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Introducere

 În ziua de 26 decembrie 2004, s-a 
declanşat în Oceanul Indian un tsunami care 
a ucis peste 230.000 de oameni. Amploarea 
pierderilor de vieţi omeneşti şi de bunuri 
materiale l-a clasificat drept unul dintre 
cele mai mari dezastre naturale din istoria 
omenirii. 
 Am vizitat câteva oraşe din India situate 
la malul mării şi care au fost devastate de acest 
tsunami. Stând pe ţărm şi privind Golful 
Bengal, am fost copleşit la gândul că peste 
230.000 de persoane şi-au pierdut viaţa aici. 
Meditând la această pierdere enormă de vieţi 
omeneşti, Domnul mi-a reamintit că în lume 
există un tsunami spiritual în fiecare zi. La 
fiecare 24 de ore, mor în lume între 150.000 
şi 250.000 de oameni, iar sufletele lor merg în 
eternitate. 
 Dumnezeu ne-a dat un trup fizic, 
care va trăi doar câţiva ani aici pe pământ, 
şi un suflet, care va trăi veşnic, fie în rai, fie 
în iad. Asemenea multora dintre cei care 
au murit în urma tsunami-ului din 2004, 
majoritatea oamenilor nu se gândesc la 
sfârşitul vieţii lor pământeşti şi nici nu se 
pregătesc pentru eternitate. Ei sunt ocupaţi 
cu scurta lor viaţă de pe pământ şi acordă 
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prea puţină atenţie locului unde-şi vor 
petrece veşnicia. 
 Cu ce mă voi îmbrăca? Unde voi 
merge astăzi? Ce voi mânca? Cum voi câştiga 
mai mulţi bani? Cu cine îmi voi petrece 
timpul? Cum mă voi distra? Majoritatea 
oamenilor îşi consumă timpul pentru aici şi 
acum. Această greşeală este atât de mare şi 
de costisitoare, încât este greu să-i estimăm 
consecinţele.
 Chiar şi aceia dintre noi care vor trăi cel 
mai mult, vor trăi de fapt un număr limitat 
de ani. Mulţi dintre noi vom trăi o viaţă mai 
scurtă decât ne aşteptăm. Totuşi, după ce 
murim fizic, sufletele noastre vor trăi veşnic, 
fie în cer, în prezenţa lui Dumnezeu, fie în 
iad, separaţi de Dumnezeu.  
 Această carte a fost scrisă din dorinţa de 
a-i ajuta pe oameni să se pregătească pentru 
veşnicie. N-ai dori să o citeşti şi să răspunzi 
adevărului biblic revelat în paginile ei, 
investind astfel câteva minute în pregătirea 
ta pentru eternitate? Conţinutul acestei 
cărţi reflectă învăţătura Bibliei şi revelează 
adevărul lui Dumnezeu despre felul cum 
putem fi salvaţi de păcatele noastre şi cum 
să ne pregătim pentru veşnicie.
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 În următoarele pagini vei afla adevărul 
biblic despre următoarele lucruri:
• De ce au nevoie toţi oamenii de mântuire?
• Cum a făcut Dumnezeu posibilă 

mântuirea noastră?
• Cum poate fi orice om mântuit?
• Ce este mântuirea?
• Cum putem primi de la Dumnezeu darul 

mânturirii?

 Adevărul biblic prezentat în paginile 
care urmează are puterea de a-ţi schimba viaţa 
şi locul unde-ţi vei petrece veşnicia. Continuă 
să citeşti şi vei afla că nevoia ta cea mai mare şi 
darul cel mai mare al lui Dumnezeu sunt unul 
şi acelaşi lucru!
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MÂNTUIREA

 Versetul cheie: „Pe voi înşivă încercaţi-vă 
dacă sunteţi în credinţă. Pe voi înşivă încercaţi-
vă. Nu recunoaşteţi voi că Isus Hristos este în 
voi? Afară numai dacă sunteţi lepădaţi.“ (2 
Corinteni 13:5)

I. Avem nevoie de o înţelegere biblică cu 
privire la nevoia omului de a fi mântuit

A. Toţi oamenii au nevoie să fie mântuiţi, 
deoarece păcatul şi distrugerile provocate de 
acesta au pătruns în lume.

1. Adam şi Eva au fost primii oameni creaţi 
de Dumnezeu. Dumnezeu i-a pus într-un 
loc numit Grădina Eden, unde au trăit într-o 
relaţie perfectă cu El. Dumnezeu le-a dat 
porunci clare cu privire la ce au voie sau nu 
să facă. Satan a ispitit-o pe Eva ca să nu-L 
asculte pe Dumnezeu şi să mănânce din 
fructul interzis. Eva a ascultat de minciunile 
lui Satan, a cedat ispitei şi a mâncat din fruct. 
Nici Adam nu L-a ascultat pe Dumnezeu, ci 
a procedat la fel ca Eva şi astfel păcatul nu a 
intrat doar în vieţile lor, ci şi în lumea perfectă 
pe care Dumnezeu o crease. În Geneza 3:6 
Moise a consemnat păcatul lui Adam şi al 
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Evei: „Femeia a văzut că pomul era bun de 
mâncat şi plăcut de privit şi că pomul era de 
dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci 
din rodul lui şi a mâncat; a dat şi bărbatului 
ei, care era lângă ea, şi bărbatul a mâncat şi el.“

2. În 1 Corinteni 15:22a, Pavel a scris: „Şi 
după cum toţi mor în Adam...“ Păcatul lui 
Adam nu i-a adus doar lui moartea. Prin 
neascultarea lui, păcatul şi moartea – care este 
consecinţa acestuia – au intrat în lume şi au 
afectat întreaga omenire. 

B. Toţi oamenii au nevoie de mântuire, 
deoarece păcatul şi distrugerile pe care el le 
provoacă trec asupra omenirii la naşterea 
fizică. 

1. În Romani 5:12, Pavel a scris: „De aceea, 
după cum printr-un singur om [Adam] a intrat 
păcatul în lume, şi prin păcat a intrat moartea, 
şi astfel moartea a trecut asupra tuturor 
oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit.“ 
Păcatul a intrat în lume prin neascultarea 
lui Adam, iar pedeapsa a venit prin el asupra 
tuturor oamenilor.

2. În Romani 5:18a, Pavel a scris: „Astfel, dar, 
după cum printr-o singură greşeală [a lui Adam] 
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a venit o osândă care a lovit pe toţi oamenii...“ 
În acest verset apostolul face referire la faptul 
că prin păcatul lui Adam, toată omenirea a 
devenit vinovată de păcat şi se află sub aceeaşi 
pedeapsă a morţii sub care a fost şi Adam.

C. Toţi oamenii au nevoie de mântuire, 
deoarece toţi – cu excepţia lui Isus Hristos – 
au păcătuit.

1. În Romani 3:10, Pavel a afirmat: „După 
cum este scris: «Nu este niciun om neprihănit, 
niciunul măcar.»“ Când ne comparăm cu 
Isus Hristos şi cu adevărul Cuvântului Său, 
noi ştim că niciunul dintre noi nu suntem 
neprihăniţi. 

2. În Romani 3:23, Pavel a spus: „Căci toţi au 
păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.“ 
Scriptura ne arată că, exceptându-L pe Isus 
Hristos, orice persoană care a trăit vreodată pe 
pământ a păcătuit. Noi toţi suntem păcătoşi şi 
avem nevoie de mântuire.

3. În capitolul 20 din Exodul, Moise le-a 
transmis israeliţilor cele zece porunci pe care 
i le-a dat Dumnezeu pe Muntele Sinai. Orice 
persoană care se examinează pe sine în lumina 
celor zece porunci îşi poate vedea păcatul. 
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În Exodul 20:7a, Moise a scris: „Să nu iei 
în deşert Numele Domnului Dumnezeului 
tău...“ Totuşi, noi toţi am pângărit numele 
lui Dumnezeu prin cuvintele noastre vulgare. 
Moise a mai scris în Exodul 20:8: „Adu-
ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti.“ 
Niciunul dintre noi nu am sfinţit fiecare 
zi de odihnă. Iar apoi în Exodul 20:13 el a 
menţionat: „Să nu ucizi.“ În Noul Testament 
Isus a spus că oricine urăşte o altă persoană a 
încălcat deja această poruncă. O altă poruncă 
dată de Dumnezeu prin Moise este scrisă în 
Exodul 20:14: „Să nu preacurveşti.“ Isus a 
spus că doar dacă ne uităm la o altă persoană 
poftind-o, am şi comis adulter în inima 
noastră. Apoi în Exodul 20:15 Moise a scris: 
„Să nu furi.“ Nicio persoană nu a trecut prin 
viaţă fără să ia ceva ce nu-i aparţinea. 
 Am menţionat aici doar câteva dintre 
porunci şi ele ne-au dovedit faptul că, în 
esenţă, am blasfemiat, am încălcat ziua de 
odihnă, am ucis, am comis adulter şi am 
furat. Noi suntem în întregime păcătoşi şi 
datorită acestui fapt, fără salvarea oferită de 
Isus Hristos, vom fi vinovaţi şi condamnaţi 
atunci când vom fi judecaţi de El.

4. În Iacov 2:10 apostolul Iacov a scris: „Căci, 
cine păzeşte toată Legea, şi greşeşte într-o singură 
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poruncă, se face vinovat de toate.“ Legea este 
asemenea unui lanţ alcătuit din mai multe 
verigi individuale. Un lanţ este considerat 
rupt dacă o singură verigă este ruptă. Noi 
suntem vinovaţi de încălcarea întregii legi a 
lui Dumnezeu, chiar dacă am păcătuit într-o 
singură poruncă.

D. Toţi oamenii au nevoie de mântuire, 
deoarece pedeapsa pentru păcat este moartea 
şi din moment ce toţi suntem păcătoşi, toţi ne 
aflăm sub sentinţa morţii.

1. În Romani 6:23a, Pavel a scris: „Fiindcă 
plata păcatului este moartea...“ Biblia ne face 
de cunoscut faptul că pedeapsa pentru păcat 
este moartea. Sfinţenia lui Dumnezeu şi 
dreptatea Lui cer ca păcatul să fie pedepsit.

2. În Iacov 1:15, ni se spune: „Apoi pofta, 
când a zămislit, dă naştere păcatului; şi păcatul, 
odată făptuit, aduce moartea.“ Rezultatul 
oricărui păcat neiertat este moartea. Biblia 
nu consideră că anumite păcate sunt mici 
şi nesemnificative. Toate păcatele sunt 
o răzvrătire faţă de Cuvântul sfânt al lui 
Dumnezeu şi faţă de voia Lui sfântă, iar 
pedeapsa pentru orice păcat este moartea.
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3. În Apocalipsa 20:11-15, Ioan a scris: „Apoi 
am văzut un scaun de domnie mare şi alb, şi pe 
Cel ce şedea pe el. Pământul şi cerul au fugit 
dinaintea Lui şi nu s-a mai găsit loc pentru ele. 
Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în 
picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte 
cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă 
carte, care este Cartea Vieţii. Şi morţii au fost 
judecaţi după faptele lor, după cele ce erau 
scrise în cărţile acelea. Marea a dat înapoi pe 
morţii care erau în ea; Moartea şi Locuinţa 
morţilor au dat înapoi pe morţii care erau în 
ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Şi 
Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate 
în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. 
Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieţii a 
fost aruncat în iazul de foc.“ Dumnezeu ţine o 
evidenţă perfectă a tuturor păcatelor noastre. 
Dacă nu le mărturisim, dacă nu ne pocăim 
şi nu primim iertarea pentru păcatele noastre 
înainte de moartea fizică, Dumnezeu le va 
judeca şi le va pedepsi. Pedeapsa pentru toţi 
păcătoşii neiertaţi este chinul veşnic în iad.

E. Toţi oamenii au nevoie de mântuire, 
deoarece păcatul nostru nu ne dă voie să 
facem parte din familia lui Dumnezeu.

1. În 1 Ioan 3:10, apostolul Ioan a scris: „Prin 
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aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii 
diavolului. Oricine nu trăieşte în neprihănire 
nu este de la Dumnezeu; nici cine nu iubeşte pe 
fratele său.“ Păcatul neiertat al unei persoane 
pierdute este o reamintire zilnică a faptului 
că el sau ea nu sunt copii ai lui Dumnezeu. 
Cuvântul Domnului ne învaţă că toţi cei 
nemântuiţi sunt copiii diavolului.

2. În Ioan 8:44a, Isus a spus: „Voi aveţi de 
tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele 
tatălui vostru.“ El le-a adresat aceste cuvinte 
fariseilor care credeau că tatăl lor spiritual 
era Dumnezeu, deşi, în realitate, acesta era 
Satan. Fariseii considerau că devotamentul 
lor religios şi moştenirea lor spirituală îi 
făceau copii ai lui Dumnezeu, însă Isus le-a 
spus că erau copiii diavolului. Toţi oamenii 
nemântuiţi sunt copii ai diavolului.

II. Avem nevoie de o înţelegere biblică a 
felului în care Dumnezeu a făcut mântuirea 
posibilă şi disponibilă.

A. Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său, Isus 
Hristos, ca să plătească pedeapsa pentru 
păcatul omenirii.

1. În Ioan 3:16, Isus a spus: „Fiindcă atât de 
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mult a iubit Dumnezeu lumea, că [Dumnezeu] 
a dat pe singurul Lui Fiu [Isus], pentru ca 
oricine crede în El [Isus] să nu piară, ci să aibă 
viaţa veşnică.“ Omenirea nu este capabilă să-şi 
ispăşească singură păcatele, de acea Dumnezeu 
L-a trimis pe Fiul Său, Isus Hristos, să facă 
ceea ce omul nu putea face.

2. În 1 Ioan 4:10, apostolul Ioan a scris: „Şi 
dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe 
Dumnezeu, ci în faptul că El [Dumnezeu] ne-a 
iubit pe noi şi a trimis pe Fiul Său [Isus] ca jertfă 
de ispăşire pentru păcatele noastre.“ Dumnezeu 
Şi-a demonstrat dragostea prin trimiterea lui 
Isus Hristos ca să fie sacrificiul perfect pentru 
păcatul nostru. Isus nu a avut păcat şi de 
aceea a putut plăti datoria păcatului nostru 
pe cruce, fiindcă El însuşi nu avea de plătit 
pentru niciun păcat făcut de El.

B. Isus Hristos a murit pe cruce şi Şi-a vărsat 
sângele pentru a plăti datoria păcatului nostru.

1. În Luca 9:22, Isus le-a spus ucenicilor Săi: 
„Fiul omului trebuie să pătimească multe, să 
fie tăgăduit de bătrâni, de preoţii cei mai de 
seamă şi de cărturari, să fie omorât şi a treia zi 
să învieze.“ Isus a venit pe pământ cu scopul 
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precis de a merge hotărât la cruce. Isus ştia 
aceasta şi a şi declarat faptul că va suferi, că va 
muri şi că apoi va învia din morţi.

2. În Coloseni 1:20-22, Pavel a scris: „Şi să 
împace totul cu Sine [Dumnezeu] prin El [Isus], 
atât ce este pe pământ, cât şi ce este în ceruri, 
făcând pace prin sângele crucii Lui [Isus]. Şi pe 
voi, care odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi prin 
gândurile şi prin faptele voastre rele, El [Isus] 
v-a împăcat acum prin trupul Lui [Isus] de 
carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfăţişaţi 
înaintea Lui [Dumnezeu] sfinţi, fără prihană 
şi fără vină.“ Isus Hristos Şi-a dat trupul să 
fie răstignit pe cruce şi le-a permis oamenilor 
să Îi ia viaţa, murind astfel pentru păcatul 
omenirii. Isus Hristos Şi-a vărsat sângele 
nevinovat pentru ca prin el noi să putem fi 
curăţaţi de murdăria păcatului nostru.

C. Isus Hristos a înviat din morţi biruitor 
asupra păcatului şi a morţii.

1. În Matei 28:5-6, evanghelistul Matei a scris: 
„Dar îngerul a luat cuvântul şi a zis femeilor: 
«Nu vă temeţi; căci ştiu că voi căutaţi pe Isus 
care a fost răstignit. Nu este aici [Isus]; a înviat 
[Isus], după cum zisese [Isus]. Veniţi de vedeţi 
locul unde zăcea Domnul [Isus].»“ A treia zi 
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după îngroparea lui Isus, câteva femei veniseră 
să Îi ungă trupul cu nişte miruri speciale, 
conform obiceiurilor lor de îngropare. Ele 
au văzut că piatra de la mormântul lui Isus 
era dată la o parte, iar un înger stătea în faţa 
lor. Îngerul le-a spus femeilor că Isus înviase 
dintre cei morţi, exact cum El le zisese că se va 
întâmpla. Isus este viu! Noi putem trăi doar 
fiindcă Isus Hristos trăieşte.

2. În 1 Petru 1:3, apostolul Petru a scris: 
„Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl 
Domnului nostru Isus Hristos, care, după 
îndurarea Sa [a lui Dumnezeu] cea mare, ne-a 
născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din 
morţi, la o nădejde vie.“ Isus Hristos a murit 
pentru păcatele noastre, dar dacă ar fi rămas 
în mormânt, noi nu am fi avut nicio speranţă. 
Noi putem fi născuţi din nou şi putem avea 
biruinţă asupra păcatului şi morţii doar 
datorită învierii lui Isus Hristos.

D. Isus Hristos le oferă păcătoşilor şansa de a 
primi mântuirea ca pe un dar fără plată. 

1. În Romani 6:23, Pavel a scris: „Fiindcă 
plata păcatului este moartea, dar darul fără 
plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus 
Hristos, Domnul nostru.“ Darul mântuirii L-a 
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costat totul pe Dumnezeu, însă el este oferit 
omenirii păcătoase ca un dar fără nicio plată. 

2. În Ioan 1:12, Ioan a scris: „Dar tuturor celor 
ce L-au primit [pe Isus], adică celor ce cred în 
Numele Lui [Isus], le-a dat dreptul [Isus] să se 
facă copii ai lui Dumnezeu.“ Noi toţi trebuie 
să ne decidem fie a-L primi prin credinţă pe 
Isus Hristos, fie a-L respinge pe Isus Hristos şi 
mântuirea pe care El ne-o oferă.

3. În Romani 10:13, Pavel a scris: „Fiindcă 
oricine va chema Numele Domnului [Isus] va fi 
mântuit.“ Dumnezeu este gata să primească, 
să ierte şi să salveze orice persoană care va 
chema numele lui Isus Hristos prin credinţă.

III. Avem nevoie de o înţelegere biblică a 
faptului că Dumnezeu a făcut mântuirea 
disponibilă oricui doreşte s-o primească 
prin credinţă.

A. Biblia ne spune că oricine îşi pune credinţa 
în Isus Hristos va fi mântuit.

1. În Ioan 3:16, Isus a făcut următoarea 
afirmaţie: „Fiindcă atât de mult a iubit 
Dumnezeu lumea, că a dat [Dumnezeu] pe 
singurul Lui Fiu [Isus], pentru ca oricine crede 
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în El [Isus] să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.“ 
Dumnezeu nu iubeşte doar anumiţi oameni, 
ci îi iubeşte pe toţi oamenii. Dumnezeu Şi-a 
trimis Fiul să moară pentru păcatele tuturor 
oamenilor. Dumnezeu oferă viaţa veşnică 
oricui îşi va pune credinţa în Isus Hristos.

2. În Ioan 3:17, apostolul Ioan a scris: 
„Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său 
[Isus] în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să 
fie mântuită prin El [Isus].“ Când Dumnezeu 
L-a trimis pe Isus Hristos, El a dorit ca întreaga 
lume să fie salvată prin El. Biblia ne spune că 
mulţi oameni vor respinge darul fără plată 
al mântuirii, însă acest lucru nu se va datora 
faptului că Dumnezeu nu-i vrea mântuiţi.

B. Biblia ne spune că oricine va chema numele 
Domnului va fi mântuit.

1. În Faptele Apostolilor 2:21, Petru a afirmat: 
„Atunci oricine va chema Numele Domnului 
[Isus] va fi mântuit.“ Petru avea convingerea 
că orice persoană care aude predica sa, poate 
chema numele Domnului şi poate fi mântuit. 
Predicatorii şi ascultătorii de azi ai Cuvântului 
pot avea deplină încredere că Dumnezeu va 
mântui orice persoană care va chema numele 
Domnului Isus prin credinţă.
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2. În Romani 10:13, Pavel a scris: „Fiindcă 
oricine va chema Numele Domnului [Isus] va fi 
mântuit.“ Pavel a afirmat cu toată convingerea 
şi fără condiţii, că oricine cheamă numele 
Domnului Isus Hristos prin credinţă, va 
fi mântuit. Putem fi siguri şi noi că dacă Îi 
cerem Domnului Isus să ne mântuiască, El ne 
va asculta rugăciunile şi ne va salva sufletele.

C. Biblia ne spune că Isus Hristos a murit 
pentru toţi oamenii.

1. În 2 Corinteni 5:14, Pavel a scris: „Căci 
dragostea lui Hristos ne strânge; fiindcă socotim 
că, dacă Unul singur [Isus] a murit pentru 
toţi, toţi deci au murit.“ Isus Hristos a venit 
pe pământ să moară pentru păcatele tuturor 
oamenilor. Toţi oamenii pot fi mântuiţi, 
fiindcă Isus Hristos a murit pentru toţi.

2. În 1 Ioan 2:2, Ioan a scris: „El [Isus] este 
jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu 
numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii 
lumi.“ Isus Şi-a adus trupul ca jertfă şi Şi-a 
vărsat sângele pentru păcatele întregii lumi. 
Putem fi siguri că Isus Hristos a plătit întreaga 
datorie pentru păcat.

D. Biblia ne spune că Isus Hristos a venit pe 
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pământ pentru mântuirea păcătoşilor.

1. În 1 Timotei 1:15, Pavel a scris: „O, 
adevărat şi cu totul vrednic de primit este 
cuvântul care zice: «Hristos Isus a venit în lume 
ca să mântuiască pe cei păcătoşi», dintre care cel 
dintâi sunt eu.“ El a afirmat că Isus Hristos a 
venit pe pământ pentru salvarea păcătoşilor. 
Din moment ce toţi suntem păcătoşi, este 
logic să credem că Isus Hristos a venit să ne 
salveze dacă Îl lăsăm să facă acest lucru.

2. În Luca 19:10, Luca a scris: „Pentru că Fiul 
omului [Isus] a venit să caute şi să mântuiască 
ce era pierdut.“ Unicul scop al venirii lui Isus 
Hristos pe pământ a fost acela de a oferi 
păcătoşilor o cale prin care să fie mântuiţi. 
Isus Hristos încă mai caută păcătoşi care au 
au nevoie de mântuire.

E. Biblia ne spune că Isus Hristos doreşte ca 
toţi oamenii să fie mântuiţi, în ciuda faptului 
că nu toţi vor fi.

1. În 2 Petru 3:9, Petru a scris: „Domnul 
[Isus] nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui 
[Isus], cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare 
pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, 
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ci toţi să vină la pocăinţă.“ Înţelegem din 
Biblie că nu toţi oamenii Îl vor primi pe Isus 
Hristos pentru a fi mântuiţi. Totuşi, aceasta 
nu schimbă faptul că Dumnezeu doreşte ca 
toţi să fie salvaţi. Dacă nu primim darul fără 
plată al lui Dumnezeu, nu înseamnă că aşa a 
vrut Dumnezeu, ci că aşa am vrut noi.

2. În Luca 13, Isus foloseşte o analogie 
interesantă pentru a descrie pasiunea cu care 
El îi caută pe cei pierduţi. În versetul 34 Isus 
spune: „Ierusalime, Ierusalime, care omori pe 
proroci şi ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine; 
de câte ori am vrut [Isus] să strâng pe fiii tăi, 
cum îşi strânge găina puii sub aripi, şi n-aţi 
vrut!“ Isus dorea să-i salveze pe locuitorii 
Ierusalimului asemenea unei cloşte care-şi 
protejează puii sub aripile ei. Isus dorea să-i 
salveze pe aceştia, însă ei nu doreau. Isus 
Hristos doreşte fierbinte şi azi să-i salveze pe 
toţi oamenii, însă unii nu vor accepta darul 
fără plată al mântuirii.

IV. Avem nevoie de o înţelegere biblică a 
mântuirii. 

A. Mântuirea este persoana şi lucrarea lui Isus 
Hristos. 
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1. În Luca 2, părinţii lui Isus L-au dus la templu 
pentru circumcizie. Bătrânul Simeon slujea 
acolo şi L-a luat pe Isus în braţe. Uitându-se 
la El, a început să se roage. În Luca 2:20 ni se 
relatează cuvintele pe care le-a rostit cu această 
ocazie: „Căci au văzut ochii mei mântuirea 
Ta [a lui Dumnezeu].“ Privindu-L pe Isus, 
Simeon a declarat că a văzut mântuirea lui 
Dumnezeu. Mântuirea nu este o filozofie 
religioasă sau un basm spiritual, ci persoana şi 
lucrarea lui Isus Hristos.

2. În Fapte 4:12, Petru a declarat:  „În nimeni 
altul nu este mântuire: căci nu este sub 
cer niciun alt Nume [în afară de Isus] dat 
oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.” 
Petru a înţeles că fără Isus nu poate exista 
mântuire, fiindcă El singur este mântuirea. 
Nu există niciun alt fondator al vreunei religii, 
niciun alt învăţător, nicio instituţie sau vreo 
biserică în stare să ofere mântuirea. Mântuirea 
este disponibilă doar printr-o relaţie personală 
cu Isus Hristos. 

B. Mântuirea înseamnă a fi născut din nou 
din punct de vedere spiritual prin puterea 
Duhului Sfânt.

1. În Ioan 3:3, Isus i-a spus lui Nicodim, liderul 
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religios: „Adevărat, adevărat îţi spun [Isus] că, 
dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea 
Împărăţia lui Dumnezeu.“ În mod greşit, 
Nicodim s-a gândit că Isus vorbeşte despre o a 
doua naştere fizică. Totuşi, Isus i-a confirmat 
că vorbea despre o naştere supranaturală, care 
era posibilă doar prin Duhul Sfânt.

2. În 1 Petru 1:23, Petru a scris: „Fiindcă 
aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă 
care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate 
putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care 
este viu şi care rămâne în veac.“ Noi nu ne 
putem naşte a doua oară prin mijloace fizice 
sau prin vreun efort uman, fiindcă suntem 
păcătoşi. Cuvântul infailibil al lui Dumnezeu 
ne revelează lucrarea Duhului Sfânt al lui 
Dumnezeu, iar noi putem fi născuţi din nou 
doar prin puterea şi lucrarea Lui perfectă. 

C. Mântuirea înseamnă a intra în familia lui 
Dumnezeu şi a deveni copil al Lui.

1. În Ioan 1:12, apostolul Ioan a scris: 
„Dar tuturor celor ce L-au primit [Isus], 
adică celor ce cred în Numele Lui [Isus], 
le-a dat dreptul [Isus] să se facă copii ai lui 
Dumnezeu.“ Când ne punem credinţa în 
Isus Hristos pentru mântuirea noastră, El 
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ne aduce în familia Lui şi ne face copii ai 
lui Dumnezeu. 

2. În Romani 8:14-15, Pavel a scris: „Căci toţi 
cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu 
sunt fii ai lui Dumnezeu. Şi voi n-aţi primit un 
duh de robie, ca să mai aveţi frică; ci aţi primit 
un duh de înfiere care ne face să strigăm: «Ava!» 
adică: «Tată!»“ Înainte de a-L primi pe Isus 
Hristos ca şi Salvator, noi suntem duşmanii 
lui Dumnezeu şi copiii diavolului. După ce 
am fost mântuiţi, noi suntem copii ai lui 
Dumnezeu, iar Dumnezeu este Tatăl nostru 
ceresc. Mântuirea ne permite să-L cunoaştem 
pe Dumnezeu ca pe un tată.

D. Mântuirea înseamnă să primim harul lui 
Dumnezeu şi nu dreptatea pe care păcatul 
nostru o merită.

1. În Fapte 15:11, Pavel a scris: „Ci credem 
că noi, ca şi ei, suntem mântuiţi prin harul 
Domnului Isus.“

2. În Tit 2:11, Pavel a scris: „Căci harul lui 
Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi 
oamenii, a fost arătat.“ Deşi mulţi resping harul 
Lui, Biblia ne învaţă că Dumnezeu a făcut ca 
harul Lui să fie disponibil tuturor oamenilor. 
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Când Dumnezeu Îşi oferă harul Său, iar omul 
păcătos îl primeşte prin credinţă, el primeşte 
favoarea nemeritată a lui Dumnezeu şi nu 
pedeapsa dreaptă care i s-ar fi cuvenit pentru 
păcatele lui.

3. În Efeseni 2:8-9, Pavel a scris: „Căci prin har 
aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine 
de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin 
fapte, ca să nu se laude nimeni.“ Mântuirea nu 
este ceva ce omul poate realiza prin propriile 
lui eforturi, ci omul primeşte mântuirea ca pe 
o favoare nemeritată din partea lui Dumnezeu, 
favoare dată omului păcătos prin credinţa în 
Hristos. Prin exercitarea credinţei noastre, noi 
nu lucrăm pentru mântuirea noastră. Ştim 
aceasta deoarece în Efeseni 2:8-9 Pavel pune 
în contrast credinţa cu faptele. Pavel spune că 
noi primim harul lui Dumnezeu şi mântuirea 
nu prin faptele pe care le-am făcut, ci prin 
punerea credinţei noastre în Isus Hristos.

E. Mântuirea înseamnă a pune capăt lucrurilor 
vechi din vieţile noastre şi a fi făcuţi fiinţe cu 
totul noi.

1. În 2 Corinteni 5:17, Pavel a scris:  „Căci, 
dacă este cineva în Hristos [Isus], este o făptură 
nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile 
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s-au făcut noi.“ Mântuirea nu înseamnă să o 
luăm pe un drum nou prin puterea noastră, 
ci înseamnă că Dumnezeu ne-a făcut oameni 
noi în Isus Hristos.

2. În Galateni 6:15, Pavel a scris: „Căci, în 
Hristos Isus, nici tăierea împrejur, nici netăierea 
împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă.“ 
Faptele bune şi ritualurile religioase ale omului 
nu au nicio putere de salvare. Mântuirea este 
lucrarea lui Dumnezeu şi are drept rezultat o 
fiinţă nouă, care, având o natură nouă, este un 
copil al lui Dumnezeu.

F. Mântuirea înseamnă a trece din moarte la 
viaţă veşnică.

1. În Ioan 5:24, Isus a spus: „Adevărat, 
adevărat vă spun [Isus] că cine ascultă cuvintele 
Mele [Isus] şi crede în Cel [Dumnezeu] ce M-a 
trimis [Isus] are viaţa veşnică şi nu vine la 
judecată, ci a trecut din moarte la viaţă.“ Din 
cauza păcatului nostru noi merităm moartea, 
însă când ne punem credinţa în Isus Hristos 
şi ne pocăim de păcatul nostru, El ne dă în 
schimb viaţa veşnică.

2. În Ioan 3:16, Isus a spus: „Fiindcă atât 
de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat 
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[Dumnezeu] pe singurul Lui Fiu [Isus], pentru 
ca oricine crede în El [Isus] să nu piară, ci să 
aibă viaţa veşnică.“ Mântuirea, care le este 
dată păcătoşilor care-şi pun credinţa cerută de 
Biblie în Isus Hristos, le dă acestora siguranţa 
că nu vor avea parte de pedeapsa veşnică în 
iad, ci de  viaţa veşnică în cer. 

G. Mântuirea înseamnă a avea pace cu 
Dumnezeu prin credinţa noastră în Isus 
Hristos.

1. În Romani 5:1, apostolul Pavel a scris: 
„Deci fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, 
prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin 
Domnul nostru Isus Hristos.“ Înainte ca să 
primim mântuirea, noi suntem duşmanii lui 
Dumnezeu, însă prin mântuire Isus Hristos 
ne aduce într-o stare de pace cu Dumnezeu.

2. În Coloseni 1:20, Pavel a scris: „Şi să împace 
totul cu Sine [Dumnezeu] prin El [Isus], atât ce 
este pe pământ, cât şi ce este în ceruri, făcând pace 
prin sângele crucii Lui [Isus].“ Nimic din ceea 
ce face omul păcătos nu va satisface dreptatea 
lui Dumnezeu. Prin jertfirea trupului Său fără 
de păcat şi prin vărsarea sângelui Său curat pe 
cruce, Isus Hristos a făcut posibil ca omenirea 
păcătoasă să aibă pace cu Dumnezeu. Când 
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ne punem credinţa doar în Isus Hristos şi ne 
pocăim de păcatele noastre, Isus restaurează 
relaţia ruptă dintre noi şi Dumnezeu.

H. Mântuirea înseamnă că Isus Hristos 
a devenit păcat pentru noi şi ne-a făcut 
neprihănirea Lui.

1. În 2 Corinteni 5:21, Pavel a scris: „Pe 
Cel [Isus] ce n-a cunoscut niciun păcat, El 
[Dumnezeu] L-a făcut [pe Isus] păcat pentru 
noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în 
El [Isus].“ Isus Hristos nu doar a murit pentru 
păcatele noastre, ci a fost făcut literalmente 
păcatul nostru, pentru ca noi să putem fi 
făcuţi neprihănirea Lui.

2. În Romani 4:3, Pavel a scris: „Căci ce zice 
Scriptura? «Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi 
aceasta i s-a socotit ca neprihănire.»“ Avraam 
nu a devenit neprihănit prin păzirea legilor 
şi poruncilor lui Dumnezeu. Avraam şi-a 
pus credinţa în Dumnezeu şi aceasta i-a fost 
considerată neprihănire. Omenirea, prin 
faptele ei, poate produce doar neprihănire 
omenească, însă neprihănirea desăvârşită a lui 
Dumnezeu ne este dată atunci când ne punem 
credinţa în Isus Hristos şi suntem mântuiţi.
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V. Avem nevoie de o înţelegere biblică a 
felului în care păcătoşii primesc darul fără 
plată al lui Dumnezeu – mântuirea.

A. Trebuie să dorim să ne supunem vieţile 
noastre atragerii şi convingerii exercitate de 
Duhul Sfânt.

1. În Ioan 6:44, Isus a spus: „Nimeni nu poate 
veni la Mine [Isus], dacă nu-l atrage Tatăl 
[Dumnezeu], care M-a trimis [Isus]; şi Eu [Isus] 
îl voi învia în ziua de apoi.“ Omul păcătos 
nu Îl caută pe Dumnezeu, însă Dumnezeu 
îl caută pe omul păcătos. Când simţim prin 
Duhul Sfânt că Dumnezeu ne atrage spre El, 
trebuie să răspundem afirmativ chemării Sale.

2. În Apocalipsa 3:20, Isus a declarat: „Iată Eu 
[Isus] stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul 
Meu [Isus] şi deschide uşa, voi intra [Isus] la el, 
voi cina cu el, şi el cu Mine [Isus].“ Ai simţit tu 
că Domnul bate la uşa inimii tale? L-ai invitat 
tu pe Isus Hristos să intre în viaţa ta şi să te 
mântuiască? 

B. Trebuie să ne punem credinţa doar în Isus 
Hristos ca şi Mântuitor şi Domn.

1. Pavel a scris în Romani 10:9-10: „Dacă 
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mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi 
dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat 
din morţi [pe Isus], vei fi mântuit. Căci prin 
credinţa din inimă se capătă neprihănirea, 
şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la 
mântuire.“ Credinţa înseamnă încredere şi noi 
trebuie să ne punem încrederea doar în Isus 
Hristos pentru mântuire. Trebuie să credem 
că Isus Hristos este singura noastră nădejde 
pentru mântuire.

2. În Faptele Apostolilor 16:30-31, căpitanul 
închisorii l-a întrebat pe Pavel: „«Domnilor, ce 
trebuie să fac ca să fiu mântuit?» Pavel şi Sila 
i-au răspuns: «Crede în Domnul Isus, şi vei fi 
mântuit tu şi casa ta.»“ Când noi întrebăm ce 
trebuie să facem ca să fim mântuiţi, Domnul 
ne dă acelaşi răspuns pe care Pavel i l-a dat 
căpitanului închisorii. Pune-ţi credinţa în 
Domnul Isus şi vei fi mântuit.

C. Noi trebuie să ne mărturisim păcatele 
noastre lui Isus Hristos şi să Îi cerem iertare.

1.  În 1 Ioan 1:9, apotolul Ioan a scris: „Dacă 
ne mărturisim păcatele, El [Isus] este credincios 
şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească 
de orice nelegiuire.“ Observaţi că acest verset 
începe cu cuvântul dacă. Dumnezeu va 
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ierta şi va curăţa orice persoană, indiferent 
cât de păcătoasă este, însă noi trebuie să 
ne mărturisim păcatele şi să-I cerem lui 
Dumnezeu să ne ierte.

2. În Proverbe 28:13, Solomon a scris: „Cine 
îşi ascunde fărădelegile nu propăşeşte, dar cine 
le mărturiseşte şi se lasă de ele capătă îndurare.“ 
Până când nu suntem gata să ne mărturisim 
păcatele şi să renunţăm la ele, nu vom fi 
mântuiţi. Totuşi, Dumnezeu va avea milă de 
toţi cei care vor mărturisi şi se vor pocăi de 
păcatele lor.

D. Trebuie să ne pocăim de păcatele noastre 
şi să ne întoarcem dinspre păcat spre Isus 
Hristos.

1. În Luca 13, Isus a accentuat de două ori 
necesitatea pocăinţei. Odată în versetul 3: 
„Eu vă spun: nu; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi 
pieri la fel.” Iar apoi în versetul 5: „Eu vă spun: 
nu; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.“ 
Pocăinţa înseamnă schimbarea gândirii care 
duce la schimbarea acţiunilor şi a direcţiei. 
I-ai permis tu lui Dumnezeu să-ţi schimbe 
felul de a gândi şi de a acţiona şi astfel de a-ţi 
da o nouă direcţie în viaţă? Te-ai pocăit tu de 
păcatele tale?
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2. În Fapte 3:19, în predica lui, Petru i-a 
îndemnat pe cei ce-l ascultau: „Pocăiţi-vă, 
dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să 
vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul 
vremurile de înviorare.“ Dacă ne mărturisim 
păcatele şi renunţăm să le mai facem, 
întorcându-ne astfel la Isus Hristos, El ne 
iartă şi nu ni le mai aduce aminte.

E. Trebuie să ne rugăm lui Isus Hristos cu o 
credinţă sinceră şi cu un duh real de pocăinţă, 
cerându-I să ne mântuiască.

1. Modul în care noi vorbim cu Dumnezeu 
este rugăciunea. Rostind mecanic o rugăciune 
fără să ne gândim la înţelesul ei, aceasta nu 
va avea puterea de a ne salva sufletele. Însă, 
dacă ne adresăm Domnului Isus cu o credinţă 
sinceră şi într-un duh autentic de pocăinţă, 
El ne va auzi şi ne va răspunde rugăciunilor 
noastre. Dacă vrei să-ţi pui credinţa doar în 
Isus Hristos pentru mântuirea ta, o poţi face 
chiar acum, prin rugăciune. Trebuie să te 
smereşti, să mărturiseşti şi să te pocăieşti de 
păcatele tale. Roagă-te folosind propriile tale 
cuvinte pentru a-ţi exprima gândurile şi inima 
înaintea lui Dumnezeu. Poţi să te foloseşti de 
următoarele sugestii în rugăciunea ta:
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a. Mulţumeşte-I lui Dumnezeu pentru 
revelarea lui Isus Hristos ca şi Mântuitor al tău.

b. Mulţumeşte-I lui Dumnezeu pentru 
că ţi-a arătat păcatul tău şi nevoia după un 
Mântuitor.

c. Mărturiseşte faptul că Isus Hristos este 
Dumnezeu şi că ştii că a murit pe cruce pentru 
păcatele tale.

d. Mărturiseşte faptul că Isus Hristos a înviat 
din morţi şi este viu.

e. Mărturiseşte-I lui Isus Hristos păcatele tale 
şi cere-I iertare. Mărturiseşte fiecare păcat 
specific.

f. Spune-I Domnului că, ajutat de El, tu 
renunţi la păcat şi că vei face voia Lui de acum 
înainte.

g. Cere-I lui Isus Hristos să-ţi dea darul Său 
fără plată – mântuirea. Spune-I lui Isus că îţi 
pui credinţa numai în El pentru mântuirea ta.

h. Mulţumeşte-I lui Isus Hristos pentru că 
ţi-a auzit rugăciunea şi pentru că ţi-a răspuns 
la ea.
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i. Mulţumeşte-I Domnului că îţi permite 
astfel să fii un copil al Lui şi cere-I să te ajute 
să creşti în noua ta viaţă de creştin. 
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CONCLUZIE

 Dacă te-ai rugat, dacă te-ai pocăit 
de păcatele tale şi ţi-ai pus credinţa în Isus 
Hristos ca şi Mântuitor şi Domn, dă-mi voie 
să fiu primul care îţi spune: „Bine ai venit în 
familia lui Dumnezeu!“ Ai luat cea mai bună 
şi cea mai importantă decizie a vieţii tale. 
 Totuşi, trebuie să ţii cont că viaţa 
creştină nu e uşoară. De fapt, Isus a spus că 
oricine care vrea să-L urmeze trebuie să se 
aştepte la suferinţă şi persecuţie în această 
viaţă. Isus nu ne mântuieşte doar pentru ca 
noi să ne bucurăm de o viaţă fericită aici pe 
pământ. Mântuirea aduce iertarea de păcate 
şi siguranţa fermă a vieţii veşnice în cer. 
Lucrurile acestei lumi pot produce o fericire 
temporară, însă doar viaţa creştină produce 
o bucurie profundă permanentă, care trece 
dincolo de circumstanţele vieţii. 
 Ca şi creştin te vei confrunta în 
continuare cu probleme, cu suferinţe, tragedii 
şi ispite. Deşi, după mântuire, Isus Hristos nu 
ne ia din mijlocul realităţilor aspre ale acestei 
vieţi, totuşi El ne promite să meargă cu noi 
prin încercări.   
 Acum că L-ai primit pe Isus Hristos ca 
şi Mântuitor, e important să începi să creşti 
din punct de vedere spiritual. Ai nevoie să te 
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rogi şi să citeşti zilnic din Biblie. Alătură-te 
unei biserici în care se predică Cuvântul lui 
Dumnezeu cu putere şi care oferă o învăţătură 
biblică sănătoasă, participând regulat la 
serviciile ei. Pastorul sau alte persoane din 
conducerea bisericii respective vor fi bucuroşi 
să-ţi spună cum poţi să devii membru al acelei 
comunităţi. Spune-i pastorului că doreşti să fii 
botezat cât mai curând posibil. Alătură-te unui 
grup de studiu biblic pentru a putea învăţa 
mai multe lucruri din Scriptură şi pentru a-ţi 
face noi prieteni creştini. Începe, de asemenea, 
să le împărtăşeşti imediat credinţa ta în Isus 
Hristos membrilor familiei tale şi prietenilor 
care sunt încă pierduţi. Oferă-le această carte 
şi îndeamnă-i s-o citească.



Scopul misiunii noastre

 Organizaţia Uttermost Evangelism 
doreşte să-L facă de cunoscut şi să-L glorifice pe 
Isus Hristos printre naţiuni, prin proclamarea 
evangheliei lui Isus Hristos tuturor oamenilor. 
Pasiunea noastră este aceea de a-i îndemna pe 
cei pierduţi să-L primească pe Isus Hristos ca 
şi Mântuitor prin credinţă şi pocăinţă, de a-i 
ajuta pe cei mântuiţi să fie urmaşi credincioşi 
ai lui Hristos şi de a mobiliza bisericile creştine 
să împlinească Marea Trimitere.     

Uttermost Evangelism
P.O. Box 7

Pontotoc, MS 38863
www.uttermostevangelism.org

662-372-1912
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