1. goferul

2. Condamnatul

3. Paraèutistul

Un èofer a fost oprit de un ofiìer de poliìie.
Era èofer bun èi după câte ètia nu
comisese nici o infracìiune.

Un om nevinovat l-a abordat pe un judecător èi
s-a oferit voluntar să fie executat în locul unui
ucigaè condamnat la moarte. Judecătorul a
consimìit.

Paraèutiètii demonstrează că au încredere
în paraèutele lor când sar din avion.

Poliìistul i-a spus: "Te-am oprit pentru că
mergeai cu 55 km/oră într-o zonă ècolară.
Ai trecut pe lângă zece indicatoare ce
impuneau viteza de 30 km/oră, èi le-ai
ignorat pe toate."

În ziua următoare, judecătorul i-a spus celui
condamnat că urma să ia o hotărâre.

Aèa cum èoferul a avut zece indicatoare de
avertisment, Dumnezeu ne-a dat èi nouă
zece indicatoare de avertisment în Biblie.
Se numesc Cele Zece Porunci.
Ai spus vreodată vreo minciună? Ai furat
vreodată? Ai folosit vreodată numele lui
Dumnezeu ca parte dintr-o înjurătură?
Dacă eèti ca mine, răspunsul este 'da'.
Iată ce spune Biblia:
x "Căci oricine păzeète întreaga lege,
dar încalcă o singură poruncă, se face
vinovat de toate." Iacov 2:10
Dumnezeu spune că prin încălcarea unei
singure porunci, păcătuim èi vom fi traèi la
răspundere pentru încălcarea fiecăreia,
inclusiv adulterul èi crima.
x

Pedeapsa lui Dumnezeu pentru
păcatul
nostru
este
moartea.
(Condamnarea la iad, fiindca El nu
permite păcatul în prezenìa Lui)
Romani 6:23a

Dacă povestea s-ar termina aici, atunci nar exista speranìă pentru noi …

“Un om nevinovat èi-a dat viaìa în locul tău. Dacă
tu accepìi preìul plătit de el pentru crima ta, eèti
liber să pleci.
Dacă nu accepìi, vei fi executat pentru crima
comisă. Care este alegerea ta?”
Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a fost fără păcat
dar èi-a dat viaìa de bună voie pentru a plăti
preìul păcatului meu èi-al tău. (Pedeapsa lui
Dumnezeu pentru păcatul meu èi-al tău este
moartea). După trei zile a înviat din morìi.

x

Dumnezeu ùi-a dovedit dragostea faĠă de noi
prin faptul că, în timp ce noi eram păcătoúi,
Hristos a murit pentru noi. Romani 5:8

x

Darul lui Dumnezeu este viaĠa veúnică în Isus
Hristos, Domnul nostru. Romani 6:23b

Ca rezultat al morìii Domnului Isus în locul tău, ai
două opìiuni:
Să accepìi iertarea lui Dumnezeu pentru păcatele
tale împreună cu viaìa veènică, cerându-I iertare
(recunoaète-ìi păcatul èi exprimă-ìi dorinìa de a
renunìa la el) èi punându-ìi încrederea în Domnul
Isus. (Faptele Apostolilor 20:21)

Urmaèii lui Isus îèi demonstrează credinìa
în El atunci când Duhul lui Dumnezeu le
schimbă gândurile èi dorinìele.

x

Dacă cineva este în Hristos, este o
nouă creaĠie. Cele vechi s-au dus; iată,
toate au devenit noi! 2 Corinteni 5:17

x

Dumnezeu spune: ”Vă voi da o inimă
nouă úi voi pune înăuntrul vostru un
duh nou.” Ezechiel 36:26

Intrând într-un service auto nu devii
automat mecanic, la fel cum nici mersul la
biserică nu te transformă automat într-un
creètin.
Dacă vrei să primeèti iertarea lui
Dumnezeu pentru păcatele tale împreună
cu viaìa veènică, o astfel de rugăciune tear putea ajuta:
“Isuse, cred că ai plătit preìul pentru
păcatele mele atunci când ai murit pe
cruce èi ai înviat din morìi. Vreau să
renunì la păcate èi să-mi pun încrederea în
Tine ca Domn al meu. Vreau să Te urmez
toată viaìa mea. Îìi mulìumesc pentru
darul vieìii veènice. Amin.”
x

SAU

Să respingi iertarea lui Dumnezeu pentru
păcatele tale împreună cu viaìa veènică. Dacă îìi
pui încrederea în oricine altcineva sau în orice
altceva în afară de Isus ca să te conducă la
Dumnezeu, va trebui să plăteèti pedeapsa tu
însuìi pentru încălcarea legii Lui.
x

Cel ce crede în Fiul are viaĠa veúnică, dar cel
ce nu crede în Fiul nu va vedea viaĠa, ci mânia
lui Dumnezeu rămâne peste el. Ioan 3:36

Faptul că ai cunoètinìă despre existenìa lui Isus
nu înseamnă că ìi-ai èi pus încrederea în El...

Oricine va chema Numele Domnului
va fi mântuit! Romani 10:13

Dorinìa adevăraìilor urmaèi ai lui Hristos
este să:
x

trăiìi într-un mod vrednic de Domnul,
ca să-I fiĠi plăcuĠi în toate, rodind tot
felul de fapte bune úi crescând în
cunoaúterea lui Dumnezeu. Coloseni 1:10
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1. The Driver

2. The Convict

3. The Skydiver

A driver was once stopped by a police
officer. He was a good driver and as far as
he knew he had done nothing wrong.

An innocent man approached a judge and
volunteered to be executed in the place of a
convicted murderer. The judge consented. The
next day the judge told the convict he had a
decision to make.

Skydivers demonstrate their belief in
their parachutes when they jump from the
plane.

The police officer said, “I pulled you
over because you were going 60 through
a school zone. There were ten warning
signs that the speed limit was 15 and you
ignored them all.”
Just like the driver had ten warning
signs, God has given us ten clear warning
signs in the Bible. They are called the Ten
Commandments.
Have you ever told a lie, stolen
something or used God’s name as a curse
word? If you’re like me the answer is ‘yes’.

“An innocent man has been put to death in your
place. If you will accept his payment for your
crime, you are free to go. If you will not accept
his payment, you will be executed for your crime.
Which do you choose?”
Jesus Christ, the Son of God, was sinless but
voluntarily gave his life to pay the penalty for
your sins and mine. (God’s judgment for our sin
is death). Three days later he rose from the dead.

x

God showed his great love for us by sending
Jesus to die for us while we were still sinners.
Romans 5:8

x

Listen to what the Bible says:
Whoever keeps the whole law and yet
stumbles at just one point is guilty of
breaking all of it. James 2:10

God is saying that by breaking one
Commandment we have sinned and will
be held accountable for breaking all of
them, including adultery and murder.
x

God’s judgment for our sin is death.
(Banishment to hell because He will
not allow sin in His presence).
Romans 6:23a

If the story ends here, there is no hope
for us…

x

The gift of God is eternal life in Christ Jesus
our Lord. Romans 6:23b

As a result of Jesus’ death in your place, you
have two choices:
Receive both God’s pardon for your sins and
eternal life by repenting (sensing your sinfulness
and desiring to turn from it) and placing your
trust in the Lord Jesus. (Acts 20:21)
OR
Reject both God’s pardon for your sins and
eternal life by trusting in anyone or anything
other than Jesus to make you acceptable to God,
thus bearing the penalty for breaking God’s law
yourself.

Followers of Jesus demonstrate their
belief in Him when God’s Spirit changes
their thoughts and desires.

x

If anyone is in Christ, he is a new
creation; the old has gone, the new
has come! 2 Corinthians 5:17

x

God says, “I will give you a new heart
and put a new spirit in you.”
Ezekiel 36:26

Just as entering a garage won’t make
you a mechanic, attending a church won’t
make you a Christian.
If you would like to receive God’s
pardon for your sins and the gift of eternal
life, consider a prayer like this:
“Jesus, I believe you paid the penalty for
my sins when you died on the cross and
rose from the dead. I want to turn from my
sins and place my trust in you as my Lord.
I am willing to follow you the rest of my
life. Thank you for the gift of eternal life.
Amen.”
x

Anyone who calls on the name of the
Lord will be saved. Romans 10:13
The desire of real followers of Jesus is to:

x

Live a life worthy of the Lord, pleasing
Him in every way, bearing fruit in
every good work, and growing in the
knowledge of God. Colossians 1:10
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x

Whoever believes in the Son has eternal life,
but whoever rejects the Son of God will not
see life, for God's wrath remains on him.
John 3:36

Knowing about Jesus doesn’t mean you believe
in Jesus…
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