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Te rog nu o arunca, poti fi amendat
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Ai luat vreodată numele lui Dumnezeu în deșert? "Domnul Dumnezeu nu va lasă 
nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui." Exod 20:7 Și "În ziua judecăţîi, 

oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care - l vor fi rostit." Matei 
12:36

TOTUȘI, Isus Hristos îţi arată O SINGURĂ cale de a fi salvat... "Dar Dumnezeu își arata 
dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit 
pentru noi." Români 5:8.  După moartea Lui pe cruce, El a înviat din morţi biruind 

moartea!.- Isus a luat pedeapsa noastră asupra Lui, că și cum cineva ar intră în sala de 
judecată și ar plăţi amendă ta, ar stă în locul tău...Un cadou complet gratis și nemeritat.

Că să fii iertat, trebuie să te întorci ( să renunţi) la tot ce ai făcut greșit și să te încrezi 
doar în Isus pentru mântuire, că oricine crede în El, "nu va pieri ci va avea viaţă 

veșnică". Ioan 3:16 Isus a zis: "Eu sunt calea, adevărul și viaţă. Nimeni nu vine la Tatăl 
decât prin Mine." Ioan 14:6

Un test rapid pentru tine: ai MINŢIT vreodată? Ai FURAT vreodată? Ai POFTIT la ce nu-
ial tău? Fiecare persoană are o conștiinţa care îi spune că este greșit să facă lucrurile de 

mai sus. Dar tu știi ADEVĂRATUL COST al acestor acţiuni?

VA RUGĂM... "Căutaţi pe Domnul, câtă vreme se poate găși: Chemaţi-L câtă vreme este 
aproape. Să se lase cel rău de calea lui, și omul nelegiut să se lase de gândurile lui, să se 

întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu obosește 
iertând." Isaia 55:6 Ziua de mâine nu este a ta. Întoarce-te la El astăzi.

Dacă tu mori acum și vei stă în faţă lui Dumnezeu, vei sfârși prin a fi trimis în Iad ("Căci 
este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ţi fie aruncat tot trupul în 

ghenă." Matei 5:29)

Te consideri o persoană bună?
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