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Ai ştiut că eşti dator şi eşti un datornic
din cauza păcatelor tale?
“Fiindcă toţi au păcătuit şi nu ajung la gloria lui Dumnezeu;”
(Rom. 3:23)
“Ştim însă că oricâte spune legea, le spune celor care sunt sub
lege; ca fiecare gură să fie astupată şi toată lumea să devină
vinovată înaintea lui Dumnezeu.”
(Rom. 3:19)
Îţi dai seama care este costul datoriei ce ţi-o vor aduce
păcatele în veşnicie?
“...plata păcatului este moarte;...”
(Rom. 6:23a)
“Şi moartea şi locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc.
Iazul de foc este moartea a doua.”
(Rev. 20:14) (A se citi întreg cap. 20)
“Şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor.” (Rev. 14:11a)
Ai auzit însă că datoria păcatelor
tale a fost plătită pe deplin?
“Şi va naşte un Fiu şi vei chema numele lui ISUS; pentru că el
va salva pe poporul lui de păcatele lor.”
(Matei 1:21)
“Pentru că şi Cristos a suferit o dată pentru păcate, cel
drept pentru cei nedrepţi, ca să ne aducă la Dumnezeu,”
(1 Pet. 3:18a)
“Astfel, după ce Isus a luat oţetul, a spus: S-a terminat; şi
plecându-şi capul, şi-a dat duhul.”
(Ioan 19:30)
Poţi să crezi tu Biblia, şi tot ceea
ce a făcut Dumnezeu pentru tine?
“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. 1:15a)
“Şi aceasta este mărturia, că Dumnezeu ne-a dat nouă viaţă
eternă, şi această viaţă este în Fiul său.”
(1 Ioan 5:11)
“Fiindcă scriptura spune: Oricine îl crede pe el nu va fi ruşinat.”
(Rom. 10:11)
Poţi să îţi încredinţezi şi tu sufletul, pentru eternitate,
în mod deplin lui ISUS CHRISTOS?
“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 prin el, toţi care cred sunt declaraţi drepţi din toate lucrurile,
din care nu puteţi fi declaraţi drepţi prin legea lui Moise.”
(Fapte 13:39)
“Crede pe Domnul Isus Cristos şi vei fi salvat tu şi casa ta.”
(Fapte 16:31b)
Să nu uiţi că trebuie să te încrezi
în ISUS şi în nimic altceva.
“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)
“Isus a răspuns şi le-a zis: Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu,
ca să credeţi pe acela pe care l-a trimis el.”
(Ioan 6:29)
“De aceea concludem că un om este declarat drept prin
credinţă, fără faptele legii.”
(Rom. 3:28)

Ai tu confirmarea
PLĂTIT PE DEPLIN
Pentru datoria păcatului tău?

Eu aleg să mă încred în ISUS CRISTOS şi în
achitarea lui desăvârşită pentru datoria
păcatului meu. “Acestuia îi aduc mărturie toţi profeţii,
că prin numele lui, oricine crede în el va primi iertarea
păcatelor.” (Fapte 10:43) “Căci cu inima omul crede
pentru dreptate; şi cu gura mărturisirea este făcută
pentru salvare.” (Rom. 10:10)
Eu aleg să resping plata lui ISUS CRISTOS şi
să mă încred in achitarea mea. “Cum vom
scăpa dacă neglijăm o salvare aşa de mare?” (Evrei
2:3a) “În flacăra focului dând pedeapsă celor ce nu
cunosc pe Dumnezeu, şi nu fac ce porunceşte
evanghelia Domnului nostru Isus Cristos; Care vor fi
pedepsiţi cu distrugerea fără de sfârşit de la faţa
Domnului, şi de la gloria tăriei sale;” (2 Tes. 1:8-9)
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
CHRISTOS, ca în Singurul tău Salvator!
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