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Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,
încât L-a dat pe singurul Său Fiu, 

pentru ca oricine 

crede în El
să nu piară 

ci să aibă viaţă eternă

Biblia – Ioan 3.16

 Oferta dragostei lui Dumnezeu

Acest verset cheie al Bibliei dă expresie,   
ca un diamant strălucitor, 
întregii Evanghelii a lui Dumnezeu către oameni.

cea mai mare îndurare
cel mai mare preţ
cel mai mare număr posibil
cea mai uşoară condiţie
cea mai mare salvare
cel mai frumos cadou

pentru tine personal!

Evanghelia pe care o prezintă Biblia este cu adevărat o veste  
care aduce bucurie oricărui om care are curajul 

să se aşeze pe sine însuşi în lumina ei.
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Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea …
Aici întrezărim ceva din iubirea lui Dumnezeu faţă de făpturile Sale. 
Nu putem decât să admirăm această dragoste de nepătruns a lui 
Dumnezeu, pe care am ignorat-o și am necinstit-o.
Dar El a făcut primul pas, pentru ca cei pierduţi să poată fi salvaţi. 

… încât L-a dat pe 
singurul Său Fiu …

Acesta este preţul cel mai mare al dragostei lui Dumnezeu: Isus Hristos 
– darul Său de nespus! Dumnezeu L-a trimis pe Însuşi Fiul Său cel 
Preaiubit pe pământ, dându-L  la cruce. Moartea Lui este dovada de 
netăgăduit a dragostei unui Dumnezeu drept.
Prin aceasta, Dumnezeul cel plin de dragoste vine în ajutorul 

nostru, al celor pierduţi! Ce îndurare!

... ca oricine crede în El ...
Aceasta i se adresează fiecăruia, fără nicio excepţie. În locul cuvântului 
«oricine» poți pune numele tău! Ce avem de făcut pentru a merge la 
pierzare? Absolut nimic!

Dar ceva trebuie făcut pentru a f i salvaţi!

Dumnezeu însă nu cere fapte bune, ci ne îndeamnă să credem personal  în Fiul Său, Isus Hristos, care a suferit judecata lui 
Dumnezeu, din pricina păcatelor noastre. Dacă facem aceasta, 
vom primi pe deplin, atât salvarea din pedeapsa eternă, cât şi 
binecuvântarea vieţii veşnice.
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... să nu piară …
Aici Dumnezeu rosteşte sentința îngrozitoare a acelora care nu 
primesc oferta Sa: vor fi pierduţi pentru totdeauna în întuneric, în 
chinuri şi despărțiți de Dumnezeu „unde viermele lor nu moare şi 
focul nu se stinge”. Biblia – Marcu 9.44

Nu înţelegeţi greşit: Vestea lui Dumnezeu este o veste de bucurie, nu 
de ameninţare.

 
 Dumnezeu nu doreşte moartea păcătosului,  

ci ca omul să se întoarcă la El şi să trăiască.

Ar fi greșit din partea noastră dacă nu am transmite avertizarea lui 
Dumnezeu cu privire la această pierzare veșnică!

»

… ci să aibă viaţă eternă.
Aceasta nu înseamnă «să ai numai ceva din viaţă» sau «să savurezi 
puţin viaţa». Ar fi mult prea puţin. Nu, ci este o viaţă fericită şi 
eternă cu Isus Hristos.

Biblia o descrie astfel:
Pentru că plata păcatului este moartea, însă darul de har 

al lui Dumnezeu este viaţa eternă în Hristos Isus. 
Biblia – Romani 6.23

Cine Îl are pe Fiul are viaţa. 
Biblia –  1 Ioan 5.12

Când începe această viaţă eternă? De îndată ce crezi în Isus Hristos, 
Mântuitorul , mărturisindu-ți păcatele cu sinceritate înaintea lui 
Dumnezeu.

Aceasta poate avea loc aici şi acum!
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Cuvântul lui Dumnezeu!

În aceasta este dragostea,
nu că noi L-am iubit pe Dumnezeu, 
     ci că El ne-a iubit
                      şi L-a trimis pe Fiul Său
     ca ispăşire pentru păcatele noastre.

Biblia – 1 Ioan 4.10
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