
Salut! Mă numesc Gabi. Eu știu cea mai minunată 
veste auzită vreodată! Isus ne spune cum putem merge 
în Rai și trăi pentru totdeauna cu Dumnezeu. Aceasta 
este viața veșnică. În Ioan 3:16 Isus spune: „Fiindcă 
atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, încît L-a dat 
pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să 
nu piară, ci să aibă viață veșnică.” Vrei să îți desenez 
o diagramă a acestui verset din Biblie?

Isus spune: „Fiindcă atît de mult a iubit Dum-
nezeu lumea...” Dumnezeu te iubește foarte mult; 
El vrea să mergi în Rai și să trăiești cu El pentru 
totdeauna. Dar fiecare dintre noi face lucruri rele, 
numite „păcate”. Biblia spune că toți merităm să fim 
pedepsiți pentru păcatele noastre într-un loc numit 
Iad. Am desenat păcatul ținîndu-ne separați de 
Dumnezeu și Rai. Aceasta este o veste foarte tristă.

Mi-a plăcut să îți desenez 
diagrama Ioan 3:16. Vrei să 
încerci și tu? Ai putea desena 
Ioan 3:16 unui prieten, pentru 
a-i arăta cum poate avea și el 
viață veșnică. 

Vrei să afli mai multe și să 
înveți cum să-L urmezi pe 
Isus? 
Accesează: simplybelief.com
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Dar Ioan 3:16 ne spune o veste foarte bună! 
Vestea cea bună este că: “…L-a dat pe singurul 
Lui Fiu...” Dumnezeu te-a iubit atît de mult 
încît L-a trimis pe Fiu Său, Isus, ca să moară 
pe cruce. Isus a murit în locul tău ca să ia 
pedeapsa pentru toate lucrurile rele pe care le-
ai făcut vreodată. Vezi cum am desenat crucea 
deasupra păcatelor, ca să-ți arăt că Isus a murit 
pentru păcatele noastre.

Isus a înviat din morți și ne spune ce trebuie 
să facem. El spune: “…ca oricine crede în 

El...” Isus nu ne spune să facem lucruri bune 
pentru a merge în Rai. Singurul lucru pe care 

ni-l spune să-l facem este să credem în El spre 
viață veșnică. Uite, desenez o săgeată spre Isus, ca 

să-ți arăt că trebuie să credem în El.

Dacă crezi în Isus spre viață veșnică, “să nu piară”, 
nu vei pieri . Aceasta înseamnă că nu vei merge 
niciodată în Iad. Uite, pun un X mare deasupra 
cuvîntului “să piară”, pentru a arăta că crezînd în Isus 
spre viață veșnică, nu vei merge niciodată în Iad. 
Chiar dacă mori, vei merge în Rai și vei trăi veșnic cu 
Dumnezeu!

Atunci cînd crezi în Isus spre viață veșnică, „să aibă 
viață veșnică”, tu ai viață veșnică. Viața veșnică 
începe din momentul în care crezi în Isus; aceasta 
durează veșnic. Nu poți pierde vreodată viața 
veșnică.
Tu crezi ceea ce îți spune Isus în Ioan 3:16? Dacă da, 
atunci ai viață veșnică!




