Planul lui Dumnezeu simplă a MÂNTUIREA
Introducere
I John 5:13 V'am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi, cari credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa vecinică.

1. Toţi suntem păcătoşi!
Isaiah 50:10 Cine dintre voi se teme de Domnul, să asculte glasul Robului Său! Cine umblă în
întunerec şi n'are lumină, să se încreadă în Numele Domnului, şi să se bizuie pe Dumnezeul lui!
Isaiah 53:6 Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui; dar Domnul a făcut să
cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor.
Isaiah 64:6 Toţi am ajuns ca nişte necuraţi, şi toate faptele noastre bune sînt ca o haină mînjită. Toţi
sîntem ofiliţi ca o frunză, şi nelegiuirile noastre ne iau ca vîntul.

2. Există un preţ pentru care păcat!
Isaiah 55:6-7 Căutaţi pe Domnul cîtă vreme se poate găsi; chemaţi -L, cîtă vreme este aproape. Să
se lase cel rău de calea lui, şi omul nelegiuit să se lase de gîndurile lui, să se întoarcă la Domnul care
va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu oboseşte iertînd.
Luca 16:15 Isus le -a zis: ,,Voi căutaţi să vă arătaţi neprihăniţi înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaşte
inimile; pentrucă ce este înălţat între oameni, este o urîciune înaintea lui Dumnezeu.

Există un cost pentru păcat!

3. Isus a murit şi a plătit pentru păcatele noastre pe cruce!
Isaiah 53:4-7 Totuş, El suferinţele noastre le -a purtat, şi durerile noastre le -a luat asupra Lui, şi noi
am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu, şi smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele
noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, şi prin
rănile Lui sîntem tămăduiţi. Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui; dar
Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. Cînd a fost chinuit şi asuprit, n'a
deschis gura deloc, ca un miel pe care -l duci la măcelărie, şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund:
n'a deschis gura.

4. Trebuie să ne punem credinţa şi încrederea în Hristos
numai!
Isaiah 50:10 Cine dintre voi se teme de Domnul, să asculte glasul Robului Său! Cine umblă în
întunerec şi n'are lumină, să se încreadă în Numele Domnului, şi să se bizuie pe Dumnezeul lui!
Isaiah 1:18 ,,Veniţi totuş să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cîrmîzul, se
vor face albe ca zăpada; de vor fi roşii ca purpura, se vor face ca lîna.
Romani 10:9-10,13 Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta că
Dumnezeu L -a înviat din morţi, vei fi mîntuit. Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin
mărturisirea cu gura se ajunge la mîntuire, Fiindcă ,oricine va chema Numele Domnului, va fi mîntuit.`

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!"
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