
A murit Domnul Isus �i pentru mine? 

 
   Mariana, o feti�� de 8 ani, dorea mult s� fie �i ea o oi�� a Domnului Isus. De multe ori întreba: 
„Cum pot s� �tiu, c� Domnul Isus a murit �i pentru mine?” Aceast� întrebare o preocupa �i n-o 
l�sa s� fie fericit�. 
   Când a fost în vacan��, p�rin�ii i-au permis s� c�l�toreasc� cu trenul în alt� localitate, unde 
locuia fratele tat�lui ei cu familia. Ce bucurie, acum putea s� se joace cu veri�oarele ei, o vacan�� 
întreag�. Îns� �i aici o urm�rea întrebarea: „Cum pot s� �tiu, c� Domnul Isus a murit pentru 
mine?” S-a gândit s�-i spun� �i unchiului ce o preocup�. Dup� ce unchiul a auzit întrebarea 
nepoatei, a luat un mers al trenului. Acolo scria printre altele: „Copiii sub 3 ani c�l�toresc gratuit.” 
Mariana a citit cu glas tare. „Acum spune-mi”, a zis unchiul, „dac� fr��iorul t�u, care înc� n-are 3 
ani, vrea s� mearg� cu tine cu trenul, are voie s� c�l�toreasc� gratuit sau nu?” 
   „Desigur, are voie s� c�l�toreasc� gratuit!”, r�spunde Mariana. „Dar de unde �ti tu aceasta; 
numele lui nu este trecut aici?” 
   „Nu este nevoie”, replic� Mariana, „aceasta este valabil pentru to�i copiii sub 3 ani, deci �i 
pentru fr��iorul meu Jan.”  
   „Ai dreptate, Mariana, Jan oricum va putea c�l�torii gratuit, chiar dac� ar fi singurul copil sub 3 
ani. A�a este �i cu întrebarea ta, dac� Domnul Isus a murit �i pentru tine. Numele t�u de fapt nu 
este scris în Biblie, dar totu�i este valabil �i pentru tine, ce st� scris acolo: „O, adev�rat �i cu totul 
vrednic de primit este cuvântul, care zice: Hristos Isus a venit în lume ca s� mântuiasc� pe cei 
p�c�to�i” (1 Timotei 1, 15). E�ti tu o p�c�toas�? 
   Dup� ce a stat pu�in pe gânduri Mariana a strigat: „Da, cu siguran�� sunt o p�c�toas�!” 
   „Atunci este absolut sigur”, r�spunde unchiul, „c� Domnul Isus a murit �i pentru tine. El vrea 
s� te salveze, dac� vi la El ca un p�c�tos pierdut. E totuna atunci, dac� e�ti singurul p�c�tos, care 
vine la El, sau mai vin cu tine înc� mul�i al�ii la Mântuitorul, ca s�-I cear� iertarea p�catelor! El te 

prime�te!” 
   Dumnezeu a binecuvântat explica�ia unchiului. Mariana prin harul lui Dumnezeu a priceput, c� 
Domnul Isus a murit �i pentru ea. 


