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„Nu este nici unul care înţelege, nu este nici unul care 
îl caută pe Dumnezeu.“ (Rom. 3:11) Omul nu îl caută pe 
Dumnezeu, dar în dragostea Lui nemărginită Dumnezeu 
caută omul, cu scopul de a nu-l lăsa să ajungă în iad.

„Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de 
drumul lui.“ (Isaia 53:6a) „Dar Dumnezeu îşi 
demonstrează dragostea faţă de noi, în aceea că, pe 
când eram noi încă păcătoşi, Cristos a murit pentru noi.“ 
(Rom. 5:8) „Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi; 
chemaţi-L, câtă vreme este aproape.“ (Isaia 55:6) În timp 
ce Duhul Lui lucrează la inima ta, te rog nu merge în iad!

„Adevărat, adevărat, vă spun: Cel care nu intră pe uşă 
în staulul oilor, ci se caţără pe altă parte, acela este un hoţ 
şi un tâlhar.“ (Ioan 10:1) Să ştii că tu nu poţi ajunge în rai, 
fiind doar un membru al unei biserici şi făcând fapte bune. 
Numai prin Sângele lui Isus poţi ajunge în cerul lui 
Dumnezeu. Te rog, deci, nu te duce în iad!

„Isus îi spune: Eu sunt calea, şi adevărul, şi viaţă: 
nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine.“ (Ioan 14:6) Aici, 
Dumnezeu spune din nou că dacă vrei să ajungi în rai, 
trebuie să intri prin Fiul Său, ISUS CHRISTOS. Aşa că nu 
este nici un motiv pentru tine să ajungi în iad.

„Nimeni nu poate veni la mine decât dacă Tatăl care 
m-a trimis îl atrage; şi eu îl voi învia în ziua de apoi.“ (Ioan 
6:44) Îndată ce ne vedem păcătoşi înaintea lui Dumnezeu 
şi am înţeles că ISUS CHRISTOS este singura Cale spre 



„cer, Duhul Sfânt ne spune: „Te rog nu te duce în iad!”

Tot ce îmi dă Tatăl, va veni la mine; şi pe cel ce vine la 
mine nicidecum nu îl voi scoate afară;“ (Ioan 6:37) Ştii tu 
că noi îndepărtăm lucrurile de care nu mai avem nevoie, 
dar Dumnezeu niciodată nu ne îndepărtează, atunci 
când venim spre El. El ne imploră chiar să nu mergem în 
iad!

„Şi după cum oamenilor le este rânduit să moară o 
singură dată, iar după aceasta, judecata,” (Evrei 9:27) 
„Astfel credinţa vine prin auzire; iar auzirea prin cuvântul 
lui Dumnezeu.” (Romani 10:17) După ce auzim Cuvântul 
lui Dumnezeu, trebuie să îl acceptăm, pentru că după 
moarte este prea târziu. Te rog nu te duce în iad!„

...Dumnezeu să fie adevărat, şi fiecare om mincinos; 
aşa cum este scris: Ca să poţi fi declarat drept în 
cuvintele tale şi să învingi când eşti judecat.“ (Rom. 3:4) 
Nu contează ceea ce spun oamenii. Numai Cuvăntul Lui 
Dumnezeu este adevărul. De aceea, te rog nu te duce în 
iad!

„Vă spun: Nu; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la 
fel.“ (Luc. 13:5) Pocăinţa sau adevărata căinţă este să ne 
vedem aşa cum Dumnezeu ne vede: ca nişte păcătoşi să 
ne întoarcem de la păcatele noastre, să venim la ISUS 
CRISTOS şi să ne încredem în El pentru salvarea 
noastră. Dacă nu te pocăieşti de păcatele săvârşite, şi 
dacă Îl respingi pe ISUS CRISTOS, ca fiind Singurul tău 
Salvator, tu nu vei intra în Cer cu Dumnezeu.



Tată din ceruri, în numele lui ISUS CRISTOS te rog, să 
dai fiecăruia care citeşte acest mesaj, curajul să 
rostească rugăciunea păcătosului…

Rugăciunea păcătosului
Doamne, recunosc acum că sunt un păcătos şi tu ai murit 
pentru mine. Mă căiesc de păcatele mele şi, te rog, vino 
acum în inima mea, salvează-mă; iar atunci când voi muri 
ia-mă la tine în ceruri. În numele lui ISUS îţi mulţumesc, 
Doamne, pentru că m-ai salvat! Amin.

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 CRISTOS, ca în Singurul tău Salvator!
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