
Printr-o relație personală cu Dumnezeu

Trăiește viața

Dragă Andrei,
Îmi permiți să îți adresez o întrebare extrem de 
importantă chiar de la început? 

Oricine caută o relație cu Dumnezeu va avea 
parte de descoperirea vieții: 

1. Dumnezeu mă iubește! 

„Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat 
prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume 

Să presupunem că astăzi vei muri 
(infarct? accident?), ai avea asigurarea 

vieții veșnice cu Isus Hristos?

Nu zăbovi în întuneric!

Dovezile te vor ajuta să găsești un 
răspuns.

pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. 
Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit 
pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe 
noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire 
pentru păcatele noastre.”  1 Ioan 4:9-10 Tocmai 
de aceea Dumnezeu are un plan pentru mine. 
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, 
că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine 
crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. 
Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său 
în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie 
mântuită prin El.” Ioan 3:16-17

Isus făgăduiește: „...Eu am venit ca oile să aibă 
viață, și s-o aibă din belșug.” Ioan 10:10

Dumnezeu îmi oferă lucruri minunate:

› O viață plină de sens și plinătate – acum
› Viață veșnică – mai târziu 
 
De ce nu îi mai este acordată validitate ofertei 
lui Dumnezeu?
Care este motivul din spatele acestei realități 
dureroase?

*Andrei după numele Andrei din Biblie, Ioan 1:41,42  
Motivul – Andrei l-a condus pe fratele său Petru la Isus 
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2. Ne-am despărțit de Dumnezeu!

Încă de la început oamenii au fost chemați să 
aibă părtășie cu Dumnezeu. Ei au avut o relație 
personală cu Dumnezeu. Prin propria alegere, 
ei s-au despărțit de Dumnezeu. Ei au crezut 
că astfel pot fi independenți. Și astfel, relația 
apropiată cu Dumnezeu s-a pierdut.

Biblia numește această hotărâre a ființelor 
omenești „păcat.” Nu contează dacă se mani-
festă ca o răzvrătire activă sau ca indiferență 
pasivă față de Dumnezeu.

Păcatul ne desparte de Dumnezeu.

Biblia explică ce este păcatul:

„Ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire 
între voi și Dumnezeul vostru; păcatele voastre 
vă ascund fața Lui și-L împiedică să v-asculte!” 
Isaia 59:2

„Oricine face păcat face și fărădelege; și păcatul 
este fărădelege.” 1 Ioan 3:4

„Orice nelegiuire este păcat...” 1 Ioan 5:17

Mulți își dau seama că viața lor nu are sens. 
Tocmai de aceea luptă să aibă o viață care să 
însemne ceva. Dar cum? Fără Dumnezeu?

Totuși, o viață cinstită și respectabilă, idei pen-
tru a face lumea mai bună sau pentru realizări 
religioase mai bune nu trec abisul dintre noi 
și Dumnezeu. Păcatul, cu toate consecințele 

sale, nu este eliminat prin aceste eforturi. Care 
este răspunsul lui Dumnezeu la toate aceste 
eforturi omenești?

3. Care este răspunsul lui Dumnezeu la 
toate aceste eforturi omenești?

Moartea Lui este prețul pentru păcatele mele: 
„Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, 
zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care 
ne dă pacea a căzut peste El, și prin rănile Lui 
suntem tămăduiți.” Isaia 53:5

„Hristos a murit! Ba mai mult, El a și înviat, 
stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru 
noi!” Romani 8:34

Chiar Isus a spus: „Eu sunt Calea, Adevărul 
și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin 
Mine.” Ioan 14:6

Dumnezeu a făcut pentru mine ceea ce eu 
nu pot să fac pentru mine: El S-a întins peste 
abisul despărțitor dintre mine și El. Acest lucru 
s-a întâmplat când Fiul lui Dumnezeu a murit 
pentru păcatele mele.

„În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este 
sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care 
trebuie să fim mântuiți.” Faptele Apostolilor 4:12

Putem găsi o relație personală cu Dumnezeu 
prin Isus.

Nu este suficient să știm acest lucru. Dumne-
zeu așteaptă și o reacție. Ar putea arăta cam așa:
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4. Îl accept pe Isus Hristos ca Domn și 
Mântuitor

„Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și 
aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dum-
nezeu.Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.” 
Efeseni 2:8-9

Acceptarea mijloacelor Sale:

› A trăi într-o relație personală cu El,

› Încredere și credință în El.

„Iată Eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva 
glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el...” 
Apocalipsa 3:20

Două posibilități:

Eul meu în centrul vieții mele

Eul meu guvernează. Rezultatele sunt, de 
exemplu, dorința de a fi admirat, îndoiala, 
nesiguranța, vina, neliniștea interioară, etc.

Isus Hristos în centrul vieții mele

Isus Hristos mă conduce. Avantajele, printre 
altele, sunt: pace, siguranță, iertare, dragoste, o 
viață nouă și veșnică.

Răspunsul

›  Care dintre ilustrații caracterizează viața 
mea?

›  Mai mult prima sau a doua ilustrație?
›  Eu cum vreau să fiu?
›  Ce ilustrație îți dorești să te caracterizeze în 

viitor?
›  Ce m-ar putea împiedica să Îl accept pe 

Hristos în viața mea chiar acum?
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Poți spune „da” la această rugăciune?

Îți recomand să citești cu atenție această rugă-
ciune a doua oară. Se potrivește cu voia ta? Nu 
uita: Voia ta este locul în care Dumnezeu poate 
lucra în viața ta. Îți sugerez să rostești această 
rugăciune cu glas tare.

Eu personal mă predau lui Isus prin aceste 
cuvinte. El va auzi rugăciunea mea.

Chiar acum L-am invitat pe Isus Hristos în 
viața mea cu această rugăciune. Am încredere 
că El își va împlini făgăduințele în viața mea: 

„Pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară.” 
Ioan 6:37

„Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios 
și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de 
orice nelegiuire.” 1 Ioan 1:9

Cuvântul lui Dumnezeu îmi dă o asigurare:

„Cine are pe Fiul are viața; cine n-are pe Fiul lui 
Dumnezeu n-are viața.” 1 Ioan 5:12

Cum Îl pot accepta pe Hristos în 
viața mea? 

Pot lua o hotărâre astăzi, acum, 
pentru Isus Hristos. Este atât de 
simplu să vorbești cu Isus. Biblia 
numește acest mijloc „rugăciune”. 
Rugăciunea ta ar putea suna cam 
așa: 

„Doamne Isuse Hristoase, vreau 
să Îți mulțumesc că ai murit 
pentru mine și ai înviat pentru 
mine. Te rog să vii în viața mea 
acum. Nu mă pot salva singur. 
Nu pot câștiga viața veșnică. De 
aceea mă încred în Tine.  
Eliberează-mă de puterea răului. 
Dă-mi putere să te urmez pe 
Tine. Mă predau Ție cu tot ce 
am și tot ce sunt. Accept viața 
veșnică. Nu am câștigat-o; dar 
Îți mulțumesc pentru acest dar. 
Amin.”
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5. Viața mea nouă cu Isus Hristos

Acum L-am acceptat pe Isus Hristos în viața 
mea. Vreau să continui pe această cale cu El. 
Iau în serios făgăduințele lui Dumnezeu din 
Cuvântul Său.

Viața mea nouă nu se bazează pe simță-
minte, ci mai degrabă pe realitățile din 
Cuvântul lui Dumnezeu:

„Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făp-
tură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate 
lucrurile s-au făcut noi.” 2 Corinteni 5:17

 
Unii se așteaptă să aibă un simțământ înălțător 
după această rugăciune. Un inginer a spus cu 
dezamăgire: „I-am dat cuvântul meu lui Isus 
Hristos prin această rugăciune de predare. 
Dar îmi lipsesc simțămintele.”

I-ai predat viața ta lui Isus Hristos. Rugăciu-
nea ta de consacrare a creat o realitate nouă, 
căci Dumnezeu și cuvântul Său sunt de încre-
dere. Următoarea descoperire este importantă 
în acest context: Realitățile nu depind de 
simțămintele noastre. Realitățile sunt cu 
totul valide fără niciun simțământ. Acestea 
sunt independente de simțămintele mele. 

De exemplu: Ziua ta de naștere este într-o zi 
anume. Dar nu ai deloc simțăminte de ziua 
de naștere! Realitatea este: ziua ta de naștere 
este în această zi – chiar dacă tu nu ai niciun 
simțământ că este ziua ta de naștere.

Cunoști tabla înmulțirii. De exemplu: 2x2=4 
sau 4x4=16. Tabla înmulțirii este o realitate 
-  nu trebuie să simți că este așa. Simțămintele 
nu sunt un garant al realităților!

Inginerul a fost ușurat când și-a dat seama: 
„I-am spus da lui Isus Hristos. Acum sunt 
creștin –chiar dacă nu am simțăminte. Din 
nefericire, mama mea nu mi-a explicat nicio-
dată acest principiu simplu.”

Ce este nou sau ce s-a schimbat în viața 
mea? 

1. Hristos a intrat în viața mea (Apocalipsa 
3:20; Coloseni 1:27).

2. Hristos îmi iartă vina (Coloseni 1:14; 1 Ioan 
1:9).

3. Aparțin lui Dumnezeu – sunt copilul Lui (1 
Ioan 3:1).

4. Acum viața mea are o semnificație profundă 
(Ioan 10:10; 2 Corinteni 5:14-15,17).

5. Hristos mă ajută să urmez instrucțiunile 
Sale (Ioan 14:15; 15:10-11).

6. Mă pregătesc să fac un legământ cu Hristos 
prin botez (Marcu 16:16).

7. Hristos îmi dă viața veșnică (1 Ioan 5:12).

Isus făgăduiește: „Eu am venit ca oile să aibă 
viață, și s-o aibă din belșug.” Ioan 10:10

Viața înseamnă creștere, stagnarea 
înseamnă regresie.

Tocmai de aceea:

›  Nu mă uit la mine însumi, ci mai degrabă 
la Isus Hristos.

›  Mă bizui pe răscumpărarea lui Dumnezeu, 
nu pe simțămintele mele care fluctuează.
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›  Mențin o legătură strânsă cu Domnul meu.
›  Mențin o viață de rugăciune.
›  Citesc zilnic în Biblie – Cuvântul lui Dum-

nezeu.
›  Am părtășie regulată cu creștini care gândesc 

la fel.
›  Îl mărturisesc pe Isus Hristos celor din jur.
›  Mă pregătesc pentru botez.
›  Aștept cu nerăbdare a doua venire a Dom-

nului.

Ai început o viață nouă cu Isus Hristos. Mă 
bucur pentru tine. Vreau să compar hotărârea 
ta cu o logodnă. Logodna se face într-un loc 
privat. După logodnă urmează o perioadă 
frumoasă. Ai ocazia să îl cunoști pe celălalt 
mai bine, înveți să îl iubești pe celălalt și să 
te încrezi în el mai mult și acum noua relație 
devine mai profundă. Când vine momentul în 
care hotărâți că vreți să aparțineți unul altuia, 
atunci urmează nunta. O nuntă cu Hristos este 
echivalentul botezului biblic. 

„Cine va crede și se va boteza va fi mântuit; dar 
cine nu va crede va fi osândit.” Marcu 16:16

Poate vei putea citi scrisoarea mea de mai 
multe ori pentru că am încercat să rezum 
esența relației noastre cu Dumnezeu prin Isus 
Hristos.

Cum pot să Îl cunosc mai bine pe Isus 
Hristos?

În același mod în care cunoaștem pe oricine 
altcineva, care nu este prezent. Prin conversații 
(apeluri telefonice). În acest caz, conversația 
se numește „rugăciune.” De asemenea, citind 
despre acea persoană. Este foarte recomandat să 
citim evangheliile (Matei, Marcu, Luca, Ioan) 
din Biblie, Noul Testament. Aceste ne vorbesc 
despre viața lui Isus. Ne oferă o perspectivă 
foarte bună. De asemenea, ne poate inspira 
să facem un test de 14 zile cu Biblia (vezi 
scrisoarea lui Andrei numărul 15). Mai mult, 
este recomandat un studiu biblic specific – 
pentru a pătrunde și mai adânc. Există cursuri 
biblice gratuite prin corespondență în toate 
țările.

În mod natural, acum este momentul să ne 
bucurăm și să menținem noua noastră relație 
de încredere cu Isus Hristos El ne-a dat un 
ajutor vital în acest scop: viața prin puterea lui 
Dumnezeu. Aștept cu nerăbdare să îți vorbesc 
mai mult despre acest lucru în următoarea 
scrisoare (Viața în puterea lui Dumnezeu – 
cum?) Isus tânjește să aibă o relație de durată și 
sinceră cu tine. El a spus: „Rămâneți în Mine, 
și Eu voi rămâne în voi.” Ioan 15:4

Helmut și prietenul meu, Kurt 
(Helmut Haubeil și Kurt Hasel)
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