Felicitări! Dacă ai spus această rugăciune, păcatele tale sunt
iertate, iar acum ai viață veșnică prin Isus Cristos! Biblia
spune, “V-am scris aceste lucruri ca să știţi că voi, care
credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa veșnică.”
(1 Ioan 5:13) Dar acesta este doar începutul pentru tine! Poți
să începi să crești spiritual în următoarele modalități: 1)
Studiu biblic, începe cu Ioan capitolul 1 (dacă nu ai o Biblie,
roagă-te și Dumnezeu va găsi o metodă prin care să-ți ofere
una). 2) Roagă-te zilnic, vorbește cu Dumnezeu și ascultă ce
vrea să-ți spună. 3) Biserica, găsește o biserică care te învață
Biblia și care crede că Isus Cristos este Dumnezeu întrupat.
4) Spune și altora cum l-ai primit pe Isus Cristos, și cum pot
să Îl primească și ei.
Te rog contactează echipa noastra si spune-ne dacă L-ai
acceptat pe Isus Cristos. Noi putem să-ți oferim resurse
pentru creșterea ta spirituală.
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Dacă ai muri astăzi, ești 100% sigur
că ai merge în Rai?
Aici vei găsi cum să fii sigur...
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Dumnezeu te iubește și vrea ca tu să fii cu El atât în viața
aceasta dar și pentru totdeauna în Rai!
“...Te iubesc...” (Isaia 43:4)
Păcatul ne separă de dragostea lui
Dumnezeu! Biblia spune: “Toți au
păcătuit.” (Romani 3:23) Păcatul nostru ne
duce la moarte, judecată și iad, dar nu asta
este ceea ce vrea Dumnezeu pentru noi.
Isus Cristos! Moartea Lui pe cruce și învierea Lui
înseamnă că Isus Cristos a fost Dumnezeu
întrupat și El este singura cale prin care
păcatele noastre sunt iertate! Isus a spus: “Eu
sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la
Tatăl decât prin Mine.” (Ioan 14:6)
Decizia noastră! Ceea ce facem cu Isus Cristos este
alegerea noastră personală, dacă Îl acceptăm sau Îl
respingem. Deci, noi decidem dacă mergem în Rai sau în
Iad după ce murim, pe baza a ceea ce facem cu Isus Cristos.
Care este alegerea ta în legatură cu Isus? “Oricine crede în
El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat,
pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui
Dumnezeu.” (Ioan 3:18)
Deci, ce trebuie să faci pentru a fi 100% sigur că vei merge
în Rai când vei muri?
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Pocăieste-te: Trebuie să ne întoarcem de la păcatul nostru
și să-l părăsim și numai Dumnezeu ne poate
ajuta să facem acest lucru. Este ca și cum ai face
o întoarcere în U și ne oprim din a ne controla
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propria viață și Îi permitem Lui Isus Cristos să fie în control.
“Pocăiţi-vă dar și întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se
șteargă păcatele...” (Faptele Apostolilor 3:19)
2.

3.

Primește: Prin credință și prin harul lui
Dumnezeu ne deschidem inima, nu prin ceea
ce facem noi sau prin faptele noastre bune, îl
primim pe Isus Cristos ca Domn și Mântuitor
personal... este ca și cum am primi un cadou gratuit.
“Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în
Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui
Dumnezeu.” (Ioan 1:12)
Urmează-L: Ca dovadă că ne-am căit și L-am primit pe Isus
Cristos, începem să-L urmăm! Aceasta înseamnă că
acțiunile, cuvintele și stilul nostru de viață încep să se
schimbe. Isus a spus: “Veniți după Mine și vă voi face
pescari de oameni.” (Matei 4:19)

Dacă ești dispus să te pocăiești, să-L primești și să-L urmezi pe
Isus Cristos, astfel încât să poți merge în Rai când veți muri,
rugăciunea următoare este un exemplu pe care îl poți folosi
pentru a-L primi pe Isus Cristos chiar acum: “Tată Ceresc, vin la
crucea lui Isus. Am păcătuit. Vreau să mă pocăiesc și să mă
întorc de la păcatul meu. Prin credință, prin har, îl primesc pe
Isus Cristos ca Domnul și Mântuitorul meu personal. Vino în
inima mea Isuse. Mă angajez de acum să te iubesc, să te urmez
și să te slujesc. În Numele lui Isus, Amin."
Acum, te rog să întorci pagina pentru a afla mai multe despre
ceea ce tocmai ai făcut primindu-L pe Isus Cristos ca Domnul și
Mântuitorul tău personal...
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