bunăvoință față de omenire.

Prindeți viața veșnică! Chemați Numele lui Isus și veți fi
mântuiți! Dumnezeu te iubește exact pe tine și vrea să te vadă
și în Rai cu Isus Hristos într-o zi!
________________

Dacă ai vrea să-l accepți pe Isus ca Mântuitor în viața ta, te-ai putea ruga
astfel:
Mulțumesc Doamne, că pot primi acest dar prin harul tău.
Vreau să-L primesc pe Isus în inima mea.
Mântuiește-mă, Doamne, și iartă-mi toate păcatele. Fă-mă copil al lui
Dumnezeu. Vino în inima mea, Iisuse, și ajută-mă să învăț să te cunosc.
Mulțumesc, Doamne, că vei face asta și că de acum îți aparțin,
în Numele lui Isus. Amin!
Lăudați pe Domnul pentru marea Sa milă față de noi!

Vrei să afli mai multe?
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Distribuit de:

“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).

O Cheie pentru Dumnezeu

Numele lui Isus – O Cheie pentru Dumnezeu
” Dumnezeu i s-a arătat lui Iosif și i-a spus: „Ea [Maria] va naște un
fiu și tu îi vei da numele Isus, pentru că El își va mântui pe poporul
Lui de păcatele sale.” (Matei 1:21).
Dumnezeu însuși a dat un nume acestui copil. Aici El dezvăluie și
secretul și binecuvântarea din spatele acestui nume minunat. În acest
nume, întreaga lume poate primi marea iubire a lui Dumnezeu.
Acest verset binecunoscut din Ioan 3:16 afirmă: “Căci Dumnezeu
a iubit atât de mult lumea, încât a dat pe singurul său Fiu, pentru ca
oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.”

Credeți în Numele lui Isus!
Nu este ușor să înțelegem sau să înțelegem toată dragostea lui
Dumnezeu și harul pentru noi, dar există un lucru pe care îl putem
lua mai ușor; ceva în care putem să ne punem ÎNTOTDEAUNA
încrederea și acesta este numele lui Isus.
“Mântuirea nu se găsește în nimeni altcineva, pentru că nu există
niciun alt nume sub cer dat oamenilor prin care să fim mântuiți”
(Faptele Apostolilor 4:12).

“…El [Isus] s-a smerit și S-a făcut ascultător până la moarte, și încă
moarte de cruce! De aceea și Dumnezeu L-a înălțat nespus de mult și
I-a dat Numele care este mai presus de orice nume” (Filipeni 2:8,9).
“Căci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit” (Romani
10:13) - Numele Domnului este Isus.

Numele lui Isus – o Cheie
Am putea compara Numele lui Isus cu o Cheie. O cheie descuie ușile.
În multe orașe, vedetele primesc în dar Cheia Orașului respectiv.
Această cheie le „deschide” multe beneficii în acel oraș.
Sau ne-am putea imagina Numele lui Isus ca pe o cheie a unei

mașini. Introduceți o cheie în contact și o rotiți și ce se întâmplă
sub capotă? Electricitatea începe să curgă și începe să pună în
mișcare diferite tipuri de componente. Motorul începe să se
rotească. Pompele încep să se ungă și să funcționeze în moduri
diferite. Întregul motor prinde viață și pornește.
Nu știu tot ce se întâmplă într-o mașină când întorc cheia, dar
văd efectul acesteia: motorul pornește și pot conduce. Și toate
acestea se întâmplă printr-o cheie mică, nesemnificativă o bucată de metal sau plastic.
Ceva similar se întâmplă în Cerul lui Dumnezeu prin puterea din
Numele lui Isus. Acest nume atinge inima Tatălui. Acest nume
atinge inima Mântuitorului, Cel care a murit pe Crucea Calvarului.
Acela care și-a vărsat sângele ca plată pentru păcatele noastre,
astfel încât să putem primi iertarea păcatelor și să mergem în Rai.

Numele lui Isus - Harul lui Dumnezeu
Astăzi Isus stă la dreapta lui Dumnezeu în Cer. El aude fiecare
rugăciune care i se face cu credință și încredere.
El aude deasemenea chiar și cel mai mic suspin: „Isus ajută-mă!
Iisus salvează-mă! Isus ai milă de mine! ”
Dacă te rogi lui Isus, vei simți harul și binecuvântarea Raiului în
inima ta și vei fi mântuit. Toate păcatele tale vor fi iertate și o nouă
viață se va naște în inima ta.
Nimeni nu îl poate înțelege pe Dumnezeu 100%, dar ne putem
baza pe deplin pe tot ceea ce El a promis în Cuvântul Său, Biblia.
Dumnezeu a făcut drumul atât de clar și pragul spre mântuire
suficient de jos încât nimeni, nici măcar cel mai slab și nici cel mai
mic, nu trebuie să se rătăcească sau să se piardă.
Întoarce-te la Isus
În acest fel - în Isus Hristos - Dumnezeu și-a arătat bunătatea și

