
Acesta este Fiul Meu preaiubit,
în care îmi găsesc plăcerea.

DE EL SĂ
ASCULTATI



rima poruncă ce ne-a venit de la Dumnezeu în Noul 
Testament a fost...”De El să ascultaţi!” Şi 
dumnezeu vorbea despre Filul Său preaiubit, Isus. 

Dacă nu eşti sigur ce se va întâmpla cu tine, după ce 
mori, pentru ce nu citeşti spre a afla ceea ce a spus ISUS 
că se va petrece?

Dacă Il respingi pe ISUS, tu vei fi judecat într-o zi de 
cuvântul Său. De El să ascultaţi! „Şi dacă cineva aude 
cuvintele mele şi nu crede, nu eu îl judec; fiindcă nu am venit să 
judec lumea, ci să salvez lumea. ” (Ioan 12:47)

Dacă nu crrezi în ISUS, tu vei muri în păcatele tale. De El să 
ascultaţi! „De aceea v-am spus că veţi muri în păcatele 
voastre; căci, dacă nu credeţi că eu sunt el, veţi muri în 
păcatele voastre.” (Ioan 8:24) „Fiindcă toţi au păcătuit şi nu 
ajung la gloria lui Dumnezeu;” (Rom. 3:23)

ISUS a zis că tu nu poţi ajunge în rai fără El. Ne este o altă 
cale! De El să ascultaţi! „Isus îi spune: Eu sunt calea, şi 
adevărul, şi viaţa: nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine.”  
(Ioan 14:6)

Dacă tu nu crezi în ISUS, eşti gata condamnat la iadul 
arzător. De El să ascultaţi! “Cine îl crede pe el, nu este 
condamnat; dar cine nu crede este deja condamnat, pentru că 
nu a crezut în numele singurului-născut Fiu al lui Dumnezeu.” 
(Iaon 3:18)

Dacă tu eşti pierdut ăn păcate, ai nevoie să fii salvat de 
mânia lui Dumnezeu. De El să ascultaţi! „Fiindcă Fiul omului a 



venit să salveze ce era pierdut.” (Mt. 18:11) „Nici nu 
este salvare în nimeni altul; fiindcă nu este nici un alt 
nume sub cer, dat printre oameni, prin care noi trebuie 
să fim salvaţi.” (Fapte 4:12)

„Căci fiind ignoranţi despre dreptatea lui Dumnezeu, 
şi umblând să îşi stabilească propria lor dreptate, nu 
s-au supus dreptăţii lui Dumnezeu.” (Rom. 10:3) Tu ai 
nevoie de ăndurarea iertătoare a lui Dumnezeu, căci 
fără ea vei merge în iad.  Şi poţi chiar în acest moment 
să primeşti iertarea îndurătoare a lui Dumnezeu, căci. 
De El să ascultaţi! „Dacă mărturisim păcatele noastre, 
el este credincios şi drept să ierte păcatele noastre şi să 
ne cureţe de toată nedreptatea.” (1 Ioan 1:9) Chiar 
acum, te rog, roagă-te lui ISUS, cheamă-L să vină în 
inima ta, să te salveze, şi să te ierte de toate păcatele 
tale! “Aşadar, dacă mărturiseşti cu gura ta pe Domnul 
Isus, şi crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat dintre 
morţi, vei fi salvat.” (Rom. 10:9)

Cuvintele lui ISUS rămân în mod sigur neschimbate: 
astăzi, mâine, şi vecii vecilor! De El sî ascultaţi! „Cerul 
şi pământul vor trece, dar cuvintele mele nicidecum nu 
vor trece.” (Mt. 24:35)

„Şi, după cum oamenilor le este rînduit să moară o 
singură dată, iar după aceasta, judecata,” (Evrei 
9:27) Este sigur că într-o zi tu vei muri...şi tu poţi fi tot 
aşa de sigur că vei fi şi judecat cu dreptate,...pentru 
că cuvântul lui ISUS spune aceasta!
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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 

CHRISTOS, ca în Singurul tău Salvator!

Eu am ales să resping pe ISUS. 
„Dar oricine mă va nega înaintea oamenilor, pe 

acela îl voi nega şi eu înaintea Tatălui meu care este în 
cer.“ (Mt. 10:33) „Dar cine nu îl crede pe Fiul, nu va 
vedea viaţa, ci furia lui Dumnezeu rămâne peste el.“ 
(Ioan 3:36b) De El să ascultati! 

Eu am ales să accept pe ISUS ca 
Salvatorul meu. „Şi eu le dau viaţă 

eternă; şi nicidecum nu vor pieri niciodată, şi nimeni nu 
le va smulge din mâna mea.“ (Ioan 10:28) „Cel  ce are 
pe Fiul are viaţa; cel ce nu are pe Fiul lui Dumnezeu, 
nu are viaţa.“ (I. Ioan 5:12) De El să ascultati!


