
Simple Plan mântuire al lui Dumnezeu de la John 

 
De ce Isus a murit? 

 
1.  Omul prin natura face rau (gresit).  
 
Joan 3:19   Iar condamnarea este aceasta, ca lumina a venit in lume si oamenii au iubit mai mult intunericul 
decat lumina, pentru ca faptele lor erau rele. 
 

 
Toţi suntem păcătoşi! 

 

2.   Prin faptul că natura suntem condamnaţi.  
 
Joan 3:18   Cine il crede pe el, nu este condamnat; dar cine nu crede este deja condamnat, pentru ca nu a crezut 
in numele singurului Fiu nascut al lui Dumnezeu. 
 
Joan 3:36   Cine il crede pe Fiul, are viata vesnica; dar cine nu il crede pe Fiul, nu va vedea viata, ci furia lui 
Dumnezeu ramane peste el.. 
 



 
Există un cost pentru păcatele noastre. 

 
3.   Isus a fost în lume şi a murit pentru noi.  
 
Joan 14:6   Isus i-a spus: Eu sunt calea si adevarul si viata: nimeni nu vine la Tatal decat prin mine. 
 
Joan 3:17   Fiindca Dumnezeu nu 1-a trimis pe Fiul sau in lume ca sa condamne lumea, ci pentru ca lumea prin 
el sa fie salvata. 
 
Joan 6:40   Si aceasta este voia celui ce m-a trimis, ca oricine care vede pe Fiul si il crede pe el, sa aiba viata 
vesnica; si eu il voi invia in ziua de apoi. 
 
Joan 1:10,12   El era in lume si lumea a fost facuta de el si lumea nu 1-a cunoscut. Dar tuturor celor ce 1-au 
primit, adicd celor ce cred in nu-mele lui, le-a dat puterea sa devina fiii lui Dumnezeu,  
 
4.   Mântuirea este un dar gratuit, nu prin fapte bune. Trebuie să luaţi 
cuvântul lui Dumnezeu pentru el, şi Isus încredere singur!  
 
Faptele Apostolilor 4:12   Nici nu este salvare in nimeni altul; fiindca nu este nici un alt nume sub cer, dat 
printre oameni, prin care noi trebuie sa fim salvati. 
 
Efeseni 2:8-9   Fiindca prin har sunteti salvati, prin credinta; si aceasta nu din voi insiva, ci este darul lui 
Dumnezeu; Nu prin fapte, ca sa nu se faleasca nimeni.  
 
Titus 3:5   Nu datorita faptelor dreptatii pe care noi le-am facut, ci conform milei sale el ne-a salvat, prin 
spalarea regenerarii si innoirea Duhului Sfant, 
 
5.   Trebuie să crezi în Domnul şi vei avea viaţă veşnică!  
 
Joan 5:24   Adevarat, adevarat va spun: Cine aude cuvintele mele si crede pe eel ce m-a trimis, are viata vesnica 
si nu vine in condamnare, ci a trecut din moarte la viata. 
 
Joan 6:47   Adevarat, adevarat va spun: Cel ce ma crede pe mine are viata vesnica.  
 



Joan 10:28   Si eu le dau viata eterna; si nicidecum nu vor pieri niciodata si nimeni nu le va smulge din mana 
mea. 

 

 
 

Da, este chiar atât de uşor! Nu poţi câştiga cu ceva iertarea din partea lui Dumnezeu. Nu poţi 
să plăteşti cu ceva ca să capeţi iertarea de la Dumnezeu.  
 
O poţi numai primi, prin credinţă, prin harul şi îndurarea lui Dumnezeu. Dacă doreşti să Îl 
accepţi pe Iisus Hristos ca Mântuitor personal şi astfel să primeşti iertarea de la Dumnezeu, 
iată o rugăciune simplă care te va ajuta. Totuşi ţine minte: rostirea acestei rugăciuni sau a 
oricărei alte rugăciuni nu te va mântui. Numai credinţa în Hristos te poate mântui de păcate. 
Această rugăciune este numai o modalitate de a îţi exprima către Dumnezeu credinţa ta în El şi 
de a-I mulţumi pentru că ţi-a dăruit mântuirea.  
 

 
"Doamne,  
 
ştiu că am păcătuit împotriva Ta şi că merit pedeapsa. Însă Iisus Hristos a luat pedeapsa 
pe care o meritam eu astfel ca eu să pot fi mântuit prin credinţa în El. Mă întorc acum de 
la păcatele mele şi îmi pun întreaga mea credinţă în Tine pentru mântuire. Îţi mulţumesc 
pentru harul tău minunat şi pentru iertarea de păcate! Amin!" 
 
 

Amazing Grace Publishing * PO Box 1963 * Joshua TX 76058 * 817-426-1828 * E-Mail JamesAV@aol.com 


