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Tu ai un suflet care valorează milioane de lumi. Dar
sufletul tău are nevoie de mântuire, pentru că este
pierdut, păcătos și vinovat. Dacă nu vei fi mântuit prin
har, vei pieri pentru totdeauna. Trebuie să dorești să fii
mântuit. Vei fi tu mântuit? Dacă da, atunci:
1. Puneți cu fermitate următoarele lucruri în
mintea ta: că există un Dumnezeu măreț și glorios, că Isus
Hristos este singurul Fiu al lui Dumnezeu și singurul Mântuitor al oamenilor pierduți; că Biblia este adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu; că există un Rai glorios și un iad
groaznic, și că, în curând, într-unul din ele îți va fi trimis
sufletul pentru totdeauna prin judecata lui Dumnezeu.
2. Fii sigur că ultima sentință va fi dată asupra
sufletului tău și că ea va fi în conformitate cu faptele
tale din această viață, fie ele bune sau rele. Ține minte că
a ajunge în Rai este un lucru foarte dificil, și că drumul către iad este larg și ușor. Nu uita niciodată faptul că inima
ta este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea; că diavolul este tot timpul ocupat, este viclean și perfid; și că lumea îi răspândește capcanele la orice pas. Timpul pe care
îl ai la dispoziție este scurt, lucrarea pe care o ai de făcut
este mare, dușmanii sunt puternici, dar tăria ta redusă. Situația ta este peste măsură de serioasă.
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3. Ia în considerare faptul că gloria Raiului merită toată preocuparea și tot efortul tău; că iadul este atât
de groaznic încât este mai mult decât logic ca să fugi de el
cât mai repede și cu orice efort; și că dacă mori în păcatele
tale, ar fi fost mai bine pentru tine să nu te fi născut niciodată. Toate necazurile acestei lumi sunt o lumină pentru
cel care în curând se va afla la odihnă în sânul Dumnezeului lui. Toate bogățiile, onorurile, și plăcerile acestei lumi,
sunt un sărac câștig pentru acela care va trebui ca în curând să își aștearnă capul în amărăciune și să locuiască în
focul cel veșnic. Cât de groaznic va fi iadul pentru aceia
care au avut parte de multe lucruri bine în această lume!
4. Spune-ți cu seriozitate următoarele: „Mai pot
încă să ajung în Rai, și să evit chinurile groaznice ale iadului.
Dacă voi fi mântuit, de ce Dumnezeu mă voi bucura pentru
toată veșnicia! Dar dacă voi fi pierdut în final, cum voi putea
suporta greutatea indignării lui Dumnezeu? Mai este speranță. Ușa milei și poarta Raiului sunt încă deschise. Dacă
eșuez în a fi mântuit, condamnarea mea va fi atât dreaptă
cât și înfricoșată. Oferta lui Dumnezeu este gratuită și frecventă, sinceră și serioasă. Să îmi ucid propriul suflet? Să se
scrie despre destinul meu veșnic: Aici se află un distrugător
de sine, un disprețuitor al harului Evangheliei?”
5. Întreabă-te cu toată gravitatea: „Ce ar putea fi
bun în păcat ca să îl iubesc într-atâta? Pot eu să scot perla
fericirii din mormanul de bălegar al acestei lumi? Pot eu cu
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siguranță să obțin casele, terenurile, onorurile sau prietenii
pe care îi caut? Dacă pot obține toate acestea, nu vor fi oare
ele acelea care mă vor îngrijora în viața aceasta, dar mă vor
tortura în viața de apoi? Nu ar trebui să fiu pe deplin înțelept
în a căuta mântuirea? Nu ar trebui ca străduința mea în
această lume să fie îndreptată în a obține mântuirea cu frică
și cutremur?”
6. Cercetează-ți și pune-ți la încercare inima! Este
dragostea ta neprefăcută? Este credința ta o credință
mântuitoare? Este smerenia ta adâncă? Este pocăința ta o
întristare sfântă? Este fața ta cu adevărat îndreptată către
Sion? Este păcatul odios în ochii tăi? Iubești cu întreg Cuvântul lui Dumnezeu? Este Isus Hristos un astfel de Mântuitor despre care să te gândești că ai nevoie disperată de
El? Vrei tu să fii găsit în El? Ai renunțat la totul pentru El?
7. Nu căuta niciodată o altă cale de mântuire decât cea a Evangheliei. Isus a spus: „Eu sunt Ușa. Eu sunt
Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin
Mine. Fără Mine nu puteți face nimic”. Oricine caută să
meargă în Rai pe orice altă cale, despre el se spune în Biblie
că este un „hoț și un tâlhar”. Lacrimile, vaietele, plânsul și
faptele bune ale tale și ale tuturor prietenilor tăi nu pot să
îți șteargă nici măcar un păcat. „Fără vărsare de sânge, nu
este iertare de păcate”. Numai sângele lui Isus te poate curăța. El este plin de milă, plin de compasiune, plin de har.
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El este cea mai iubitoare Persoană care a trăit vreodată pe
pământ. El niciodată nu calcă în picioare o inimă zdrobită.
VEI FI OARE MÂNTUIT?
1. Atunci vino, o, păcătos pierdut, ruinat, mizer,
fără speranță și neajutorat! Vino la Hristos, Mântuitorul
suficient și milostiv. Strigă la El: „Doamne, salvează-mă,
altfel voi pieri!” Privește la El și spune: „Domnul meu, și
Dumnezeul meu”. Nu Îl părăsi, ci spune-I: „Doamne, la cine
să merg? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Sângele Tău mă poate
curăța de toate păcatele; da, și chiar dacă păcatele mele ar fi
precum cârmâzul, Tu le vei face ca albe ca zăpada, și dacă vor
fi roșii ca purpura, Tu le vei face ca lâna, numai dacă vei folosi sângele Tău”.
2. Vino la El ca un păcătos umil, căit. Vino tremurând, cu lacrimi în ochi și cu întristare adâncă în inima ta.
Vino, ca unul care știe că merită suferința înaintea lui
Dumnezeu. Spune ca și vameșul, în umilință și mâhnire:
„Doamne, ai milă de mine, păcătosul”. Spune ca și centurionul: „Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul
meu”. Spune-I: „Sunt vinovat, grozav de vinovat. Am păcătuit împotriva dragostei, și a milei, și a adevărului, și a sfințeniei. Și totuși la Tine este milă. Aceasta este toată speranța
mea. Mă despart de toate păcatele mele. Mărturisesc că nu
merit nimic bun. Ai milă de mine, Dumnezeule, nu din cauza
mea, ci de dragul lui Hristos”.
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3. Vino, ca un ticălos, să fii curățat la fântâna harului. Spune umil: „Nici Lazăr, cu toate bubele sale, și nici
Iov, cu rănile sale, stând în cenușă, nu au fost atât de murdari și de respingători înaintea oamenilor, precum sunt eu
înaintea Dumnezeului cel pur și sfânt, prin păcatele mele.
Păcatul stă alipit de orice gând, de orice faptă, de orice plăcere din viața mea. Nu mă mai sufăr. Necurat, necurat!
Spală-mă în sângele Tău!”
4. Vino simțindu-ți sclavia chinuitoare. Spune:
„Doamne, Tu ai plătit o răscumpărare deplină pentru mine.
Tu m-ai răscumpărat cu sângele Tău, mai prețios decât zece
mii de lumi. Depărtează de la mine aceste cătușe ale nelegiuirii. Nu mă lăsa prins în corzile păcatelor mele. Salvează-mă
din această închisoare a depravării. Mă scufund în deșertăciune. Trezește-mă! Dacă mă vei face Tu liber, voi fi liber cu
adevărat”.
5. Vino la Hristos ca la Marele Medic. Spune-I despre rana unei inimi de piatră, despre agoniile unei conștiințe nemișcate, și despre chinul unui duh rănit. Spune-I că
nu este nimic bun în tine; că întreg capul îți este bolnav și
despre leșinul inimii tale, și că ești acoperit de răni, tăieturi și bube în putrefacție. Dacă te vei atinge doar de marginea hainei Sale, vei fi vindecat pe deplin.
6. Vino, obosit și încărcat de povara păcatelor
tale, ca Hristos să dea odihnă sufletului tău. El poate da
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deoparte povara tuturor chinurilor tale. Nimeni nu poate
mângâia ca Hristos.
7. Vino la Hristos, precum săracul vine la cel bogat, cerșind milostenie. Nu aduce în mâna ta nici un preț.
Trebuie să „cumperi” de la El, dar trebuie să cumperi „fără
bani și fără preț”. Sufletul care vine plin la El, pe acela El îl
trimite înapoi gol. Nu aduce cu tine la El neprihănirea ta,
căci nu este decât cârpe murdare. Spune-I: „Vreau har, credință, speranță, zel, neprihănire, răbdare, orice, dar nu am
nimic de oferit în schimb. O, primește-mă, un păcătos sărman”!
8. Vino la Hristos, flămând și însetat. El este Pâinea care vine din cer. El este Apa vieții. Strigă la El:
„Doamne, dă-mi mana cea ascunsă. Vreau să am parte măcar de firimiturile care cad de la masa copiilor. Dă-mi apa pe
care i-ai dat-o femeii de la fântâna lui Iacov. Da, toarnă
multă apă peste mine, căci sunt sărac, nevoiaș și însetat”.
9. Vino la Hristos să te învețe. Vino conștientizându-ți ignoranța. Isus spune: „Învață de la mine, căci Eu
sunt blând și smerit cu inima”, ca și cum El ar fi spus: „Nu te
voi critica pentru neștiința ta. Te voi învăța aceeași lecție iarăși și iarăși”. Spune-I: „Doamne, voi fi ucenicul Tău. Sunt
ignorant și orb. Deschide-mi Tu ochii”.
10. Vino cu toată slăbiciunea ta. Încrede-te Hristos ca și Comandant al mântuirii tale. Dacă El va fi cu tine,
vei fi în siguranță. El spune „harul Meu îți este de ajuns”.
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11. Vino ca și un criminal condamnat, vino la
Hristos, Avocatul Tău înaintea lui Dumnezeu. Crimele
tale sunt multe și grave. Acuzatorii tăi sunt mulți și neînduplecați. Legea te declară blestemat. Dumnezeu este mânios pe cei stricați în fiecare clipă. Dar Isus a venit tocmai
pentru oameni ca tine. Roagă-L fierbinte: „Doamne, stai
între dreptatea lui Dumnezeu și sufletul meu pieritor”.
12. Vino ca un sclav de bunăvoie, vino la Hristos,
Domnul și Stăpânul tău. Supune-I-te, onorează-L, iubește-L și slujește-I, chiar cu prețul vieții. Fie ca inima ta
să meargă după El, ca limba ta să Îl laude, ca mâinile tale
să lucreze pentru El, ca picioarele Tale să meargă pe căile
Lui. Să nu crezi că vreuna din poruncile Lui ar fi chinuitoare. Respectă toate poruncile Lui.
13. Vino la Hristos ca și la avuția ta. Fă ca El să fie
pentru tine totul în tot. El este înțelepciune, neprihănire,
sfințire, răscumpărare. El este chiar mai mult decât atât.
Cuvântul Lui este viață. Zâmbetul Lui este bucurie. Primirea Lui este slavă veșnică. Să fii cu El și să fii ca El, este Raiul.
Așadar, vino la Hristos, și vei fi mântuit, căci gura
Domnului a vorbit.
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