Isus înseamnă să-I predăm inimile, mințile și 
felul nostru de a fi. 

 
70 

Înseamnă să crezi că nu ceea ce facem noi ne poate salva, ci ceea 
ce Hristos a făcut pentru noi pe Calvar. 

 
71 

Toată slava este a lui Dumnezeu. Dumnezeu oferă harul, iar omul 
trebuie să aibă credință, încrezându-se complet în El. 

 
72 

A primi mântuirea este de fapt foarte simplu, dar mulți o fac să 
pară complicat și dificil. 
O întrebare este, însă, foarte importantă și trebuie să știm 
răspunsul la ea. Este aceeași întrebare pe care temnicerul le-a 
adresat-o lui Pavel și Sila în acea noapte din Filipi. 

 
73 

(Text: Fapte 16:30) 
Ce trebuie să fac să fiu mântuit? 
Să vedem patru adevăruri pe care Biblia le dă ca răspuns la această 
întrebare. 

 
74 

(Text: Efeseni 2:8, 9) 
ADEVĂRUL nr. 1: Mântuirea este un dar fără plată.  
Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu 
vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să 
nu se laude nimeni. 
Efeseni 2:8, 9. 
Acum se pune întrebarea: “De ce trebuie neapărat ca mântuirea să 
fie un dar?” 
Motivul pentru care trebuie să fie un dar ne duce la adevărul nr. 2. 
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75 

(Text: Romani 3:23) 
Adevărul nr. 2: Toți am păcătuit 
În Romani 3:23 citim: Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de 
slava lui Dumnezeu. 

 
76 

Aceasta înseamnă că eu nu merit acest dar. Eu nu merit să fiu 
salvat. 
Realitatea este că eu sunt un păcătos.  
Dacă mântuirea depinde de bunătatea mea, atunci nu o voi putea 
avea niciodată. Eu deja am păcătuit și imi lipsește ceea ce trebuie. 
Acesta este motivul pentru care mântuirea trebuie să fie un dar, 
care îmi este dat fără plată. Eu nu pot să o obțin singur și nici nu 
merit mântuirea. 

 
77 

(Text: Romani 6:23) 
Adevărul nr. 3: Problema: păcatul înseamnă moarte. 
Romani 6:23: Fiindcă plata păcatului este moartea. 
Eu sunt un păcătos și de aceea merit moartea.  
Păcatul meu mă desparte de Dumnezeu, de unde izvorăște viața 
tuturor. 
Dacă rămân cu ceea ce merit eu, atunci aceasa este moartea 
veșnică. Voi pieri pe vecie. Din fericire, Dumnezeu are o soluție la 
această problemă. 

 
78 

(Text: Romani 5:8) 
Adevărul nr. 4: Soluția este că Isus a murit pentru noi 
În Romani 5:8 ni se spune: Dar Dumnezeu își arată dragostea 
față de noi prin faptul că, încă pe când eram noi păcătoși, 
Hristos a murit pentru noi. 
Ce veste minunată. Isus a murit pentru mine, un păcătos. Prietene, 
El a murit și pentru tine! 

 
79 

Patru adevăruri simple. Să le trecem în revistă: 
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80 

1. Mîntuirea este un dar fără plată. 

 
81 

2. Toți am păcătuit. 

 
82 

3. Problema: Păcatul ne aduce moartea. 

 
83 

4. Soluția: Isus a murit pentru noi, ceea ce înseamnă că vom primi 
viața dacă îl acceptăm ca Mântuitor. 

 
84 

Pe când eram noi încă păcătoși, Isus a murit pentru noi. Nu-I așa 
că este vrednic de dragostea noastră? 
Nu merită El iubit pentru că a murit pentru păcatele tale și ale 
mele? 
Nu-I așa că merită iubit pentru că ne-a dăruit darul fără plată al 
mântuirii? 
Dar vei zice, poate: “Cum pot accepta acest dar fără plată?” 

 
85 

(Text: Apocalipsa 3:20) 
Răspunsul îl găsim în Apocalipsa 3:20: 
… Iată eu stau la ușă și bat. 
Dacă Cel ce are viața veșnică bate la ușa casei tale, Îl vei lăsa afară 
sau Îl vei invita înăuntru? 
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Desigur că deschizi ușa și Îl inviți înăuntru! Pentru că adevărul e 
că primindu-l pe Isus, vei primi și darul vieții veșnice pe care El îl 
aduce. 
Iată cât de simplu e totul.  
Isus dorește să intre în viețile noastre. 
Și noi Îl invităm să intre în viețile noastre atunci când ne supunem 
Lui, cuvântului Său, voinței Sale și ofertei Sale. 

 
87 

Așa se acceptă darul fără plată al vieții veșnice. 
Trebui doar să Îl rogi pe Isus și apoi să spui “Mulțumesc, Doamne 
Isuse! 
Vino în viața mea. 
Vino în inima mea. 
Iti predau viața mea. 
Îți predau inima mea.” 
Iar când Isus intră, noi Îl acceptăm ca Prietenul și Mântuitorul 
nostru, dar și ca Domnul și Stăpânul nostru. 

 
88 

Două lucruri importante se întâmplă atunci când Îi cerem lui Isus 
să intre în viețile noastre – când Îl acceptăm în viețile noastre. 
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(Text: 1 Ioan 1:9) 
În primul rând, ne mărturisim păcatele și primim iertarea Sa. 
Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne 
ierte păcatele  
 

 
90 

și să ne curățească de orice nelegiuire.  
1 Ioan 1:9. 
Ce făgăduință minunată. 

 
91 

Indiferent ce am făcut sau cine am fost, indiferent ce stil de viață 
am dus, chiar dacă am fost cei mai de jos păcătoși, noi putem veni 
la Isus pentru a accepta darul fără plată al vieții veșnice. 
Ne putem mărturisi păcatele și putem primi iertare pentru absolut 
tot ce am făcut. 
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Poate că ți-ai mărturisit anumite păcate lui Dumnezeu și, totuși, te 
simți încă vinovat și condamnat? 
Ai simțit vreodată că păcatul tău este prea mare chiar și pentru 
iertarea lui Dumnezeu? 
Dumnezeu însă vorbește foarte serios! Noi putem avea încredere 
în ceea ce spune. 

 
93 

(Text: 1 Ioan 5:10) 
Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în el; 

 
94 

cine nu crede pe Dumnezeu Îl face mincinos 

 
95 

fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu 
despre Fiul Său. 
1 Ioan 5:10 
Când Isus promite că ne va ierta păcatele și va îndepărta vina, El 
va face exact ceea ce a promis că va face. 

 
96 

Când Isus Iartă, El și uită. Ar trebui și tu să uiți! 

 
97 

(Text: Fapte 3:19) 
După cum spune și Petru în Fapte 3:19 
Pocăiţi-vă dar şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se 
şteargă păcatele ...  
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Așadar, noi venim la Isus, acceptăm darul fără plată al mântuirii, Îl 
invităm în viețile noastre, iar primul lucru care se întâmplă este că 
El ne iartă și ne curățește, ne spală și acoperă, sau plătește, pentru 
păcatele noastre cu sângele său prețios. 
Ce veste minunată! 
Câtă iubire I se cuvine! 
Dar se mai întâmplă ceva atunci când Îl invităm pe Isus în viețile 
noastre. 

 
99 

El ne dă puterea de a învinge păcatele și de a fi mai mult asemea 
Lui, de a umbla pe urmele Sale. 
Hoții nu mai fură. 
Mincinoșii nu mai mint. 
Bețivii nu mai beau. 
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(Text: Ioan 1:12) 
Iată ce se ni spune în Ioan 1:12: Dar tuturor celor ce L-au 
primit, adică celor ce cred în Numele Lui, 
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le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; 
El ne va da puterea de a deveni copiii Săi, fiii și fiicele Sale. Nu 
vom mai fi controlați de Satana.  
Nu vom mai fi copiii întunericului. 

 
102 

El ne dă puterea de a umbla pe urmele Sale. Crezând în El și 
acceptănd darul mântuirii Sale, primim de la El puterea de a fi 
biruitori. 

 
103 

Dacă ne poticnim și cădem chiar și după ce am primit darul, El ne 
ne va ierta iarăși și iarăși. 
Apoi, El ne vada iarăși puterea de a fi biruitori, de a crește și a fi 
tot mai mult ca Isus. 
Noi aven nevoie să creștem tot mai mult în credința și încrederea 
noastră în Isus, Mântuitorul nostru. Nu vom fi desăvârșiți, dar vom 
fi iertați. Satana nu mai este stăpânul nostru. Isus este de acum 
stăpânul nostru. 
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Când îi deschidem ușa inimii și Îl invităm înăuntru pe Isus, El nu 
doar că ne curățește viețile noastre păcătoase și ne iartă. 
El ne dă și puterea de a ne schimba și de a birui păcatul și a deveni 
din ce în ce mai mult ca El. 

 
105 

Și când Isus locuiește în noi, atunci știm cu siguranță că avem 
viața veșnică. 
Ai știut lucrul acesta? 
Nu trebuie să ne mai îngrijorăm dacă vom fi sau nu mântuiți, dacă 
vom primi sau nu viața veșnică. 

 
106 

(Text: 1 Ioan 5:12, 13) 
Cine are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-
are viaţa. 
 

 
107 

V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi, care credeţi în 
Numele Fiului lui Dumnezeu 
 

 
108 

aveţi viaţa veşnică. 1 Ioan 5:12, 13. 
 

 
109 

Isus vrea ca noi să știm, aici și acum, că avem viața veșnică. 
Aici și acum, noi putem ști că, invitându-L pe Isus în viețile 
noastre, vom primi siguranța mântuirii. 
Isus ne adresează tuturor această invitație, astfel încât 

 
110 

(Text: Ioan 3:16) 
… oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică.  
Ioan 3:16.  
Poate că simți că ești un păcătos fără speranță, dar nu este 
adevărat! 
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Dumnezeu poate trasnforma cea mai nefericită situație într-o 
victorie. 
Nici o viață nu este prea nenorocită pe care Isus să n-o poată 
vindeca. Nici un păcat nu este prea mare pe care Isus să nu-l poată 
ierta. 

 
111 

Pe 31 decembrie, 1995, John Clancy, un pompier veteran din New 
York, și-a condus echipa într-o clădire în flăcări, un bloc neocupat 
dintr-un cartier rău famat. Cu focul scăpat de sub control, 
pompierii erau îngrijorați că cineva ar mai putea fi încă blocat în 
clădire, deși doar vagabonzii, dependenții de droguri și 
prostitualele mai înnoptau în ea. Cu toate acestea, Clancy și echipa 
sa au decis să intre în iadul acela de flăcări să vadă dacă mai este 
cineva în clădire. Clădirea era plină de fum, așa că vizibilitatea era 
aproape zero. Pompierii și-au pus viața în pericol pentru a căuta 
vreun vagabond care ar mai fi folosit acea clădire drept adăpost. 
Dintr-o dată, etajul al doilea s-a prăbușit, prinzându-l înăuntru pe 
John Clancy. Colegii lui au muncit din greu pentru a-l elibera de 
cuptorul acela de foc, dar când au reușit în sfârșit să îl scoată, era 
deja prea târziu. Trupul său era carbonizat. El a lăsat în urmă o 
soție însărcinat în șase luni și toate planurile pe care le aveau 
împreună. 
Pentru John Clancy orice viață era valoroasă, și de aceea a fost 
dispus să își dea viața pentru a salva pe oricine s-ar mai putea afla 
în acea clădire. El a părăsit comfortul căminului său pentru a întra 
în acele flăcări arzătoare. John Clancy a pătruns printre flăcări 
pentru a salva vieți, însă și-a pierdut-o pe a sa. Credincioșia față de 
datoria sa l-a costat viața. 
Pe măsură ce mai multe detalii au fost aflate despre acest incident, 
investigatorii au descoperit că incendiul fusese cauzat de un 
incendiator în serie care se afla în clădire. Edwin Smith, unul 
dintre vagabonzii fără casă era cel care a pus focul. John Clancy a 
murit pentru că a încercat să-l salveze pe acela care dăduse foc 
clădirii. El și-a dat viața pentru un incendiator în serie. Ce exemplu 
extraordinar de imitare a vieții lui Hristos! 

 

Isus a lăsat siguranța căminului Său ceresc și S-a aruncat în iadul 
de foc al acestei lumi. 
Mântuitorul nostru a stat atârnat de o cruce până când focul din 
jurul Său L-a mistuti. Dar nu a fost mistuit de păcatul Său, ci de 
păcatele noastre.  
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112 Noi am ales să păcătuim. 
Noi am dac foc acestei lumi în mod întenționat prin mânie, 
necinste, poftă, lăcomie, adulter, minciună și câte și mai câte. 
Hristos a murit în locul nostru pentru ca noi să putem trăi. 
El a experimentat focul păcatului pe cruce pentru ca noi să nu 
experimentăm focul iadului atunci când Isus va veni pentru a 
mistui păcatul pentru totdeauna. 
Astăzi Isus dorește să îți dea și ție siguranță că poți avea viața 
veșnică. 
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El ascultă și așteaptă. 
De ce să nu ne deschidem inimile astăzi și să-L invităm să intre și 
să fie Domnul și Mântuitorul vieților noastre? 
El așteaptă! El ascultă! 
Există însă un lucru pe care Isus nu poate să îl facă, și anume să te 
forțeze să-I deschizi ușa inimii tale. 
El ne-a dat nouă fiecăruia puterea de a alege. 
Noi suntem aceia care trebuie să deschidem ușa! 
El va intra cu bucurie dacă noi deschidem ușa! 
Prietene, vrei să faci lucrul acesta chiar acum? 
Vrei să-L inviți pe Isus să intre în inima ta fără a mai amâna 
momentul? [plastorii să înceapă acum să împartă cartonașele] 
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Cea mai importantă decizie pe care o putem lua este acceea de a-L 
accepta pe Isus în inimile noastre. În timp ce plasatorii vor împărți 
cartonașele, vreau să vă invit să vă gândiți serios la această 
decizie. Este ceva în inima ta care te-ar putea împiedica să Îl inviți 
pe Isus în viața ta ca Domn și Salvator? Merită acest lucru 
pierderea vieții veșnice? Ce moment mai potrivit decât acum 
pentru a ne preda cu totul lui Isus, pentru a-I da totul lui Isus și 
pentru a-L lăsa să ne ofere mântuire, libertate și iertare? 
Vă invit să luați acest card și citindu-l împreună, rugați-vă pentru a 
bifa variantele care descriu cel mai bine cum a lucrat Duhul Sfânt 
la mintea voastră în seara aceasta. 

115 

Prima opțiune pe care o poți bifa în rugăciune, dacă dorești, spune: 
“Este cât se poate de clar pentru mine că moartea lui Isus oferă 
darul vieții veșnice tuturor celor care cred.” Dacă ești convins de 
aceasta în urma studiului din seara aceasta, bifează prima opțiune. 
Există mulți oameni care nu au avut niciodată ocazia de a lua o 
decizie pentru a-L accepta pe Isus. Dacă acesta este ceea ce simți 

P

P
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P
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acum, a doua opțiune este petru tine! “Nu L-am acceptat până 
acum pe Isus ca Mântuitor personal, dar astăzi aleg să primesc 
iertarea Sa pentru păcatele mele și să-L invit să fie Domnul vieții 
mele.” Dacă aceast este dorința inimii tale, spune-I chiar acum 
“Da, Doamne!” și bifează această opițiune. 
A treia opțiune se aplică la multe persoane. Poate că de mult L-ai 
cunoscut pe Dumnezeu, dar te-ai depărtat de el. Niciodată nu va fi 
un moment mai propice pentru a te întoarce ca acum. A treia 
opțiune este pentru tine. “M-am depărtat de calea Domnului, dar 
astăzi vreau din nou să îl accept pe El ca Mântuitor și Domn 
personal și să am din nou o relație plină de iubire cu El.” Dacă 
aceasta este experiența ta, nu ezita să iei această decizie acum, și 
bifează a treia opțiune. 
Desigur, oricând este bine să ne reînnoim legământul cu Isus. 
Poate că ești creștin, bucurându-te de dragostea și iertarea Sa, iar 
în seara aceasta vrei pur si simplu să-I mai spui încă o dată că ești 
cu totul al său. Să vedem următoarea opțiune. “Mă încred deja în 
Isus ca Mântuitor al meu, dar astăzi doresc să-mi înnoiesc 
devotamentul și angajamentul meu față de El și să Îi mulțumesc 
pentru dragostea Sa minunată.” Dacă aceasta este dorința ta, 
bifează această căsuță. 
Și în cele din urmă, trebuie să spunem că avem și alte resurse de 
care ai putea fi interesat și suntem bucuroși să ți le oferim gratis. 
Dacă ești interesat de aceste lucruri, bifează căsuța care spune 
“Doresc mai multe resurse despre cum să cresc în relația mea cu 
Isus.” 
Doresc să ne rugâm împreună despre deciziile pe care tocmai le-
am luat. Mă voi ruga în special pentru cei pentru care aceste 
decizii sunt foarte greu de luat. Poate că Duhul Sfânt te-a convins 
de adevăr, dar Diavolul te ispitește să te îndoiești. Acum la sfârșit 
vreu să mă rog pentru fiecare dintre noi, ca Dumnezeu să 
binecuvânteze deciziile pe care tocmai le-am luat. Să ne plecăm 
capetele în rugaciune: 
[Sugestie de rugăciune pe slide-ul următor] 
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[Sugestie de rugăciune] 
Tată ceresc, îți mulțumim că ni L-ai oferit pe Isus. Îți mulțumim că 
ai fost dispus să oferi cel mai mare dar pe care cerul îl putea oferi 
unei lumi care se răsculase împotriva Ta și căreia nici nu-i păsa 
de tine. Doamne, am luat câteva decizii în seara aceasta. Am luat 
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aceste decizii pentru tine. În seara aceasta vreau să-ți mulțumesc 
pentru aceia care L-au acceptat pe Isus ca Mântuitor personal. 
Dă-le pace și bucurie, acum când au iertarea Ta. Ajută-i să 
iubească mai mult și să crească în cunoștința de Tine pe măsură 
ce afla tot mai mult despre voința Ta pentru viața lor. Îți 
mulțumesc de asemenea pentru cei care și-au înnoit legămintele în 
seara aceasta. Îți mulțumim pentru răbdarea Ta cu noi și mila Ta 
față de noi. Ajută-ne să-Ți fim credincioși Ție. Dă-ne putere să 
ducem aceste decizii până la capăt. Schimbă-ne viețile și inimile și 
fă-le cât mai asemenea Ție. Binecuvântează fiecare familie și 
cămin reprezentat aici și apără-i prin puterea Ta cea mare. Îți 
mulțumim și Te iubim. În numele lui Hristos Te-am rugat, Amin!” 
 
Nu uitați să vă semnați pe cartonașul pe care-l puteți lăsa 
plasatorilor de la ușă pe drumul spre ieșire (instrucțiunile pot varia 
în funcție de situație). Să aveți o seara bună. 

 


