TOATE ACESTEA
LE-AM FĂCUT
PENTRU TINE

Eu am venit din cauza păcatelor tale.
„Aşa cum este scris: Nu este nici unul drept, nici măcar unul.“
(Rom. 3:10)
„Fiindcă toţi au păcătuit şi nu ajung la gloria lui Dumnezeu;“
(Rom. 3:23)
„Acesta este un cuvânt de încredere şi demn de toată
acceptarea: Cristos Isus a venit în lume să salveze pe
păcătoşi; dintre care primul eu sunt.“
(1 Tim. 1:15)
Eu am venit din cauza păcatelor tale.
„Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru
fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut
peste el şi prin rănile lui sîntem tămăduiţi.“
(Isaia 53:5)
„Dar Dumnezeu îşi demonstrează dragostea faţă de noi, în
aceea că, pe când eram noi încă păcatoşi Cristos a murit
pentru noi. Cu atât mai mult aşadar, fiind acum declaraţi
drepţi prin sângele lui, vom fi salvaţi de la furie prin el.“
(Rom. 5:8-9)
„În care avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea
păcatelor:“
(Col. 1:14)
Eu am înviat ca să te salvez pentru eternitate.
„De aceea şi este în stare să îi salveze în deplină perfecţiune
pe cei ce vin la Dumnezeu prin el, văzând că el trăieşte
întotdeauna pentru a mijloci pentru ei.“
(Evr. 7:25)
„Oile mele aud vocea mea, şi eu le cunosc şi ele mă
urmează; Şi eu le dau viaţă eternă; şi nicidecum nu vor pieri
niciodată, şi nimeni nu le va smulge din mâna mea.“
(Iaon 10:27-28)
„Şi aceasta este mărturia, că Dumnezeu ne-a dat nouă viaţă
eternă, şi această viaţă este în Fiul său.“
(1 Ioan 5:11)

Tu trebuie să te pocăieşti şi să recunoşti că eşti un
păcătos; că nu poţi face nimic pentru a te salva sau
măcar pentru a de ajuta în salvare şi că ai nevoie de
ISUS CHRISTOS pentru aceasta.
„Vă spun: Nu; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.“
(Lc. 13:3)
„Să se lase cel rău de calea lui şi omul nelegiuit să se lase
de gîndurile lui; să se întoarcă la Domnul, care va avea milă
de el; la Dumnezeul nostru care nu oboseşte iertînd. Căci
gîndurile Mele nu sînt gîndurile voastre, şi căile voastre nu
sînt căile Mele, zice Domnul.“
(Isaia 55:7-8)
„Nu din cauza lucrărilor pe care noi le-am făcut în dreptate, ci
conform milei sale el ne-a salvat,“
(Tit. 3:5a)
„Dar celui ce nu lucrează, ci îl crede pe cel ce declară drept
pe cel neevlavios, credinţa lui i se socoteşte pentru dreptate.“
(Rom. 4:5)
Trebuie să te încrezi şi să îţi pui încrederea deplină în
ISUS CRISTOS, Singurul care te salvează de păcat şi
de iad.
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe
singurul-născut Fiu al său, pentru ca oricine crede în el, să
nu piară, ci să aibă viaţa eternă.“
(Ioan 3:16)
„Şi nu ezitat la promisiunea lui Dumnezeu, prin necredinţă; ci
a fost întărit în credinţă, dând glorie lui Dumnezeu; Şi fiind
deplin convins că, ce a promis a fost în stare să şi facă.“
(Rom. 4:20-21)
„Să declare dreptate lui în acest timp; ca fiind el drept, şi
declarând drept pe cel care crede în Isus.“ „De aceea
concludem că un om este declarat drept prin credinţă, fără
faptele legii.“
(Rom. 3:26, 28)

CARE ESTE DECIZIA TA?
Aleg să mă încred în ISUS ca în Salvatorul meu.
„Cine îl crede pe el, nu este condamnat;“

(Ioan 3:18a)
„Căci cu inima omul crede pentru dreptate; şi cu gura
mărturisirea este făcută pentru salvare.“ „Fiindcă oricine va
chema numele Domnului va fi salvat.“
(Rom 10:10, 13)
Aleg să îl resping pe ISUS şi să îmi ţin calea.
„... pentru că nu a crezut în numele singurului-născut Fiu al lui
Dumnezeu.“
(Ioan 3:18b)
„Oricine n-a fost găsit în Cartea Vieţii a fost aruncat în iazul da
foc.“
(Apoc. 20:15)
Te rugăm să ne restitui acest tractat, pentru a cunoaşte şi noi
faptul că, după citirea lui, te-ai decis să te încrezi în ISUS
CRISTOS, ca în Singurul tău Salvator!
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