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mai păcătosi 18 oameni din Ierusalim.  Dumnezeu i-ar fi putut 
aduna la locul şi timpul potrivit ca să-şi exercite judecata Lui 
cea dreaptă.  Asta ar însemna că Dumnezeu judecă atitudinea 
oamenilor printr-o prismă bine definită, şi că doar cei mai răi 
păcătosi merită pedeapsa lui Dumnezeu.  Tot restul oamenilor 
din Ierusalim (cei care n-au murit la căderea turnului) îndeplin-
eau aparent condiţiile de a nu fi “judecaţi” de Dumnezeu.  Isus 
i-a avertizat că ei care cred acest lucru, se bazau pe salvarea prin 
fapte şi că vor avea de-a face cu pedeapsa veşnică a lui Dum-
nezeu.  El i-a provocat să se pocăiască; să renunţe la siguranţa 
poziţiei abordate fată de Dumnezeu, prin faptele legii, şi să se 
încreadă doar în EL pentru mântuirea lor.


În Biblie la Evrei 9:9-14 vedem că jertfele sau ritualurile re-
ligioase sunt fapte moarte, sau încercarea omului de a se ap-
ropia de Dumnezeu.  Cu câteva capitole mai devreme, acelaşi 
autor ne spune în Evrei 6:1 că temelia credinţei creştine este 
“pocăinţa de la fapte moarte şi încredere deplină în Dumne-
zeu”.  Asta înseamnă că oricine trebuie să se oprească a crede 
în “fapte moarte” (jertfe, ritualuri, etc.) înainte de a începe să 
experimenteze adevărata salvare prin credinţa în Dumnezeu.


Comanda Bibliei e clară.  Dacă un om crede că religia îl va sal-
va, atunci trebuie să se pocăiască.  (Matei 3:7-9)  Dacă crezul că 
supunera la legea lui Dumnezeu este necesară pentru a ajunge 
în Cer, atunci din nou trebuie să se pocăiască.  (Luca 13:1-5)  Şi 
dacă crede că trebuie să execute ritualuri religioase sau jertfe ca 
să fie mântuit, trebuie deci să se pocăiască şi să înceteze să se 
încreadă în lucruri care l-ar putea salva (Evrei 6:1).  Ca perso-
najul din pagina 14, el trebuie să-şi pună banii înapoi în buzu-
nar şi să accepte Viaţa Veşnică doar ca pe un dar.


Credinţa în Isus nu te va salva dacă, în acelaşi timp când crezi 
că Isus a murit pentru tine, mai crezi şi că a te boteza, a merge 
la o biserică sau să te supui celor Zece Porunci, te va ajuta să 
îndeplineşti condiţia necesară pentru a ajunge în Cer.  Nu poţi 
să-l adaugi pe Hristos unei lungi liste de alte lucruri pe care tre-
buie să le faci ca să ajungi în Rai.  Trebuie să respingi în între-
gime toate alte lucruri fără valoare de mântuire şi să te încrezi 
primordial numai în Hristos.


ISUS ESTE DUMNEZEU!
Isus este Dumnezeu!  El este egal etern în fiecare caracteristică cu 
Tatăl!  El a devenit un simplu om ca să  poată muri pentru păcatele 
noastre, dar nu a încetat niciodată sa fie Dumnezeu!


Drept răspuns, Toma i-a zis: “Domnul meu şi Dumnezeul 
meu!”  Tomo i-a zis Isus “pentru că m-ai văzut a-i crezut, 
ferice de cei ce n-au văzut şi au crezut.”       Ioan 20:28-29


(De asemenea vezi Ioan 1:1, 10:30-33, 8:58-59 → Exod 3:13-14;
1 Timotei 3:16; Titus 2:13; Coloseni 2:2; Evrei 1:8).


Cei care vor nega divinitatea lui Isus vor primi pedeapsă eternă.  
Isus a zis:


Voi sunteţi de Jos; Eu sunt de sus.  Voi sunteţi din lumea 
aceasta, Eu nu sunt din lumea aceasta.  De aceea v-am spus 
că veţi muri în păcatele voastre, căci dacă nu credeţi că Eu 
sunt, veţi muri în păcatele voastre.       Ioan 8:23-24


(De asemena vezi Ioan 11:25-27, 20:31; Faptele Apostolilor  9:20; 
16:30-31; 1 Ioan 5:13).


DE  CE  A  DEVENIT  DUMNEZEU  UN  OM?
In pagina 5 aţi aflat că dacă Dumnezeu este infinit sfânt, chiar şi cel 
mai mic păcat este infinit ofensiv Lui.  Ca rezultat, o plată infinită 
trebuie făcută pentru păcatele tuturor.  Sunt două feluri în care o 
plată infinită poate fi oferită:  O personă finită să sufere mânia lui 
Dumnezeu pentru o perioadă infinită de timp, sau o persoană infinită 
să suporte mânia lui Dumnezeu pentru o perioadă finită de timp.  
Amândouă cedează o plată infinită pentru păcat.
1. Omul, care este finit, ar avea atunci de suferit mânia lui Dumnezeu 
pentru infinitate, dacă ar fi să plătească pentru propriile păcate.  Pen-
tru aceea Iadul este veşnic.
2. Isus Hristos, Dumnezeu infinit în formă umană ar avea doar de 
suferit mânia lui Dumnezeu Tatăl pentru o perioadă finită de timp 
ca să acopere o plată infinită a păcatului.  De vreme ce El este Dum-
nezeu, suferinţa pe care a îndurat-o El pe cruce a fost un sacrificiu 
de valoare infinită.  Deci moartea Lui a făcut valabilă plata infinită 
necesară să fie plătită pentru păcatele tuturor oamenilor, de-a lungul 
tuturor timpurilor.
O plată infinită poate fi făcută pentru păcatele fiecărui om.  Dumne-
zeu dă voie fiecărei persoane să decidă care plată o preferă . . . Isus 
Hristos, sau veşnic în Iad.
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HARUL:  UN DAR GRATUIT
Cuvântul “Har” înseamnă ceva dăruit gratuit. . . fără nici o 
obligaţie.  De exemplu, dacă un prieten ţi-ar dărui ceva, şi tu 
ai încerca să-l răsplăteşti, îl mai poţi numi cadou?  Desigur că 
nu!  Devine o datorie pe care el o are către tine din momentul 
în care acceptă banii!  Prietenul tău s-ar putea chiar supăra, şi 
să-şi retragă darul zicând:  “Nu îţi ofer asta pentru că trebuie, 
este un dar.  Accepţi darul Meu, sau nu?”


UN  DAR:   ÎN  MOMENTUL  ÎN  CARE  OFERI  CEVA  ÎN  
SCHIMB NU  MAI  ESTE  UN  DAR.   DEVINE O  DATORIE!


Însă celui ce lucrează, plata cuvenită lui i s-a socotit nu 
ca un dar, ci ceva datorat.                      Romani 4:4


Numai când bagi banii înapoi în buzunar şi întinzi mâna goală 
el ar putea reânnoi propunerea oferindu-ţi din nou cadoul.La 
fel de adevărată este şi oferta de Viaţă Veşnică a lui Dumnezeu.  
Oamenii încearcă să obţină Viaţa Veşnică supunându-se celor 
Zece Porunci, trăind o viaţă bună, mergând la o biserică, sau 
orice alte activităţi religioase.  Dar Dumnezeu nu se face dator 
nici unui om.  El nu datorează Viaţa Veşnică nimănui.  El o va 
oferi doar ca un cadou.


Nu
discut!


Este un dar!  
Acceptă-l în 
felul acesta 


sau nu!


HARUL:  TREBUIE SĂ FIE GRATUIT
Când omul caută să câştige Viaţa Veşnică prin fapte, el nu mai 
acceptă oferta de Viaţă Veşnică de la Dumnezeu ca un dar, gra-
tuit şi prin “Har.”


Şi dacă este prin fapte, nu mai este prin Har.
Romani 11:6


Deci este doar prin Har faptul că Dumnezeu ne va salva!


Căci prin Har aţi fost mântuiti, prin credinţă.  Şi aceasta 
nu vine de la voi:  ci este darul lui Dumnezeu, nu prin 
fapte, ca să nu se laude nimeni.         Efeseni 2:8-9


Aşadar, Scriptura ne învaţă că Dumnezeu retrage oferta vieţii 
veşnice de la oricine încearcă să o obţină prin fapte proprii, deni-
grând astfel pe Dumnezeu, căutând să-l faci dator omului păcătos.


Voi care voiţi să fiţi socotiţi neprihăniţi prin lege, v-aţi 
despărţit de Hristos; aţi căzut din Har.       Galateni 5:4


DUMNEZEU  OFERĂ  VIAŢA  VEŞNICĂ  CADOU,  TREBUIE  
DECI  ORI  SĂ-L  ACCEPTĂM  CA  PE  UN  CADOU,  ORI  NU.
Aşadar a încerca să obţi Viaţa Veşnică prin faptele legii este 
să respingi singurul mod prin care Dumnezeu îţi oferă Viaţa 
Veşnică, care este prin Harul Său!  Şi când omul respinge ex-
traordinara ofertă a Vieţii Veşnice de la Dumnezeu, El singur 
alege să înfrunte condamnarea veşnică.


Nu se poate!
Este un dar!  Acceptă-l  


doar prin credinţă,
ori nu!


FAPTE


Cele
Zece
Po-


runci


CREDINTǍ


PLUS VIAŢǍ  VEŞNICǍ


VIAŢǍ  VEŞNICǍ








FAZA A-DOUA:  ÎNLOCUIREA
HRISTOS A MURIT ÎN LOCUL NOSTRU
De vreme ce Dumnezeu trebuie să pedepsească păcatul, El şi-a 
vărsat mânia pe Isus în locul nostru.  Isus a devenit înlocuitorul 
nostru.  El a fost pedepsit pentru păcatele noastre şi a murit în 
locul nostru.


Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit 
pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea, a 
căzut peste El.                Isaia 53:5
Pe la ceasul al nouălea Isus a strigat cu glas tare:   “Dum-
nezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?” 


Matei 27:46


SĂ SIMPLIFICĂM DECI:
De vreme ce păcatul separă omul de Dumnezeu şi de vreme ce Isus 
a plătit pentru păcatele noastre pe cruce, omul poate avea o relaţie cu 
Dumnezeu doar prin Isus Hristos.


Isus i-a zis:  “Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa, nimeni 
nu vine la Tătal decât prin Mine.”   Ioan 14:6


MÂNTUIREA
(A fi declarat  “nevino-
vat” de toate păcatele şi 
asigurat de Viaţa Veşnică 
în Cer.)


ESTE
DATĂ


ORICUI


MÂNTUIRE
 PRIN
Botez


Împărtăşanie
A trăi o viaţă bună


A merge la o biserică
A-ţi iubi aproapele
A te supune celor


Zece Porunci
Religie


1.
SE


POCĂIEŞTE
DE  FAPTE
DEŞARTE


2.
ŞI  CREDE


A.
CĂ  ISUS ESTE DUMNEZEU


B.
CĂ  EL  A


MURIT  PT.
PĂCATELE
NOASTRE


C.
ŞI  CĂ  A
ÎNVIAT


DIN
MORŢI


Ai crezut vreodată că un anumit 
mod de viaţă sau un anumit stan-
dard de bunătate şi propagând o 
anumită religie e îndeajuns pentru 
a ajunge în Rai?


Mai crezi în astfel de lucruri ca să 
poţi fi salvat?


Ai înţeles ce a făcut Isus pe 
cruce pentru tine?


Ai putea explica în propriile 
tale cuvinte chiar acum?


Ţi-a mai explicat cineva în mod-
ul acesta pîna acum?


Chiar acum, în cel mai bun mod cunoscut de tine, crezi în 
cea ce a făcut Isus pe cruce pentru tine ca fiind destul pen-
tru a-ţi şterge păcatele şi a te face să ajungi în Rai?
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     ❏   DA          ❏   NU


Isus Christos


DUMNEZEU ŞI-A 
PEDEPSIT PROPRIUL 


FIU ÎN LOCUL
NOSTRU








POCĂINŢA  MÂNTUITOARE


Nu mulţumesc,
 nu îmi trebuie nici 


una dintre acestea ca 
să fiu mântuit!Botez


Împărtaşanie
A trăi o viaţă bună


A merge la o biserică
A-ţi iubi aproapele
A te supune celor


Zece Porunci
Religie


DACĂ AI ACCEPTA CU MÂNA SALVAREA PRIN ISUS 
HRISTOS, POCĂINŢA ESTE TOT MÂNA CU CARE


RESPINGI ORICE ALTE CONDIŢII.
Credinţa salvării nu înseamnă simplu că moartea lui Isus este 
“necesară,” ci doar să afirme că moartea Lui este de ajuns!  Asta 
este suficient in sine să plăteasca pentru păcatele tale în afara 
oricărui efort uman sau faptă bună, şi asta pentru că este un dar 
fără plată valabil doar prin credinţă şi deci fără alt efort uman 
sau fapte bune.  (Vezi Galateni  2:21, 3:10-14, 5:1-5).


Întoarce înapoi la pagina 3.  Care a fost răspunsul tău la între-
barea “De ce te-aş lăsa în Raiul Meu?”  Dacă ai spus că trebuie 
să fi botezat, să trăieşti o viaţă bună, sau orice altceva în afară 
de a te încrede simplu în Hristos, trebuie să te pocăieşti.  Tre-
buie să încetezi a te încrede în orice lucru religios pe care l-ai 
făcut sau l-ai face în viitor, şi să te încrezi doar în Hristos.
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FAZA A-TREIA:  SATISFACEREA 
(ISPĂŞIREA)  MOARTEA  LUI  HRISTOS  A  PLĂTIT  
DEPLIN  PĂCATELE  NOASTRE,  SATISFĂCÂND  AST-
FEL  MÂNIA  ŞI  JUSTIŢIA  LUI  DUMNEZEU.
De vreme ce Isus a murit în locul nostru pentru păcatele tuturor, justiţia 
lui Dumnezeu a fost îndeplinită.  Isus a plătit pentru toate păcatele 
omului, astfel ca orice om care acceptă plata, nu va trebui să experi-
menteze eterna mânie a lui Dumnezeu, care trebuie să pedepsească 
toate păcatele.  Isus a plătit deplin toate păcatele oamenilor!


Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferinţă; Dar, 
după ce îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea o 
sămânţă de urmaşi, va trăi multe zile şi lucrarea Domnului 
[Tatăl] va propăşi în mâinile Lui [Isus].      Isaia 53:10-11


Când a luat Isus oţetul, a zis: “S-a isprăvit!” Apoi şi-a 
plecat capul şi şi-a dat duhul.       Ioan 19:30


Fraza “S-a  isprăvit” a fost de fapt o expresie folosită în Roma în 
timpul lui Hristos atunci când se încheia plata unei datorii (Kittel viii, 
pp. 57,60).   Când Isus a strigat asta chiar înainte de a muri, El a vrut 
să ne convingă că a plătit perfect, pe deplin, pentru totdeauna, pentru 
toate păcatele.  (Vezi Coloseni 2:13-14).


DECI, ISUS A DOBORÂT BARIERA DINTRE DUMNEZEU ŞI OM, 
PLĂTIND PENTRU PĂCATELE NOASTRE PRIN PROPRIA MOARTE.


Cum ar putea moartea lui Isus să fie aşa de valoroasă şi să plătească 
nu numai pentru păcatele tale dar şi pentru păcatele oamenilor din 
toate timpurile?                   Este pentru că . . .
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SCUTUL CREDINŢEI:  EFESENI 6:10-17
1. De vreme ce Evanghelia este piatra din capul unghiului al 
credinţei creştine, Diavolul va începe imediat atacul pentru a te 
induce în eroare despre adevărul Evangheliei.  Ca să rezişti atacului 
iminent, trebuie să devi sigur înrădăcinat în adevărul Evangheliei.  
Ca să faci asta, ai putea alege să citeşti această carte zilnic timp de 
o lună.  Nu te opri dupa 10 sau 15 zile chiar dacă ai memorat-o!  Şi 
mai presus de toate nu-l lăsa pe Diavolul să te descurajeze şoptindu-
ţi că nu ai timp sau ai altceva mai important de făcut.  Aceasta este 
o minciună clasică a lui.  Nu-l crede.  (Matei 13:1-9, 19-23, 8:21-
22; Luca 10:38-42, 12:16-31, 14:16-20; Efeseni 5:16).


INTĂREŞTE-TE ÎN CREDINŢA TA
În zilele următoare, Diavolul va începe un asalt asupra ta în 
încercarea de intimidare a credinţei tale în Hristos.  (1 Petru 5:8; 
Efeseni 6:16; Matei 13:3-23).
Câteva din scopurile precise ale, Diavolul sunt:
1.  Să planteze seminţe de îndoială şi disperare care să te lipsească 
de bucuria şi siguranţa vieţii tale veşnice.
2. Să te inducă în eroare ca să nu poţi creşte în înţelepciunea 
adevărului.
3.  Să te intimideze când vei vrea să mărturiseşti altora despre 
credinţa în Hristos.  Aici sunt câteva modalităţi de a înfrunta ata-
curile lui:


   ÎNTĂREŞTE-TE
     ÎN  CREDINŢA
     TA  CA  SĂ
       REZIŞTI
          ATACURILOR
             CELUI
               RĂU
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SEPARAREA DE DUMNEZEU
Consecinţele păcatului sunt clare:


Nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi 
Dumnezeu.     Isaia 59:2


PĂCATUL  CREAZĂ  O  BARIERĂ  CARE  SEPARĂ 
OMUL  DE  DUMNEZEU


Dumnezeu este sfânt (curat spiritual) şi infinit.  Aşa deci El este 
sfânt, infinit.  Deci chiar şi cel mai mic păcat îl ofensează pe 
El.  Evident, Biblia ne învaţă că şi cel mai mic păcat este destul 
să separe omul de Dumnezeu.  Dumnezeu nu poate permite 
păcatul în prezenţa Sa.


DUMNEZEU  SFÂNT
(Curat Spiritual)


OMUL  PĂCĂTOS
(Murdar Spiritual)


DUBII


DISPERARE


MINCIUNI


C
 R
 E
  D
   I
  N
   T
  E
    I


BARIERA PĂCATULI


,








EFORTURILE OMULUI SUNT
ZADARNICE!
Omul a încercat mereu să găsească o cale pentru a trece de 
bariera care-l separă de Dumnezeu.  A încercat să răzbată prin 
botez, fapte bune, iubindu-şi aproapele, sacrificii, alăturându-se 
anumitor biserici sau denominaţiuni, etc.  Dar Biblia ne învaţă 
că nu faptele păcătoşilor pot doborâ vreodată bariera păcatului, 
care separă pe Dumnezeu Cel Sfânt de omul păcătos.


Biblia Spune:
Dar noi suntem toţi necuraţi şi toate faptele noastre bune 
sunt făcute cu o mână mânjită.            Isaia 64:6


Încercarea de a-ţi spăla păcatele prin faptele tale, este fără 
speranţă, exact cum ai încerca să îţi cureţi faţa cu o cârpă soioasă.  
Omul nu poate absolut în nici un fel să anuleze păcatele sale 
şi să treacă bariera care-l separă de Dumnezeu.  (Vezi Hagai 
2:12-14; Luca 18: 10-14; Romani 3:20, 3:27-28, 4:5; Galateni 
3:10-11, 21).


Împărtăşanie


Supunându-te 
Celor Zece Porunci


Iubindu-ţi
Aproapele


Frecventarea
Unei biserici


Botez


Cât de mare ar trebui să fie cineva ca să scape de controlul lui Dumne-


zeu?___________________________________
Eşti mai mare decât Dumnezeu?
__________________________________________
În lumina acestui verset şi o dată ce te-ai încrezut doar în Hristos ca 
şi Mântuitor al tău, există vreun păcat care o dată făcut de tine te-ar 
putea condamna la osânda veşnică a lui Dumnezeu?


_____________________________________
 (Pe deasupra, în vederea siguranţei veşnice vezi:  Romani 8:37-39, 
Efeseni 1:13-14, Ioan 6:37-40, Evrei 13:5)


SĂ  CONTINUĂM  DECI  SĂ  PĂCĂTUIM?
 Cu toate că nici un păcat nu poate deposeda vreodată un 
credincios de Viaţa Veşnică care i-a fost gratuit acordată pentru tot-
deauna, păcatul mai poate aduce consecinţe grave în viaţa aceasta, şi 
în viaţa viitoare.
 În primul rând, există consecinţe naturale ale păcatului.


 O persoană care bea se poate sinucide sau ucide un nevinovat 
într-un accident de automobil.  Cineva care se angajează în activităţi 
imorale poate contacta SIDA şi muri.  Cunoscându-L pe Hristos ca 
Salvator, o dată te poate scăpa de iad, dar totodată nu poate salva pe 
cineva de consecinţele păcatului, ori o viaţă necugetată şi prostească.  
(Galateni 6:7-8, Iacov 2:14-17).


În al doilea rând sunt consecinţe veşnice ale păcatului.
 A primi un bilet gratuit la o manifestare sportivă garantează 
o intrare în stadion, dar nu garantează şi un loc în primele rânduri.  
Similar, primind gratuit Viaţa Veşnică prin credinţa în Isus Hristos, 
se garantează intrarea cuiva în împărăţia lui Dumnezeu, dar in nici un 
fel nu garantează o poziţie înaltă în acea împărăţie!  Poziţia noastră 
în Rai şi răsplata asociată acelei poziţii sunt total dependente de viaţa 
sfântă şi faptele bune pe care le manifestăm în timpul acestei vieţi.  
(1 Corinteni 3: 11-17, 9:24-27;  2 Corinteni 5:10-11).


 În timp ce plăcerile păcatului în această viaţă ar putea părea 
mai importante decât o speranţă distantă de răsplată viitoare în Rai, 
Scriputra ne învaţă că cei ce îndepărtează moştenirea (răsplata vi-
itoare în Rai) în schimbul plăcerilor păcatului, cândva vor plânge 
necontrolat când vor vedea răsplata negrăită pe care au respins-o 
atunci când au preferat plăcerea propriilor păcate în viata lor.  (Evrei 
12:14-17, Luca: 19:11-27, Matei 25:14-30).
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Botez


Frecventarea
Unei biserici


Iubindu-ţi
Aproapele


Supunându-te
Celor Zece Porunci


Împărtăşanie


BARIE
RA


PĂCATULI








PRIMA FAZĂ:  IMPUTAREA
HRISTOS  A  LUAT  PĂCATELE  NOASTRE  ASUPRA  SA.


Prima fază pentru salvarea omenirii a fost îngroparea în trupul 
lui Isus Hristos a păcatelor tuturor oamenilor.  Când Hristos a 
atârnat pe cruce, Dumnezeu a luat toate păcatele lumii (trecute, 
prezente şi viitoare) şi le-a pus (imputat) asupra Lui Hristos.


Şi Domnul a pus pe El [Isus] nelegiuirea [păcatul] noastră 
a tuturor.                          Isaia 53:6


El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn . . . .
1 Petru 2:24


Pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat [Isus], El [Dum-
nezeu Tatăl] l-a făcut păcat pentru noi, ca noi sa fim 
neprihănirea lui Dumnezeu în El.   2 Corinteni 5:21


De vreme ce Dumnezeu trebuie să pedepsească păcatul, pe cine 
va cădea vina acum?


ISUS A 
PURTAT 
PĂCATELE 
LUMII
 ÎN TRUPUL 
SĂU
PE CRUCE.


(Vezi 1 Ioan 5:10-13).


Pot fi sigur că am fost 
salvat cu adevărat dacă 
viaţa mea începe să se 
schimbe arătând că într-
adevăr Dumnezeu a ve-
nit în viaţa mea.


Pot fi sigur că sunt mân-
tuit dacă mulţi ani de 
acum încolo voi “um-
bla” cu Hristos.


Pot fi sigur că într-
adevăr am fost salvat 
dacă aduc roade (re-
zultate) ca urmare a 
faptelor bune.


Pot fi sigur că într-
adevăr am fost salvat 
dacă am auzit Evang-
helia şi am şi crezut.


In lumina acestui verset, cum poţi fi sigur că ai fost într-adevăr 
salvat (mântuit)?


Adevărat, adevărat vă spun . . . 


Cine ascultă cuvintele Mele . . .


Şi crede în Cel ce m-a trimis . . .


Are viaţă veşnică . . .


Şi nu vine la judecată . . .


A trecut din moarte la viaţă.


Cît de sigur a fost de aceasta 
Isus?


Aţi auzit cuvintele lui Hris-
tos în această carte?


Crezi că Dumnezeu l-a tri-
mis pe Isus să moară pentru 
tine?


Asta spune că o vei primi mai 
târziu sau că o ai deja?


Spune Biblia că  “s-ar putea 
să nu vină” sau  “nu vine?”


În acel moment trece cineva 
de la moarte la viaţă?


GARANŢIE
Dacă ţi-ai pus încrederea în Hristos, şi ar fi să mori acum, şti cu 
siguranţă că ajungi în Rai?
Isus a zis:


Adevărat, adevărat vă spun:  că cine ascultă cuvintele 
Mele şi crede în Cel ce m-a trimis, are Viaţă Veşnică, şi 
nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă.


Ioan 5:24


❏


❏


❏


❏
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La Judecata Cerească, Isus şi-a asumat păcatele 
întregii omeniri.


Vinovat de păcatele 
tuturor oamenilor.








SIGURANŢA VEŞNICĂ:  O CONCLUZIE 
NECESARĂ A HARULUI
Dacă te-ai încrezut în Hristos, ţi s-a cerut să respecţi legile lui 
Dumnezeu ca să   “Rămâi mântuit”. . .


Deci dacă, oricine, pur şi simplu respinge învăţătura Bibliei 
despre siguranţa veşnică, cum încearcă ei de fapt să ajungă la 
Dumnezeu, prin Har sau prin fapte în concordanţă cu legea?


_________________________________
Poate fi cineva justificat (mântuit) în felul acesta?  (Recapitulează 
paginile 14-15).  Cum spune Biblia că un om este justificat?  


(Vezi Romani 3:28).______________________
_________________________________
În alt pasaj al Bibliei Isus a zis:


Oile Mele ascultă glasul Meu, Eu le cunosc şi ele vin 
după Mine.  Eu le dau Viaţa Veşnică, în veac nu vor 
pieri, şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea.  Tatăl 
Meu care mi le-a dat, este mai mare decât toţi; şi nimeni 
nu le poate smulge din mâna Tatălui Meu.        
Ioan 10:27-29


În versetul de deasupra, ce fel de viaţă a spus Isus că dă?


❏  Temporară          ❏  Condiţionată              ❏  Veşnică


În versetul anterior, cine a spus Isus că este mai mare ca toţi?


_____________________________________


Poţi să spui sincer dacă viaţa 
veşnică este prin Har (un dar)?


  SAU


Ar sugera asta că mai recent 
mântuirea ta ar depinde de fapte 
în acord cu legea?


 ❏       ❏


 ❏       ❏
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EVANGHELIA
Cuvântul “Evanghelia” înseamnă “Veşti Bune.”  De vreme ce 
noi niciodată nu putem ajunge în prezenţa lui Dumnezeu, cu 
păcatele noastre, El a trimis pe Isus să moară pentru păcatele 
noastre, şi apoi l-a înviat din morţi a treia zi.


Vă fac cunoscut fraţilor Evanghelia . . . Hristos a murit 
pentru păcatele noastre, după Scripturi; că a fost îngropat 
şi a înviat a treia zi, după Scripturi.       1 Corinteni 15:1-4


EVANGHELIA  ESTE  CĂ  HRISTOS
A  MURIT  PENTRU  PĂCATELE


NOASTRE  ŞI A ÎNVIAT  DIN
NOU  DIN  MORŢI.


Mulţi oameni au crezut cu adevărat că Isus a murit şi a înviat 
din morţi, dar ce vrea să spună când arată că Isus a murit pen-
tru “păcatele noastre?”   Cum a putut moartea Lui să doboare 
bariera dintre Dumnezeu şi om?


DUMNEZEU


OMUL


 DA   NU


ISUS  A  DOBORÂT  BARIERA 
PĂCATULUI  MURIND PENTRU PĂCATELE  NOASTRE,  


ŞI  ÎNVIIND  APOI  DIN MOR ŢI.


Isus Hristos


BARIERA


PĂCATULI
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De ce auziţi atâtea mesaje diverse în aceste zile?  Există mai 
multe Evanghelii?  Ce este Evanghelia de fapt în concordanţă 
cu Biblia?


Copyright © 1988 by Ronald R. Shea.
Originally published in English under the title “The Gospel.”


 Translation by Ionuţ Corlan.


Cuvântul “Evanghelia” înseamnă “Veşti Bune.”  Este vestea 
bună despre cum poţi avea o relaţie personală din dragoste pen-
tru Dumnezeu, care subliniază scopul acestei vieţi şi de aseme-
nea îţi dă siguranţa că-ţi vei petrece veşnicia cu El în ceruri.
Astăzi mulţi oameni pretind că predică Evanghelia cu toate că 
mesajele lor par diferite:


Invită-l pe Isus 
în inima ta!


Fă-i un legământ personal 


lui Hristos!


Pune-l pe Hristos pe 


tronul vieţii tale!Spune o rugăciune 


de păcătos!


Ieşi în faţă şi mărturiseşte-l public pe Hristos!


Dă-i inima ta 
lui Dumnezeu!


Pocăieşte-te şi fii botezat!


Roagă-te să-l


   primeşti


    pe Hristos.


Dăruieşte-ţi viaţa 


    lui Isus!


Pocăieşte-te, ia-ţi c
rucea şi 


urmează  pe Hristo
s!


Întoarce-te la Dumnezeu 


de la păcatele tale!


DESPRE  AUTOR
Ron Shea a absolvit Universitatea Villanova obţinând brevet de 
inginerie electrică în cadrul Corpului Naval de Maiştri Ofiţeri 
în Rezervă.  A servit 4 ani ca ofiţer în U.S. Navy, timp în care 
a absolvit Seminarul Teologic din Dallas, unde a studiat lite-
ratura Noului Testament şi Exegeză, traducând întregul Nou 
Testament din limba originală Greacă.  A absolvit cu brio cei 4 
ani de “Master of Theology.”  Mai târziu a obţinut doctoratul în 
Lege, de la Universitatea de Drept Hastings din California.  A 
slujit ca pastor în biserici din New Orleans şi San Francisco şi 
este fondator şi Preşedinte al “Clear Gospel Campaign” (Misi-
unea Evangheliei Clare).


DESPRE  ACEASTĂ BROŞURĂ
În ziua de azi multe mesaje ale “evangheliei” au năpădit lumea.  
Cu “mâna pe inimă” mulţi încurajează pe bieţii păcătoşi să 
“îl invite pe Isus în inima lor” sau cu spirit de împăcare cer 
necredincioşilor să “se pocăiască de păcatele lor.”  Fără să ne 
surprindă, credincioşi şi necredincioşi au fost lăsaţi confuzi 
toţi laolaltă.  În lumina acestor lucruri, broşura “Evanghelia” 
a fost scrisă nu numai să explice şi să ilustreze acele concepte 
esenţiale ale mântuirii, mai ales despre moartea Domnului 
Nostru şi Doctrina Harului, cât şi să combată şi să corecteze 
multa învăţătură falsă care este aşa des asociată cu Evanghe-
lia Creştină.  Clarificând multe complexe teologice, această 
mică-uşor de citit broşură, s-a născut după aproape cinci ani de 
muncă editorială.  Nu ştim să  existe o broşură în ziua de azi 
care să fie mai clară în prezentarea Evangheliei.


Este dorinţa noastră să vedem broşura “Evanghelia” la cea mai 
largă scară de circulatie.  Autorul nu a acceptat niciodată comi-
sioane.  A fost deja tradusă în multe limbi majore.  Organizaţiile 
creştine, la cerere, vor primi chiar şi permisiuni scrise să o 
traducă sau tipărească în orice limbă existentă; nu ezitaţi să 
ne contactati.  Să lucrăm împreună pentru a face “Evanghelia” 
disponibilă pentru toţi oamenii în toate limbile.








Destinul veşnic al cuiva depinde de ce a hotărât să facă cu Isus 
Hristos; aşa că, făcând Evanghelia clară, este cel mai important 
lucru.  Această carte îndeplineşte scopul.  Apreciez in mod spe-
cial studiul simplu dar complet despre pocăinţă.  Această carte 
va fi foarte folositoare în mâinile celor care doresc să conducă pe 
cineva la Hristos.


Dr. Curtis Hutson
Preşedinte şi Editor al “Sword of the Lord”


Clarificarea cuvântului “pocăinţă” este minunată.  Cea mai mare 
parte a oamenilor cred că este mai mult întoarcerea de la păcat 
decât a-şi schimba concepţia despre cum pot fi mântuiţi.  Aici 
s-a făcut o contribuţie semnificativă.  Nu cunosc o altă broşură 
(cărticică) care să explice mai clar Evanghelia.


Earl D. Radmacher, M.A., Th.D.
Rector şi Profesor de Teologie Sistematică,
de la “Western Seminary”


Într-o vreme când de multe ori invitaţii evanghelistice se dau fără 
bază biblică, este încântător să vezi afirmaţia evangheliei în pu-
ritatea ei şi puterea ei prezentată ca şi în Biblie.  Pentru cei care 
caută o prezentare clară a evangheliei pentru conducerea oameni-
lor la Hristos, această carte oferă răspuns garantat.


John Walvoord, Th.D.
Preşidente onorific la Seminarul Teologic din Dallas


Pentru copi adiţionale, alte întrebări şi eventual o Biblie, adresaţi-
vă şi veţi primi gratuit de la:
Vista Ministries
Lazar 3A
MH 220132 DR.  TR. Severin
ROMANIA


jennut@bigfoot.com
www.foundationvista.org


Biserica Isus Măntuitorul
Str. Damboviţei, Nr. 9-11
Sector 6 Bucureşti
ROMANIA


Certifi
cat


 de  
Dator
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EVANGHELÍA


V-a arătat vreodată cineva din Biblie modul în care 
cu siguranţă veţi ajunge în rai după moarte?


EVANGHELÍA


PLĂTIT
PE


DEPLIN


PLĂTIT
PE


DEPLIN


Pentru a obţine o copie a carţii Evanghelia în diferite limbi, 
sau dacă doriţi să descărcaţi de pe internet paginile în PDF 


pentru proiecţii sau prezentări, vâ rugăm vizitaţi


www.cleargospel.org








PĂCATUL
Ca să înţelegi cum se poate restaura relaţia dintre Dumnezeu şi 
om, trebuie prima dată să înţelegem cum s-a stricat la început 
această relaţie.


Cuvântul lui Dumnezeu ne învaţă:


Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui
Dumnezeu.          Romani 3:23


Suntem morţi în păcatele noastre . . .  Efeseni 2:5


Dumnezeu este sfânt (curat spiritual) şi omul este păcătos 
(murdar spiritual).  Asa cum un om care este sănătos şi curat 
fizic nu poate suporta să stea lângă un animal mort în descom-
punere şi urât mirositor, nici Dumnezeu sfânt nu poate suporta 
în prezenţa Sa un om imperfect şi păcătos.  Omul păcătos este 
mort în păcatele sale.


ANIMAL  MORT,  ÎN
  DESCOMPUNERE


OM  CURAT  FIZIC
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Sentimente
Voci “din cer”


Experienţe Mistice
Spiritualitate Rapidă


Idei Fulgerătoare
Bioenergie


Fler


Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine 
prin cuvântul lui Hristos.       Romani 10:17


4.  Odată ce te-ai lămurit pe deplin despre Evanghelie, găseşte o 
biserică bună.  Ca să faci asta, întreabă păstorul cum ajunge ci-
neva în Rai.  Dacă spune că trebuie să trăieşti o viaţă bună pentru 
asta, să te supui celor Zece Porunci, botez, confesare, a fi mem-
bru în biserică sau orice alt incorect răspuns, întoarce-te şi caută 
altă biserică.  Dacă păstorul nici măcar nu stie cea mai simplă 
afirmaţie a credinţei creştine, atunci el nu ştie primul lucru despre 
creştinism!  De ce ai vrea să mergi la o biserică unde nici păstorul 
nu ştie cum să ajungă în Rai?  Găseşte o biserică adevărată!


2.  Nu încerca să obţi siguranţa relaţiei cu Hristos sau adevăr spiri-
tual prin simţuri mistice, mici şoapte în mintea ta.  Ce simţim în 
inimile noastre este mai valabil să ne ghideze la adevăr spiritual 
decât prin calcule matematice sau adevăruri geografice.  Poţi în-
cerca să conduci sute de mile pe un drum necunoscut în ceaţă fără 
a avea nici măcar o hartă ci doar bazându-te pe intuiţie?  Desigur 
nu!  Cu toate acestea, este exact modul în care majoritatea oa-
menilor încearcă să-şi traiască vieţile de creştini într-un mod 
neânţelept.
3.  Pentru a creşte spiritual, Dumnezeu ne-a dat o sursă de adevăr 
care este sigură şi statornică.  Sursa aceasta este Biblia.  Încearcă 
să citeşti Biblia în fiecare zi.  Începe prin a citi cartea Galateni.  
Este Evanghelia de apărare a Sfântului Pavel despre Doctrină şi 
Har.  Citeşte zilnic câte un capitol până termini cartea de 5 ori (6 
capitole).  Aceasta o să dureze o lună.  Luna următoare citeşte 
cartea zilnic.  Aceasta te va stabiliza în câteva dintre cele mai fun-
damentale doctrine ale credinţei creştine, suplinind fundamentul 
esenţial pentru creşterea spirituală creştină.


Biblia


   SENTIMENTUL  
POATE  FI  DOAR  
ŞOAPTA   SATANEI.


CLĂDEŞTE-ŢI  
CREDINŢA  PE  


CUVÂNTUL  LUI  
DUMNEZEU.








Totuşi, înainte să începem, ai vrea să răspunzi la trei întrebări 
ajutătoare?


1. Ce ţi s-a spus că este Evanghelia?_________________


_________________________________
_________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_________________________________________________


2. Dacă ai muri la noapte şi ai sta în faţa lui Dumnezeu, 
iar El te-ar întreba:  “De ce te-aş lăsa în Raiul Meu?”  Tu ce-ai 


răspunde?___________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________


Da!  Sunt absolut sigur că voi merge în Rai.


Nu, eu nu stiu cu exactitate dacă voi merge în 
Rai.


❏


❏


MULŢUMEŞTE  LUI  DUMNEZEU  ZILNIC
După Biblie, multe lucruri minunate s-au petrecut cu tine din mo-
mentul în care a-i înţeles Evanghelia şi te-ai încrezut în Hristos ca 
Salvator al tău.
 Vei fi înţeles, chiar dacă se va întâmpla sâ mai
 păcâtuieşti.                 (Romani 5:1)
 Ai primit Viaţa Veşnică în dar.              (Ioan 5:24, 10:28)
 Eşti asigurat că vei merge în Rai.         (Ioan 14:1-3)
 De acum eşti copil al lui Dumnezeu.            (Ioan 1:12)
 Ai un prieten care înţelege prin ce treci şi este acolo să
 te ajute când ai nevoie.
             (Evrei 2:18, 4:15-16; Psalmul 68:5)
În Luca 17:11-19, Isus a vindecat zece leproşi, şi nouă au plecat la 
treaba lor fără să revină şi să-i mulţumească!  Să nu luaţi exemplul 
celor nouă nerecunoscători ci să arătaţi mulţumire lui Dumnezeu 
pentru ce a făcut pentru voi prin trăirea unei vieţi care să-i facă 
plăcere Lui, supunându-vă poruncilor Lui şi “umblând” prin cu-
vântul Său.  (Luca 7:40-43; Ioan 4:19, 14:21).


ÎMPĂRTĂŞIŢI  EVANGHELIA
Îmaginează-ţi că mergi odată pe un trotuar şi că un pian a alunecat 
de pe o macara şi cade spre tine fără ca tu să-ţi dai seama.  Dintr-o 
dată, cineva necunoscut fuge spre tine şi te împinge, dar nu mai-
are timp să se ferească el însuşi de pian.  Acolo pe moarte, cu o 
mână tremurândă, scoate din buzunar o scrisoare şi te roagă să o 
transmiţi în locul lui.  O să transmiţi tu scrisoarea pentru el?
Isus care a murit ca să te salveze, a lăsat o astfel de scrisoare pt. 
tine.  Această scrisoare se numeşte Evanghelia. “Apoi le-a zis:  
Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi (împărtăşiţi) Evanghelia 
la orice făptură.”   Marcu 16:15.  (Vezi şi Matei 28:18-20, Fapte 
1:8, Romani 10:14-15.)   Vrei să transmiţi scrisoarea pe care a 
lăsat-o Isus şi să faci asa cum a cerut El?
Dacă da, întreabă pe un amic sau cunoscut:  Ţi-a arătat vreodată 
cineva din Biblie modul în care cu siguranţă vei ajunge în Rai 
după moarte?  Dacă răspunde că nu, întreaba-l:  Pot sa-ţi arăt eu?  
Mulţi oameni vor evita să înţeleagă cum pot ei să  îndeplinească    
asta!  Dacă este interesat, aşează-te simplu undeva şi împartăşeşte-
i această carte.  Cândva vor fi foarte mulţumitori!
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POCĂINŢA
POCĂINŢA ESTE UNUL DIN CELE MAI GREŞIT 
ÎNŢELESE CUVINTE DIN LIMBA ROMÂNĂ 


CE NU ESTE POCĂINŢA MÂNTUITOARE:


1.  Pocăinţa mântuitoare nu înseamnă a-ţi părea rău de păcatele 
tale.
2.  Pocăinţa mântuitoare nu înseamnă să te întorci de la păcat şi 
să-ţi reformezi viaţa.
3.  Pocăinţa mântuitoare nu are nimic a face cu regretarea 
păcatelor sau a reuşi să te debarasezi de ele.  Dumnezeu doreşte 
să te salveze exact aşa cum eşti.  Biblia spune:


Pe când eram încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.
Romani 5:8


CE  ESTE  POCĂINŢA  MÂNTUITOARE:
Pocăinţa mântuitoare înseamnă să încetezi să obţii Viaţa 
Veşnică prin religie, ritualuri religioase, sau supunere la legi 
ale lui Dumnezeu.
Cuvântul “pocăinţa” vine de la un cuvânt grecesc, care înseamnă 
a schimba mintea cuiva.  Cei care cred că Viaţa Veşnică poate 
fi obţinută doar prin fapte bune, sunt sfătuiţi de Scriptură să se 
pocăiască sau să-şi schimbe inima (mintea).  Le este sugerat să 
înceteze să se încreadă în faptele lor şi să vină la Dumnezeu pe 
baza Harului, prin credintă.
   În Matei 3:7-9 nişte oameni religioşi credeau că vor ajunge 
în cer pentru că erau descendenţi ai lui Avram, Tatăl Poporului 
Evreu.  Dumnezeu însuşi alesese naţiunea Evraică şi le stabilise 
religia.  Oamenii aceştia credeau că datorită religiei lor potri-
vite, vor ajunge în Cer (Rai).  Ioan Botezătorul le-a spus că tre-
buie să se pocăiască.  Concluzia este deci că trebuie să înceteze 
să creadă că religia lor îi va duce în Rai.
   Luca 13:1-5 spune despre un turn care s-a prăbuşit peste 18 
oameni.  În mintea Evreilor se căuta un răspuns al acestei trage-
dii.  Ei şi-au dat seama că doar Dumnezeu poate şti gândurile 
şi faptele secrete ale altor oameni.    Poate că,  s-au  gândit ei, 
cei 18 pe care a căzut Turnul din Siloam, au fost de fapt cei 


CREDINŢA (INCREDEREA)  POATE FI  MÂNA  PRIN  CARE  
AJUNGEM  SĂ  ACCEPTĂM  VIAŢA  VEŞNICĂ  OFERITĂ  


GRATUIT  ÎN  ISUS  HRISTOS
Căci întrucât lumea, cu înţelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dum-
nezeu în înţelepciunea lui Dumnezeu, El, Dumnezeu a găsit cu 
cale să mântuiască pe credincioşi prin nebunia propovăduirii 
crucii.                   1Corinteni 1:21


CREDINŢA:  RĂSPUNSUL OMULUI CĂTRE ISUS
Isus a făcut toată munca necesară să salveze omul de păcatele sale.  
Oricum, înainte să experimentăm beneficiile de care dispunem de 
la Dumnezeu prin moartea lui Hristos pe cruce, Dumnezeu ne cere 
să credem (să ne încredem) în Isus, şi ce a înfăptuit El prin moartea 
Sa.


Totuşi, fiindcă ştim că omul nu este socotit neprihănit 
prin faptele legii, ci numai prin credinţa în Isus Hris-
tos, am crezut şi noi în Hristos Isus, ca să fim socotiţi 
neprihăniţi prin credinţa în Hristos iar nu prin faptele 
legii; pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin 
faptele legii.          Galateni 2:16


Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a 
dat pe singurul Său fiu, pentru ca oricine crede în El să 
nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.  Ioan 3:16


(De fapt sunt 160 de versete în Noul Testament care declară că sin-
gura condiţie de a primi Viaţa Veşnică, este de a crede în Isus Hristos.  
Printre ele avem Ioan 1:7, 1:12, 3;18, 5:24, 6:29 etc.)


Isus Hristos








PROBLEMA:  DUMNEZEU  TREBUIE  SĂ 
PEDEPSEASCĂ  PURTĂTORII  PĂCATUL
Biblia spune că devreme ce Dumnezeu este Sfânt şi Drept, tre-
buie să pedepsească  pe cei găsiţi vinovaţi de păcat.


Nimeni să nu vă înşele cu vorbe deşarte, căci din pricina 
acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu.     Efeseni 5:6


Mânia lui Dumnezeu se coboară din cer împotriva oricărei 
necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuiri 
a oamenilor.           Romani 1:18


Justiţia lui Dumnezeu implică pedepsirea celor găsiţi vinovaţi 
de păcat, prin osânda eternă.  (Vezi 2 Tesaloniceni 1:8-9; Matei 
25:46; Apocalipsa 20:10)


Felul în care Hristos ne-a scutit de mânia lui Dumnezeu prin 
propria Sa moarte poate fi explicat în trei faze.


DUMNEZEU
TREBUIE SĂ 
ANIHILEZE
PĂCATUL.


SIGUR PENTRU TOTDEAUNA
Dacă cazi în păcat mâine sau luna viitoare, este posibil ca tu să-ţi 
pierzi Viaţa Veşnică care ţi-a fost dăruită?
Biblia spune:


Prin această “voie” am fost sfinţiţi noi, şi anume prin 
jertfirea trupului lui Isus Hristos, odată pentru totdeau-
na..  Şi pe când orice preot face slujba în fiecare zi şi 
aduce de multe ori aceleaşi jertfe, care niciodată nu pot 
şterge păcatele, El dimpotrivă, după ce a adus o singură 
jertfă pentru păcate, [trecute, prezente şi viitoare] s-a 
aşezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu. . . 
căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârşiţi pentru 
totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi.        Evrei 10:10-12, 14


În funcţie de ce spune Biblia, pentru care din păcatele tale a plătit 
Isus când a murit?


❏  Păcatele trecute.


❏  Păcatele trecute şi prezente.


❏  Toate păcatele pentru  totdeauna:  trecute, prezente şi viitoare.


În concordanţă cu acest verset, cât de des aţi fost sfinţiţi 
prin moartea lui Isus Hristos?


SIGURANŢĂ  VEŞNICĂ:  O  CONCLUZIE  
NECESARĂ  A  MORŢII  DOMNULUI  NOSTRU.


Nimeni nu pierde darul Vieţii Veşnice din cauza păcatului.  Din 
acest motiv a murit Hristos . . . ca să plătească pentru păcatele 
tale!  Este pentru că El a murit pentru toate păcatele pentru tot-
deauna trecute, prezente şi viitoare pentru că El poate să te declare 
nevinovat pentru totdeauna. . . nu doar pentru păcatele trecute, 
ci pentru toate păcatele trecute, prezente şi viitoare!  A refuza să 
crezi asta înseamnă a refuza să crezi însăşi Biblia.  (Recapitulează 
paginile 7-11).


Săptămînal.


Lunar.


De fiecare dată când îti mărturiseşti  
ultimul păcat şi îţi ceri iertare.


Odată pentru totdeauna.


❏


❏
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❏


❏





