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Ziua 3

Ai auzit şi tu despre povestea Tinereţe fără 
bătrâneţe, şi viaţă fără de moarte? 

Dintotdeauna, oamenii au visat să trăiască 
veşnic! Chiar şi cremele de faţă, ne promit 
dispariţia ridurilor, şi toţi oamenii vor să rămână 
tineri! Însă ştim că lucrul acesta nu este posibil. 
Însă noi ştim, din Biblie, că viaţa veşnică există, 
şi noi, dacă aparţinem Domnului Isus, vom trăi 
pentru totdeauna în cer cu El! 

Domnul Isus se numeşte pe Sine, în acest verset: Învierea şi Viaţa. Da, El are dreptul să se 
numească astfel, fiindcă El este Singurul care poate da viaţa, şi o poate lua! El are putere 
să dea viaţă, nu numai pământească, ci şi viaţa veşnică. 

Cine crede în El – această promisiune este pentru toţi oamenii, deci şi pentru tine! Trebuie 
să crezi că El e Fiul lui Dumnezeu, care a murit şi a înviat pentru a lua pedeapsa pentru 
păcatele tale. 

Chiar dacă ar fi murit, va trăi – Biblia spune că noi suntem „morţi” în păcatele noastre, dar 
primim viaţă când ne încredem în Domnul Isus ca Mântuitor şi Domn. Chiar dacă trupul 
nostru moare, sufletul însă, este viu, şi merge să locuiască cu Domnul, sus în cer. Iar 
Domnul Isus ne promite că şi trupul nostru va învia într-o zi. 

Dar tu? Da, ai un trup viu, dar sufletul tău? A primit el viaţă de la Dumnezeu? Te-ai încrezut 
în Domnul Isus, ca prin jertfa Lui, să ai rezolvată problema păcatelor tale? Trăieşti tu într-un 
mod plăcut Lui? 

ESTE TIMPUL SĂ REPETĂM … CU FOLOS!

Spune versetul în timp ce stai jos, apo te ridici în picioare, apoi mergi, apoi alergi şi apoi o 
dată, în timp ce sari într-un picior! 


