
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.

I   Pentru că toţi suntem păcătoşi!
Romani 3:10   “As it is written, There is none righteous, no, not one:”

Romani 3:23  Căci toţi au păcătuit, şi sînt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.

Pentru că toţi suntem păcătoşi!

II   Deoarece există un preţ pentru păcat!
Romani 6:23a   “Fiindcă plata păcatului este moartea: …….”

Revelaţiei 21:8  Dar cît despre fricoşi, necredincioşi, scîrboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli, şi
toţi mincinoşii, partea lor este în iazul, care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.``

III   Deoarece Isus a murit şi a plătit pentru păcatele noastre pe cruce!
Romani 5:8    Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe cînd eram noi încă păcătoşi,
Hristos a murit pentru noi.

Romani 14:9  Căci Hristos pentru aceasta a murit şi a înviat ca să aibă stăpînire şi peste cei morţi şi peste cei vii.

Romani 6:23b   “………. dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa vecinică în Isus Hristos, Domnul
nostru.”



Hristos a murit pentru păcătoşi!

IV   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  În nimeni altul nu este mîntuire: căci nu este supt cer nici un alt Nume dat oamenilor,
în care trebuie să fim mîntuiţi.``

Efeseni 2:8-9 Căci prin har aţi fost mîntuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine dela voi; ci este darul lui
Dumnezeu.  Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.

Titus 3:5 El ne -a mîntuit, nu pentru faptele, făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea
naşterii din nou şi prin înoirea făcută de Duhul Sfînt,



V    Trebuie să ne punem credinţa şi încrederea în Hristos numai! /
Pune credinţa în Hristos!
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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