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ADEVĂRuri
«Dumnezeu împreună cu tine?» – «No way!»
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Adevărul 1: #iubit
Dumnezeu te iubește! 

Ești deci foarte important pentru El!

„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

„… nevrând ca vreunii să piară,  
ci ca toţi să vină la pocăinţă.“

Biblia, 2 Petru 3.9 

Adevărul 2: #vinovat
Cu toate acestea, aici este o problemă: 

El este perfect, tu nu ești!

Tu știi că nu ești perfect.  
Tu ai păcătuit și El nu poate tolera acest lucru.  

Vrei oare să spui că nu ai mințit niciodată?  
Sau că niciodată nu ai furat?  

Cu siguranță, le-ai făcut  
pe toate acestea, nu-i așa? 

„Pentru că toţi au păcătuit şi sunt 
lipsiţi de gloria lui Dumnezeu.“

Biblia, Romani 3.23
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Adevărul 3: #fără speranță
Tu nu te poți ajuta singur.

Ești vinovat și poți vedea bine 
consecințele acestui fapt în viața ta. 

O conștiință care te acuză, relații distruse,  
sentimente de vinovăție…  

Indiferent cât de mult te străduiești,  
nu vei fi capabil să scapi de toate 
acestea și nici să-ți uiți trecutul. 

„Pentru că-mi cunosc nelegiuirile şi păcatul 
meu este întotdeauna înaintea mea.“

Biblia, Psalmul 51.3 

Adevărul 4: #înțelept
Dacă ai conștientizat aceasta, 

ești pe drumul cel bun. 

Așadar, vino la Domnul!  
Recunoaște că ești un păcătos.  
Mărturisește-I Lui păcatele tale,  

iar El te va ierta și nu te va pedepsi. 

„Dacă ne mărturisim păcatele,  
El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele 

şi să ne curăţească de orice nedreptate.“
Biblia, 1 Ioan 1.9 
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Adevărul 5: #achitat
Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,  

a acceptat să poarte vina ta la cruce.  
De aceea Dumnezeu te poate ierta. 

Iar când El te iartă,  
aceasta este clar: ești achitat pe deplin!

„Pedeapsa care ne dă pacea era asupra Lui.“
Biblia, Isaia 53.5 

„… fiind îndreptăţiţi, fără plată, prin harul Său, 
prin răscumpărarea care este în Hristos Isus. “ 

Biblia, Romani 3.24

Adevărul 6: #siguranță
Și, fiindcă Isus Hristos este Cel care  

a înfăptuit acest lucru – și nu tu –  
te poți baza complet pe el. Nimeni nu 

poate să-ți răpească acestă certitudine.  

Isus Hristos a spus: „Şi Eu le dau viaţă eternă;  
şi nicidecum nu vor pieri niciodată  

şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea.“ 
Biblia, Ioan 10.28

E adevărat deci și pentru tine: 
Oricine Îl are pe Isus Hristos are Viața! 
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Ai întrebari?
Scrie-ne la: contact@gbv.ro

Încă nu ai Biblia?
Suntem bucuroși să îți trimitem cadou  

Noul Testament, cea de-a doua parte a Bibliei.
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