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INTRODUCERE ÎN STUDIEREA 

BIBLIEI 
 

 

Pentru a fi salvat este simplu- ce Biblia spune: 

 

,,Crede în Domnul Isus Cristos şi vei fi salvat tu şi casa ta.” 

Fapte 16:31 

 

Omul păcătos care se pocăieşte, are nevoie numai de 

credinţa în Domnul Isus Cristos, şi să creadă în El ca Domn şi 

Salvator personal pentru a primi viaţa veşnică şi iertarea 

păcatelor - aceasta este salvarea. Când face aceasta, este născut 

din Duhul Sfânt și primește un locaş în cer. După ce omul crede 

în Cristos, este natural ca acesta să devină un student al 

Cuvântului lui Dumnezeu şi să crească în har şi în cunoaşterea 

Domului. 

 

În lucrarea sa clasică, Predicatorul şi Predica sa, 

Alfred P. Gibbs spune: 

„Nu este suficient doar ca sufletul să fie adus la 

Cristos şi prin aceasta să fie renăscut. Acest suflet 

trebuie să urmeze căile plăcute lui Dumnezeu şi 

să crească în credinţa sfântă dată de El. 

Predicarea şi predarea Cuvântului lui Dumnezeu 

sunt mijloace prin care se atinge acest scop.” 

 

Astăzi mulţi creştini nu înţeleg, pe deplin, învățătura 

Scripturii, pentru că fiind copii noi în Domnul, aceştia nu sunt 

înrădăcinaţi în doctrinele preţioase ale Cuvântului lui 

Dumnezeu. Este vital pentru noi astăzi să studiem Scriptura, 
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pentru a deveni un slujitor mai efectiv pentru Domnul. Sunt 

plăcute părtăşiile zilnice cu Dumnezeu; programul de citire a 

Bibliei pentru un an este profitabil; însă nimic nu este în stare să 

înlocuiască studiul adecvat al Bibliei.  

 

Cred că fiecare credincios va fi de-acord cu J. C. Ryle, 

care zice: 

„Nimeni niciodată nu a zis în ultimele zile a vieţii 

sale astfel: Eu am citit prea mult Biblia; m-am 

rugat prea mult; am fost foarte precaut cu sufletul 

meu.” 

 

Reguli Standard Pentru Studierea Cuvântului lui 

Dumnezeu 
Biblia va fi mult mai uşor de înţeles dacă urmăm nişte 

reguli standard de studiu.  Știți, este o istorie a unui om caruia îi 

era greu să găsească voia lui Dumnezeu.  În final i-a venit ideea 

ca după rugăciune, el să-şi închidă ochii, să deschidă Biblia şi 

să-şi pună degetul pe pagina din faţa sa.  El s-a determinat că el 

va face ce va spune acel verset.  Din prima încercare, el a deschis 

ochii găsindu-şi degetul pe Matei 27:5.  Acolo se spunea că Iuda 

„a mers şi s-a spânzurat”.  Nedescurajat, el a încercat din nou.  

De această dată degetul a căzut pe Judecători 7:17, unde el a citit, 

„Priveşte la mine şi fă la fel.”  Acum veţi spune, aceasta este 

ridicol.  Da este, dar mulţi oameni fac o mare greşeală în a studia 

Scripturile, doar pentru că nu au reguli pentru ai ţine de la a face 

aşa eroare. 

 

Biblia ne îndeamnă: 

„De aceea voi, preaiubiţilor, văzând că ştiţi dinainte aceste 

lucruri, păziţi-vă ca nu cumva, fiind abătuţi de rătăcirea celor 

nelegiuiţi, să cădeţi din statornicia voastră. 
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Ci creşteţi în har şi în cunoaşterea Domnului şi Salvatorului 

nostru Isus Cristos. A lui fie gloria deopotrivă acum şi 

întotdeauna. Amin” 

2 Petru 3:17-18 

 

În versetul 18 ne este dată o poruncă simplă, „creşteţi în 

har şi cunoașterea Domnului”. Din versetul 17 este evident că, 

păzirea acestei porunci nu ne va lăsa să fim abătuți de rătăcirea 

celor nelegiuiţi, care ne poate forţa să cădem din statornicia 

noastră.  

După cum ne este poruncit să ne rugăm, să mărturisim şi 

să trăim pentru Domnul, ne este poruncit să studiem Cuvântul 

lui Dumnezeu. 

 

„Studiază scripturile să te arăţi tu însuţi aprobat lui Dumnezeu, 

un lucrător care să nu se ruşineze, împărţind drept cuvântul 

adevărului.” 2 Timotei 2:15 

 

I. Studiază Biblia Ca Şi Cuvântul Lui Dumnezeu 
 

Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, şi putem să luăm ce 

este mai bun din orice carte prin a o studia prin ce ea este cu 

adevărat. Este spus deseori că trebuie să studiem Cuvântul lui 

Dumnezeu cum studiem orice altă carte. Acest principiu conţine 

adevăr, dar de asemenea conţine şi o mare eroare. Biblia, este 

adevărat, este o carte ca şi alte cărți, aceleași legi gramaticale, şi 

literare de construcţie şi interpretare sunt menţinute aici precum 

sunt şi în alte cărţi. Dar Biblia esta o carte unică. Este ceea ce nu 

este nici o altă carte - Cuvântul lui Dumnezeu… Biblia ar trebui 

să fie studiată atunci, cum nici o altă carte nu este. Ar trebui să 

fie studiată ca şi Cuvântul lui Dumnezeu (I Tesaloniceni 2:13). 
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Aceasta implică şase lucruri: 
 

Primul: O mai mare dorinţă şi un studiu mai atent şi mai 

candid, pentru a afla ce ne învaţă, decît ceea ce este 

pus în altă carte, sau în toate celelalte cărţi.  Trebuie 

să cunoaştem mintea lui Dumnezeu; aici este 

revelată. 
 

Al doilea: O acceptare promtă şi fără întrebări  şi spunerii la 

învăţăturile ei când avem cu adevărat siguranţă. 

 

Al treilea: Încredere absolută asupra tuturor promisiunilor ei în 

toată lungime, lăţimea, înălţimea, şi adâncimea. 

Priveşte în fiecare zi pentru o nouă promisiune de la 

Tatăl tău infinit.  El a pus „Bogăţiile Sale în Glorie” 

la dispoziţia ta. (Filipeni 4:19) 

 

Al patrulea: Ascultare – promptă, exactă, fără întrebări, ascultare 

cu bucurie - la fiecare poruncă care este evidentă din 

contextul în care-ți se aplică ţie.  Fii în căutare de 

ordine noi de la Rege.  Binecuvântarea se află în 

direcţia ascultării de El.  Poruncile lui Dumnezeu 

sunt semne indicatoare care marchează drumul spre 

succesul prezent şi binecuvântarea şi spre gloria 

eternă. 

 

Al cincilea: Studiind Biblia ca pe Cuvântul lui Dumnezeu, 

implică să îl studiezi precum ar fi vocea Lui vorbind 

direct ţie.  Când deschizi Biblia să o studiezi, 

realizează că vii în prezenţa lui Dumnezeu şi că 
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acum îţi va vorbi ţie.  Fiecare ora petrecută în studiul 

Bibliei, va fi o ora de a merge şi a vorbi cu 

Dumnezeu. 

 

Al şaselea: Studiază Biblia rugându-te. Autorul acestei Cărţi 

este gata să fie şi un interpretor pentru tine. El face 

aşa atunci când noi îl rugăm să o facă.  Acel care se 

roagă cu credinţă rugăciunea Psalmistului: 

“Deschide-mi Tu ochii ca eu să pot să văd 

minunatele lucruri, din legea Ta, va avea ochii 

deschişi pentru a vedea frumuseţile şi minunile, în 

Cuvânt pe care nu le-a mai văzut niciodată…” 

 

II. Niciodată Să Nu Adăugaţi sau Să Omiteţi  Din 

Textul Bibliei Fidela 

 
Niciodată nu studiați sub omul care totdeauna corectează 

Biblia. Sunt alte Biblii care au coruptat doctrinele biblice 

adevărate, dar în Biblia Fidela noi putem gasi fiecare doctrină 

biblică adevărată. Chiar în timpul vieţii apostolui Pavel, oamenii 

începeau deja să corecteze Biblia. Când ne ocupăm cu Scripturi, 

trebuie să lăsăm ca aceste Scripturi să ne corecteze şi nu invers. 

 

Pavel ferindu-se de aceştia, spune: 

„Fiindcă nu suntem asemenea celor mulţi, care corup cuvântul 

lui Dumnezeu...”  

2 Corinteni 2:17 

 

 

III. Niciodată Să Nu Scoateţi Un Verset Din 

Contextul Lui 
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A fost bine spus: „Un text fără de context este pretext”. 

Totdeauna studiaţi versetul în lumina contextului lui. Este 

deseori imposibil de a înţelege Scriptura fără a lua în consideraţie 

contextul. 

Adevărul Biblic este învăţat “precept peste precept; rând 

peste rând” (Isaia 28:10).  Pentru ca să înţelegem interpretarea 

corectă a unui verset este absolut necesar de a înţelege contextul 

în care este dat. Contextul imediat este versetele dinaintea 

versetului şi  versetele de după acela care este studiat. Contextul 

mai larg ar fi capitolul şi chiar întreaga carte în care versetul este 

găsit. Şi contextul cultural şi istoric la fel pot să fie de folos. 

 

IV. Niciodată Nu Încercaţi Să Daţi O Interpretare 

Versetului Pe Care-l Înţelegeţi în Lumina 

Versetului Pe Care Nu-l Înţelegeţi. 
 

Pavel spune: 

“Acele lucruri pe care le şi vorbim, nu în cuvintele pe care le 

învaţă înţelepciunea omenească, ci în cele pe care le învaţă 

Duhul Sfânt, comparând lucrurile spirituale cu cei spirituali.” 

1 Corinteni 2:13 

 

Acele „cuvinte” pe care „Duhul Sfânt le învaţă” sunt 

cuvinte ale Scripturii. Acum Duhul Sfânt a scris cuvintele Sale 

într-o carte şi a dat această carte nouă. Eu ţin o copie în mâna 

mea, Sfânta Biblie. 

„Comparând lucrurile spirituale cu cei spirituali.” 

Atunci aceasta este calea prin care noi ar trebui să învăţăm din 

Cuvântul Său. 
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Pavel spune: “Acele lucruri pe care le şi vorbim”, aceasta 

înseamnă să vorbim despre lucruri spirituale [referindu-se la 

primul din acele două lucruri spirituale]. Apoi pentru a ne da 

înţelegere, Duhul Sfânt ne dă ceva spiritaul pentru ca să 

comparăm propriile noastre înțelegeri cu ce este spiritual 

(referindu-se la cel de-al doilea “lucru spiritual”).  Aceasta este 

ce ni se pare dacă privim peste întreg pasajul scripturii.  El spune 

“cuvinte” în versetul patru, “vorbeşte” în versetul şase (desigur 

asta ar fi ‘cuvinte’ din nou), “vorbeşte” în versetul şapte (din nou 

‘cuvinte’), şi în final “vorbeşte…cuvinte” în versetul 13. 

Cuvintele sunt expresia inimii şi a minţii.  Şi se pare că 

apostolul Pavel ne spune şi nouă să: 

 

➢  Comparăm „cuvintele Spirituale” (Scriptura) 

 

➢  Cu „cuvintele Spirituale” (alte Scripturi) 

 

➢ Şi apoi să „vorbim” după ceea ce am învăţat din 

Scripturi, după cum ne este revelat de Duhul Sfânt. 

„Vorbim, nu în cuvintele pe care le învață înţelepciunea 

omenească, ci în cele pe care le învaţă Duhul Sfânt.” Şi 

ştim că învăţătura pe care o dă Duhul Sfânt va fi tot 

timpul în acord cu cuvintele pe care El deja ni le-a dat în 

Biblie. 

Acestea par să fie afirmate de Pavel în II Corinteni 4:13, 

unde Pavel spune: “Conform cu ce este scris… de aceea 

vorbim.” 

 

Noi putem vedea în lumina unei aplicaţii spirituale în 

Numeri 8:2 

Acolo Dumnezeu i-a spus lui Moise: 
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Vorbeşte lui Aaron şi spune-i: Când aprinzi lămpile, cele şapte 

lămpi să dea lumină în faţa sfeşnicului. 

Numeri 8:2 

 

Sfeşnicul trebuia să dea lumină înăuntrul tabernacolului. 

În centru sfeşnicului era sursa principală de lumină, dar celelalte 

lămpi trebuiau să “lumineze înaintea lui” (Exodul 25:37). Chiar 

şi aşa scriptura iluminează şi explică scriptura. Când noi am 

putea să învăţăm de la profesori talentaţi, ţineţi minte că Biblia 

este unicul comentariu care este absolut de încredere. Caută 

Scripturile precum cei din Bereea au făcut în Fapte 17:11 şi vei 

afla că Duhul Sfânt te va învăţa pe tine precum El a învăţat pe o 

mulţime de alţi oameni. Cuvintele lui Dumnezeu sunt autoritate 

finală a unui credincios în materie de credinţă şi practică. 

 

 

V. Totdeauna Folosiţi Întrebările „Cine 

Vorbeşte?” şi „Cu Cine Vorbeşte?” 
 

VI. Nu Încercaţi Să Mergeţi La Cei Învăţaţi Pentru 

Înţelegerea Unor Pasaje Biblice, a Căror 

Interpretare Deja a Fost Dată 
 

Biblia este dicționarul său propriu. De exemplu, 

interpretarea cuvintelor „porci” şi „câini” poate fi găsită în 

Matei 7:6. Nu este nevoie să ne îndoim de interpretare, fiindcă 

Biblia se autointerpretează, şi îşi defineşte singură termenii. 

Observând contextul se va demonstra importantă aici 

când îl vedem pe Isus că vorbeşte de profeţii falşi în Matei 7:15. 

El îi aseamănă cu “lupii” care sunt o specie de câini. 
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Urmând metoda noastră de comparare a scripturii cu 

scriptura, avem nevoie doar să ne uităm la celelalte pasaje din 

scriptură, unde „câinii” şi „porcii” sunt menţionaţi. Le găsim 

repede amândouă animale menţionate în 2 Petru 2:22. Din nou 

considerând contextul ne va fi de mare ajutor. Aşa că vedem în 

2 Petru 2:1 că Petru avertizează biserica de „profeţii falşi” şi 

„falşii învăţători.” 

De aceea, este simplu de văzut că “câinele” reprezintă 

profeţii masculini falşi („Câinele se întoarce la vărsătura lui,”) 

şi scroafa reprezintă falsele învăţătoare feminine („şi scroafa 

scăldată, la tăvăleala ei în mocirlă.”). 

 

 

VII. Totdeauna Luați Sensul Simplu şi Literal a 

Fiecărui Verset, Cu Excepţia Versetelor Unde 

Este Imposibil. 
 

A fost bine spus, „Dacă interpretarea literală are sens, 

nu căutaţi o altă interpretare pentru a nu ajunge la nonsens”. 

Înafara cazului în care pasajul este figurativ, să fie totdeauna luat 

sensul simplu și literal.  

 

VIII. Totdeauna Ţineţi Minte că Fiecare Verset Din 

Biblie Are Trei Aplicaţii 
 

1. Aplicaţia Doctrinară (deseori profetic)  

 

2. Aplicaţi Istorică, însemnând că evenimentul a 

avut loc în istoria umană.  
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3. Aplicaţia Spirituală, care este aplicaţia 

practică a pasajului în viaţa şi comportarea 

credinciosului.  

 

 

Când studiem Biblia regulile de mai sus ne vor ajuta să 

aplicăm, chiar cele mai dificile pasaje din Scriptură, la viaţa 

noastră. 

 

Câteva metode de studiu sugerate: 

 

Asocierea:  Cuvintele „asemenea”, “ca”, şi „cum” sunt 

cuvinte cheie în Biblie, pentru a înţelege ceea ce 

nu se poate vedea. 

 

Contrastul: În  2 Timotei 2:15 este numit ca „împărţind drept 

cuvântul adevărului”. Ţineţi minte că obiectele 

diferite nu sunt la fel. 

 

Repetiţia:  Nimic nu poate fi învățat fără o repetare continuă 

a aceluiaşi material. Acesta trebuie studiat din 

nou şi din nou până va fi învațat pe de rost. 

 

Sunt doar câteva ghiduri care ne vor ajuta să îndepărtăm 

greşelile când studiem Biblia. Ţineţi minte toate acestea când 

studiaţi Scriptura şi folosiţi-le ca instrumente pentru a vă ajuta la 

studierea Scripturilor. La sfârşitul acestor lecţii vrem să știm ce 

spune Biblia, nu ce zice omul. Billy Sunday a spus: „Când Biblia 

spune ceva, iar titlul de doctorat spune altceva, titlul de doctorat 

poate merge la diavolul.” 

 

O Sugestie Utilă: 
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Când studiați acest material, folosiţi un caiet pentru a 

nota gândurile sau întrebările care vă vin în gând. Aceste notiţe 

vă vor fi de folos pentru mulţi ani. Dacă aveţi posibilitatea, 

obțineți o Biblie cu margini largi, pentru a avea mai mult spaţiu 

pentru notiţe. Notiţele personale și note de trimitire vă vor ajuta 

să vă amintiţi ceea ce aţi studiat timp de mulţi ani de zile. Când 

studiem Cuvântul lui Dumnezeu, să cerem Domnului lumină şi 

înțelegere - cereţi de la El să vă ajute să creşteți în har și 

cunoștințe să deveniți un creştin matur. 

 

Deplin Înzestrat 
 

În epistola sa către Timotei, Pavel spune: 

„Toată scriptura este dată prin insuflarea lui Dumnezeu şi 

folositoare pentru doctrină, pentru mustrare, pentru îndreptare, 

pentru educare în dreptate, Ca omul lui Dumnezeu să fie 

desăvârşit, deplin înzestrat pentru toate faptele bune.” 

2 Timotei 3:16-17 

 

Pavel dă învăţătură tânărului păstor, Timotei, de 

asemenea ne învaţă şi pe noi că, „toată scriptura”  este de folos 

pentru doctrină, pentru mustrare, pentru îndreptare, și pentru 

educare în dreptate. Să cercetăm acum aceste patru.  

 

I. Toată Scriptura Este De Folos Pentru Doctrină 

 

Din tot ce trebuie să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu, 

doctrina este cel mai important. („Doctrina” înseamnă pur și 

simplu ceea ce învaţă Biblia despre un anumit subiect.) În zilele 

de astăzi, există peste 5,000 de denominaţii diferite în Statele 

Unite ale Americii, fiecare denominaţie are metoda sa de 

interpretare a Scripturii. Membrii acestor denominaţii se ţin strict 
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de învăţătura sectei lor. Însă, în timp ce facem acest studiu, 

suntem interesaţi de ceea ce învaţă Cuvântul lui Dumnezeu, 

pentru că este singura sursă pură ale doctrinei, pe care l-am fi 

studiat vre-odată. Trebuie să punem inimile noastre la ceea ce ne 

vorbeşte Scriptura, şi nu la ceea ce crede omul sau denominaţia. 

Trebuie să acceptăm valoarea Bibliei (KJV 1611; Fidela), aşa 

cum este ea. Autoritatea finală a credinciosului, mai presus de 

învăţăturile altor oameni, standardul credincios după care se pot 

judeca toate lucruri, este Biblia. 

 

David a scris: 

„Cuvântul tău este foarte curat, de aceea servitorul tău îl 

iubeşte.” 

Psalmul 119:140 

 

În epistola către Romani, citim: 

„Ci Dumnezeu să fie adevărat şi fiecare om mincinos;” 

Romani 3:4 

 

Psalmistul ne avertizează: 

„Este mai bine a te încrede în DOMNUL, decât a-ţi pune 

încrederea în om.” 

Psalmul 118:8 

 

II. Toată Scriptura Este De Folos Pentru Mustrare 

 

În 2 Timotei 3:16, „mustrarea” include în sine 

expunerea erorii şi convingerea păcatului, cu ruşine pentru cel 

mustrat. Scriptura poate identifica păcatul nostru, acest fapt fiind 

în favoarea noastră şi pentru pregătirea de remediu nostru. 

Scopul pentru identificarea păcatului nostru este că vom primi 

corectare şi înstruire. Unele lucruri pot fi ascunse de oameni; dar 
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Scriptura este lumina care descoperă totul, pentru că nimic nu 

este ascuns de Dumnezeu.  

   

„Cuvântul tău este o lampă pentru picioarele mele şi o lumină 

pentru cărarea mea.” 

Psalmul 119:105 

 

„Dar toate cele mustrate sunt arătate de lumină; fiindcă cea 

care arată totul pe faţă, este lumina.” 

Efeseni 5:13 

 

„Fiindcă oricine practică răul urăşte lumina şi nu vine la 

lumină, ca nu cumva să i se mustre faptele;” 

Ioan 3:20 

După ce suntem mustrați, noi ar trebui să ținem seama de 

avertismentul din Proverbe 29:   

„Cel care, fiind deseori mustrat, îşi înţepeneşte gâtul, va fi 

nimicit dintr-o dată şi fără remediu.” 

Proverbe 29:1 

 

Să nu fim asemenea acestui om, ci să primim mustrarea 

din Scriptură ca bunătate de la Dumnezeu şi corectându-ne cu 

bucurie.  

 

III. Toată Scriptura Este De Folos Pentru Îndreptare  

 

Îndreptarea este remediul care duce la restaurarea 

relaţiilor noastre cu Domnul, după ce păcătuim. În Scripturi, 

pedeapsa este legată de corectare.  

 

„Iată, fericit este omul pe care Dumnezeu îl corectează, de aceea 

nu dispreţui disciplinarea celui Atotputernic.”       Iov 5:17 
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„Fiul meu, nu dispreţui disciplinarea DOMNULUI, nici nu 

obosi la îndreptarea lui.” 

Proverbe 3:11 

 

Știm că; 

„Nicio disciplinare din prezent nu pare a fi bucurie, ci mâhnire; totuşi 

după aceea ea dă rodul paşnic al dreptăţii celor ce au fost antrenaţi 

prin ea.”      Evrei 12:11 

 

IV. Toată Scriptura Este De Folos Pentru Educare în 

Dreptate 

 

Biblia niciodată nu ne conduce să facem ceva rău, întotdeauna 

ne învaţă să facem binele. Nu este necesar de a înţelege toată 

Scriptura pentru a avea un folos, dar este necesar de a crede. Știm 

că Duhul Sfânt va da înţelegere omului care crede în ceea ce zice 

Dumnezeu.  

 

Pavel şi-a exprimat dorinţa pentru cel credincios în această 

privință.  

 

„ Din această cauză şi noi, din ziua în care am auzit, nu încetăm 

să ne rugăm pentru voi şi să dorim să fiţi umpluţi cu cunoaşterea 

voii lui în toată înţelepciunea şi înţelegerea spirituală,” 

                 Coloseni 1:9 

 

 Biblia ne învaţă cum putem trăi o viaţă plăcută lui 

Dumnezeu. Totuşi, trebuie să studiem Cuvântul lui Dumnezeu şi 

să ascultăm învăţăturile şi predicile lui. Astfel putem învăța 

marile doctrini ale credinţei. Studierea Scripturilor ne va ajuta în 
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desăvârşirea noastră şi să fim deplini înzestrați pentru toate 

faptele bune.  

 

Ceea ce a zis Martin Luther cu sute de ani în urmă, 

prezintă un adevăr real astăzi: 

 „Într-adevăr este imposibil de a citi prea mult 

Scripturile; 

 Ceea ce citiţi voi, nu poate fi citit foarte bine; 

 Ceea ce citiţi foarte bine, nu poate fi înţeles prea bine; 

 Ceea ce înţelegeţi foarte bine, nu poate fi predat prea 

bine;  

 Iar, ceea ce predăm bine, nu poate fi trăit prea bine.” 

 
Înşelăciunea Spirituală 
Dacă nu suntem întăriţi în credință prin studierea Cuvântului Lui 

Dumnezeu, vom fi înșelați de învăţătorii falși. 

 

Apostolul Pavel avertizează: 

„Ca să nu mai fim copii, aruncaţi încoace şi încolo şi purtaţi de 

fiecare vânt de doctrină prin şiretlicul oamenilor şi prin viclenie 

iscusită, prin care pândesc să înşele;” Efeseni 4:14 

 

Diavolul foloseşte o mulţime de învăţători falși pentru a 

confunda pe credincioșii tineri, determinându-l să creadă în 

doctrine ciudate. Fiți atenți, ei cunosc bine dotrinele lor, și 

asemenea fariseilor, sunt foarte convingători. Dar nu trebuie să 

fim înșelați, dacă suntem bine înrădăcinaţi în doctrine adevărate 

a Cuvântului lui Dumnezeu. Trebuie să cunoaştem ceea ce 

credem, să nu fim confuzi de emisarii lui Satan.  

Din cauza ignoranței sau credinţei false, mulţi credincioşi 

de astăzi nu cunosc că deja astăzi posedă viaţa veşnică--ei nu-şi 
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dau seama că, salvarea sufletelor lor este deja completă și sigură 

pe veci. Dar, când studiem doctrina salvării, noi putem primi 

siguranţă în lucrarea finală lui Cristos când învățăm cum să 

împărțim drept Scripturile. Astăzi, mulţi sunt înşelați în credința 

lor că doar o parte a scripturii este inspirată. Dar acesta nu este 

ce spune Biblia (2 Timotei 3:16). Noi care credem în Cuvântul 

lui Dumnezeu cunoaștem că orice cuvânt din Biblia (KJV 1611; 

Fidela) este adevărat. 

 

 

Biblia spune: 

„Din această cauză şi mulţumim lui Dumnezeu neîncetat, 

deoarece, când aţi primit cuvântul lui Dumnezeu pe care l-aţi 

auzit de la noi, aţi primit nu cuvântul oamenilor, ci, aşa cum este 

în adevăr, cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează cu putere şi în 

voi care credeţi.”    1 Tesaloniceni 2:13 

 

Pavel spune că cuvântul lui Dumnezeu nu va lucra în cei 

ce nu cred. Numai lucrează în cei ce cred “aşa cum este în 

adevăr, cuvântul lui Dumnezeu.”  

 

Creşterea Spirituală 
Copii noi născuți trebuie să aibă hrană adecvată pentru a 

crește corect. Toţi cei care sunt născuţi din Duhul, sunt asemenea  

prunci noi născuţi. Din clipa naşterii lor, credincioșii trebuie să 

înceapă a creşte în studierea Cuvântului lui Dumnezeu (fiind 

comparat ca „laptele” în 1 Petru 2).  

 

„Ca prunci nou născuţi, doriţi laptele neprefăcut al cuvântului, 

ca să creşteţi prin el,”      1 Petru 2:2 

 

 Epistola lui Pavel către Evrei, de asemenea, spune: 
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„Fiindcă aveţi nevoie să vă înveţe cineva din nou care sunt 

principiile începătoare ale oracolelor lui Dumnezeu şi aţi 

devenit precum cei care au nevoie de lapte şi nu de hrană tare, 

când voi de mult trebuia să fiţi învăţători. Fiindcă oricine 

foloseşte lapte este neiscusit în cuvântul dreptăţii, fiindcă este 

prunc. Dar hrana tare este a celor maturi, aceia care din cauza 

folosirii şi-au antrenat simţurile ca să discearnă deopotrivă 

binele şi răul.”                       Evrei 5:12-14 
 

 Domnul Isus dă copiilor săi o dietă adecvată, pentru a 

creşte şi a fi tari spiritual. Referitor la acest caz, Cuvântul lui 

Dumnezeu este comparat ca fiind următoarele: 

 LAPTE- Evrei 5:13 

 

 CARNE- Evrei 5:14 

 

 MIERE- Psalmul 119.103 

 

 MERE- Proverbe 25:11 

 

 PÂINE- Luca 4:4 

 

Domnul are o masă pregătită pentru copii Săi, dându-le o dietă 

potrivită. 

 

Anterior am văzut în Biblie că credinciosul trebuie să 

crească în har şi în cunoaşterea Domnului. Când face aceasta, el 

începe să se maturizeze. 

 

 Ca unui nou-născut el este doar un „prunc” (1 Petru 2:2).  

 

 El devine „un copilaș” (1 Ioan 2:1,12). 
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 După, devine un „copil” (2 Corinteni 6:13; 1 Petru 1:14). 

 

 Mai târziu devine „un tânăr” (1 Ioan 2:13). 

 

 După, acesta creşte devenind „om” (Coloseni 1:28). 

 

 El continuă să crească până devine un „bătrân” (2 Ioan 

1:1).  

 

 În final, el va deveni ca Pavel, despre care se vorbeşte ca 

fiind „un bătrân” (Filimon 1:9; Titus 2:2).  

 

Unde ești tu acum în creşterea ta spirituală? Unii au trăit 

având o dietă neadecvată, încât, chiar dacă sunt de mult 

salvaţi, sunt încă prunci. Însă sunt şi alţii care sunt 

creştini de cinci sau şase luni, care au început deja să 

crească. Diferenţa este că au o dietă echilibrată. Dacă 

dorim să creştem, trebuie să primim zilnic alimentație din 

Cuvântul lui Dumnezeu. În timp ce studiază Cursul de 

studii pentru Noi-convertiţi, studentul va primi destul din 

adevărul Biblei să-l echipeze cu o cunoaştere adevărată 

și o înțelegere corectă a doctrinelor de bază ale credinței. 

Vom continua până la momentul în care vom ajunge să 

ne hrănim cu hrană tare. 

 

   Deci, un student harnic va putea: 

 

1. Să crească în harul şi cunoaşterea Domnului Isus Cristos.  

2. Să se pregătească mai bine în slujirea pentru Domnul 

(Trebuie să aşteptăm ca El să ne folosească după darurile 

spirituale pe care le avem).  
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3. Să se smerească în faţa Lui şi să cunoască mai mult voia 

Lui.  

4. Să crească în dragoste pentru cuvântul lui Dumnezeu (Cu 

cât mai mult îl vom studia și preda, cu atât mai mult îl 

vom iubi).  

 5. Să crească în iubirea sa pentru Dumnezeu.  

 

Cu cât mai mult studentul va cunoaşte lucrurile fantastice care 

au fost făcute de Domnul Isus Cristos pentru el, cu atât mai mult 

va iubi Salvatorul minunat.  

 

  

Dr. James McGaughey concluzionează așa: 

„Sunt mulți din poporul lui Dumnezeu care nu au crescut 

niciodată în Domnul, deoarece nu s-au apropiat de lucruri care 

sunt de o importanţă vitală  în creşterea spirituală.”  

Poezia următoare, pe care o voi cita mai jos, va ilustra acest 

lucru: 

 

Două puteri se războiesc în trupul meu- 

Una este întinată, iar cealaltă binecuvântată;  

Eu iubesc pe cea „nouă”, 

Iar pe cea „veche” o urăsc;  

Cea pe care o hrănesc, va câştiga! 

 

   SĂ RECAPITULĂM 
 

Lucruri Generale 
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Folosiţi cuvintele de mai jos pentru a răspunde corect la 

următoarele treisprezece întrebări: 

 
diferite vorbește literal spiritual 

scriptura creșteți context doctrinal 

repetiție istoric pe de rost cei învățați 

studiază omiteți adaugați înțelegere 

rătăcirea statornicia ca Împărțind drept 

 

    

1. 2 Petru 3:17,18 afirmă: „                             în har şi în 

cunoşterea Domnului şi Salvatorului nostru Isus Cristos.” , 

pentru a nu „fi abătuți de      „, pentru ca din 

această cauză „să nu cădeți din     voastră”.  

 

2. Niciodată nimic să nu     sau  

    din textul Bibliei.  

 

3. 2 Timotei 2:15 „        scripturile să te arăţi tu 

însuţi aprobat lui Dumnezeu, un lucrător care să nu se ruşineze, 

                           cuvântul adevărului. 

 

4. Niciodată să nu scoateţi un text din    

 . 

 

5.     reflectă şi explică Scriptura. 

 

6. Nu merge la      pentru înţelegerea 

unor pasaje Biblice, a căror interpretarea deja a fost dată.  

 
7. Totdeauna folosiţi întrebările „Cine?” şi „Cu cine?” 

_______________________. 
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8. Totdeauna căutaţi un sens simplu şi    

  al versetului, cu excepţia versetelor unde este imposibil. 

 

9. Enumeraţi cele trei aplicaţii specifice fiecărui verset din 

Biblie: 

 a.        

  

 b.        

  

 c.         

 

10. Ţineţi minte că cuvintele  „   „ şi „cum” 

sunt cuvinte cheie în Biblie, pentru     ceea ce nu 

se poate vedea.  

 

11. Ţineţi minte că lucrurile     nu sunt 

aceleaşi.  

 

12.  Studierea aceluiaşi material se numeşte   

  . 

 

13. Nu poţi cunoaşte nimic fără recapitularea continuă a 

aceluiaşi material, acest material trebuie să fie învățat  

  .  

 

 

 

Deplin Înzestrat 
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Răspundeţi la următoarele întrebări 
 

1. 2 Timotei 3:16-17: „Toată Scriptura este dată 

prin_______________ lui Dumnezeu şi folositoare pentru 

_______________, pentru _______________, pentru 

_______________, pentru _______________ în dreptate. 

 

2. Ce cuvânt din 2 Timotei 3:16-17 înseamnă „ceea ce 

învaţă Biblia despre un subiect”? _______________________ 

___________________________. 

 

3. Care este singura sursă pură doctrinei? (Psalmul 119:140; 

2 Timotei 3:16) _____________________________ 

 

4. Care este Autoritatea Supremă pentru omul credincios, 

la toate întrebările credinţei? __________________ 

___________________. 

 

5. Ce cuvânt din 2 Timotei 3:16-17 explică în sine 

evidenţierea greşelii şi convingerea de păcat? 

___________________________________. 

 

6. Ce cuvânt din 2 Timotei 3:16-17 înseamnă „un remediu, 

care duce la restaurarea relaţiilor noastre cu Dumnezeu, după 

ce păcătuim?” ________________________. 

 

7.  Ce cuvinte din 2 Timotei 3:16-17, ne vorbesc de faptul 

că Biblia totdeauna ne va învăţa să procedăm corect? 

 ______________  _______________  _______________. 

 

8.  Diavolul foloseşte o mulţime de _______________  

_______________ şi învăţături mincinoase pentru a semăna 
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îndoiala în tinerii credincioşi, în ceea ce priveşte definirea 

doctrinei lor.  

 

9. Pentru a nu fi înşelaţi şi amăgiţi, trebuie să fim bine 

întăriţi în _______________ a Cuvântului lui Dumnezeu.   

 

10. _______________  _______________ din Biblia (KJV 

1611) este adevărat.  

 

 

 

 

Creşterea Spirituală 

         

 

1.  1 Petru 2:2: „Ca _______________ nou născuţi, doriţi 

_______________ neprefăcut al cuvântului, ca să creşteţi prin 

el,” 

 

2. Cu ce cuvânt din 1 Petru 2:2 este comparat omul nou-

convertit? _______________. 

 

3. Analizaţi următoarele versete din Scriptură şi scoateţi 

cuvintele care sunt folosite pentru a descrie Cuvântul lui 

Dumnezeu în fiecare verset.  

 

a. Evrei 5:13 ______________________________ 

 

b. Evrei 5:14 ______________________________ 

 

c. Psalmul 119:103_________________________ 
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d. Proverbe 25:11__________________________ 

 

e. Luca 4:4 _______________________________ 

 

4. Dacă creştinul doreşte să crească în har şi cunoaştere, 

trebuie să se hrănească zilnic din __________  __________  

__________. 
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TREI LUCRURI 

PE CARE TREBUIE SĂ LE CUNOASCĂ  

FIECARE CREŞTIN 
 

 Scopul aceste lecţii este pentru întărirea credinciosului în 

doctrine adevărate despre salvarea Biblică.  

 

În Lecția 1 vom învăţa că:  

 

 Fiecare credincios trebuie să știe că este salvat. 

 

 Fiecare credincios trebuie să știe cum a fost salvat. 

 

 Fiecare credincios trebuie să știe cum să conducă pe alţii la 

Cristos.  

 

 

 Dacă nu vom cunoaşte aceste trei lucruri, atunci studiul 

nostru mai departe va fi neroditor. Aceste trei sunt baza - sunt 

esențiale în creşterea noastră. Totuşi, sunt unii membrii ai 

bisericii în ţara aceasta, care spun că sunt creștini, dar nu au 

siguranţa salvării.  

 De exemplu, uitaţi-vă la învăţătura urmaşilor lui 

Alexander Campbell (fondatorul sectei Biserica lui Cristos), și 

ce  spune că trebuie să faci pentru a fi salvat. Care sunt 

învăţăturile lor? Pocăiți, credeți, mărturisiți şi fiți botezați sub 

autoritatea liderului acestei secte. Acum, dacă vom întreba 

liderul acestei secte dacă s-a pocăit, a crezut, și și-a mărturisit 

păcatul, el ar răspunde, „Da!” Dacă îl veţi întreba dacă a fost 

botezat, el va răspunde “Desigur!” Însă, dacă îl veţi întreba dacă 

este salvat, atunci răspunsul lui va fi ceva ca, „Sper să fiu”, 
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„Cred că da” sau “Fac tot ce pot”. Nu pot să-mi imaginez ce 

poate fi mai ironic decât, un predicator care predică la o mulţime 

de 400 sau 500 de oameni în  fiecare săptămână cum poţi fi 

salvat, şi în acelaşi timp nu este sigur dacă EL însuşi este sau nu 

salvat. În realitate, el crede că nimeni nu poate fi sigur dacă va 

ajunge în cer. Dacă membrii bisericii lui au fost salvați, crezând 

în sângele lui Cristos, doar prin credinţă (în opusul credinţei lui 

Campbell), atunci niciodată nu vor crește în Cuvântul lui 

Dumnezeu. Aceştia s-ar fi îndoit în salvarea lor şi de doctrine 

Biblice de asemenea.  

 Acum, hai să ne uităm mai aproape la trei lucruri care 

trebuie să le cunoască fiecare credincios.  

 

I. Fiecare Credincios Trebuie să Știe că Este Salvat 

 

În primul rând, ce trebuie să știe un creştin, este că are darul 

vieţii eterne acum, el trebuie să știe că este salvat. Biblia nu 

învaţă niciunde că un copil al lui Dumnezeu, născut din nou, 

probabil va ajunge în rai după moarte. Salvarea ne aparţine 

sută la sută, este fondată pe ce Dumnezeu a zis, şi nu este 

numai o speranță.  

    Fiecare păcătos, care s-a pocăit și a crezut în evanghelia 

harului lui Dumnezeu (1 Corinteni 15:1-4), este salvat şi 

poate ști că are viaţa eternă acum. Sunt o mulţime de oameni 

încrezuţi în neprihănirea lor, care cred în faptul că dacă vor 

fi buni și dacă vor lucra foarte mult să fie un creștin, atunci 

probabil, vor ajunge în cer. Evident că nu au nici o asigurare 

în salvarea lor. De asemenea, ei vor încerca să ne înveţe că 

nimeni nu poate fi sigur dacă are sau nu are viaţa eternă, dar 

aceasta nu ne supără. Noi credem în ceea ce spune Cuvântul 

lui Dumnezeu şi nu ceea ce spune oamenii.  
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După cum citim în Psalmii: 

„Este mai bine a te încrede în DOMNUL, decât a-ţi pune 

încrederea în om.”      

              Psalmul 119:8 

 

De asemenea citim că, trebuie să fim:  

„gata totdeauna pentru a da un răspuns fiecăruia care vă cere 

un motiv al speranţei ce este în voi, cu blândeţe şi teamă,” 

       1 Petru 3:15 

 

Pentru a face aceasta trebuie să fim gata să arătăm altora, din 

Biblia, ceea ce credem noi.  

 

Să vedem acum ce zice Cuvântul lui Dumnezeu în 1 Ioan: 

„Cel ce crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturia în el însuşi; cel 

ce nu îl crede pe Dumnezeu, l-a făcut mincinos, pentru că nu 

crede mărturia pe care Dumnezeu a adus-o despre Fiul său. 

11 Şi aceasta este mărturia, că Dumnezeu ne-a dat viaţă eternă 

şi această viaţă este în Fiul său.”   

        1 Ioan 5:10-11 

 

  Următorul verset este un verset cheie care merită a 

fi subliniat. 

 

„Cel ce are pe Fiul are viaţa, cel ce nu are pe Fiul lui Dumnezeu 

nu are viaţa.”       1 Ioan 5:12 

 

Dacă aveţi pe Fiul lui Dumnezeu, aveţi viaţa eternă. Dacă 

nu aveţi pe Fiul lui Dumnezeu, nu aveţi viaţa eternă-- este foarte 

simplu. Biblia este mărturia dată de Dumnezeu, pentru a arăta 

cum putem avea viaţa eternă.  
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Ioan continuă: 

„V-am scris acestea, vouă, care credeţi în numele Fiului lui 

Dumnezeu, ca să ştiţi că aveţi viaţă eternă şi să credeţi în numele 

Fiului lui Dumnezeu.”     1 Ioan 5:13 

 

Este clar din Biblie că, credincioşii pot ști că au viață 

eternă. Însă, poate nouăzeci de procente dintre oamenii care 

mărturisesc că sunt creştini, nu au siguranţă această 

binecuvântată. Dacă îi vom întreba: „Dacă veţi muri în această 

seară, atunci sunteţi siguri că veţi ajunge în rai?”, Cum credeţi 

că vor răspunde? Probabil ar răspunde: „Eu sper”, „Lucrez la 

asta”, Încerc să fiu astfel”, „Nu poţi ști aceasta până la ziua 

judecății”, sau ceva similar, care nu are sens. Alţii vor răspunde: 

„Eu sunt catolic”, „Eu sunt membru al unei biserici”, „Eu am 

fost botezat”. Însă foarte puţini vă vor privi în ochi şi vor spune: 

„Da, eu ştiu că sunt salvat prin har, prin credinţa în sângele 

vărsat al Domnului Isus Cristos”. Dacă este greu să credeţi, 

mergeţi pe stradă, împărţiţi tractate celor ce trec pe lângă d-vs şi 

întrebaţi-i dacă sunt salvați. Ei vor răspunde că merge la o 

biserică, citesc Biblia, se roagă, s.a.; însă, puţini vor fi cei care 

vor avea o siguranță reală, că au viaţa eternă acum. De asemenea, 

veţi vedea cât de puţini au o privință pentru autoritatea 

cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că în timp ce Biblia spune că 

putem ști  că avem viață eternă, mulţi alţii spun că nu putem ști. 

Trebuie omul să creadă în ceea ce crede el, sau în ceea ce spune 

Biblia? Cu adevărat trebuie să credem în Cuvântul lui 

Dumnezeu. Domnul ne-a spus deja ce să facem, atunci când 

ideile oamenilor contrazic Cuvântul Lui. 

 

El spune; 
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  „Dumnezeu să fie adevărat şi fiecare om mincinos…”

        Romani 3:4 

 

 Iată de ce mulţi oameni se îndoiesc de viaţa eternă - ei 

refuză doar să creadă în ceea ce Dumnezeu a zis. Autoritatea 

finală în viaţa lor nu este Cuvântul lui Dumnezeu, ci şcoala lor, 

predicatorii de la radio, sau propriile emoţii. Oamenii se încred 

în multe lucruri până ajung să creadă în totalitate Cartea pe care 

Dumnezeu le-a dat.  

 Cunosc un predicator baptist care, în timpul mărturiei 

sale adresată unui preot din Biserica Romano-Catolică, i-a arătat 

planul lui Dumnezeu de salvare din Scripturi. Preotul a 

recunoscut că nu cunoaşte Scripturile, spunând că, mai mult sa 

dedicat să învețe filozofia decât Biblia. Atunci, fiind supărat că 

nu a fost în stare să dea un răspuns la pasajele prezentate lui, în 

final a zis, „Biblia este doar prostie”.  

 Altădată, un carismatic mi-a zis că învățătura doctrinelor 

este periculoasă, de aceea nu trebuie să vorbim atât de mult de 

doctrine, ci doar să ne iubim unii pe alţii şi să trăim în pace unii 

cu alţii.  

 În timpul unui dialog, unui membru din secta Biserica lui 

Cristos, i-a fost arătat cum poate avea viața eternă. Spre finalul 

discuţiilor noastre, acesta nu a crezut că cineva ar ști că are viață 

veșnică, demonstrând o lipsă de respect totală faţă de autoritatea 

cuvântului lui Dumnezeu.  

 Am avut ocazia să prezint aceste versete despre siguranța 

salvării unui calvinist. Când nu a fost în stare să găsească 

argumente la afirmație clară a Scripturii că, “poți să ştii”, el a 

oprit discuţia zicând că, interpretarea Scripturilor este slujba 

predicatorilor. Spunea el că credinciosul nu poate înţelege singur 

Cuvântul lui Dumnezeu, de aceea, este nevoie de un predicator 

învăţat, având un grad de colegiu, pentru a-i interpreta acestuia 



30 

 

Scriptura. La fel vor răspunde Martorii lui Iehova şi Biserica 

Romano-Catolică. Chiar am auzit că, unii “credincioși” fiind 

mâniați spuneau, „Nu mă interesează de ceea ce spune Biblia!”. 

 Toţi aceștia au avut o problemă cu autoritățile 

conflictuale. Când Biblia nu este în acelaşi gând cu tradiţia sau 

teologia bisericii lor, aceştia lasă Biblia, acceptând autoritatea 

bisericii lor, şcolii sau tradiţiei lor, care stă deasupra Cuvântului 

lui Dumnezeu. Dacă Cuvântul lui Dumnezeu este autoritatea 

finală pentru viața voastră, atunci staţi ferm în ceea ce spune. Se 

poate ocupa fiecare argument și vă poate ajuta să creșteți în har 

şi cunoaştere a Domnul Isus Cristos până când veți fi tari în 

Cuvântul lui Dumnezeu.  

 Astăzi, sunt mulţi oameni care mărturisesc credinţa în 

Cristos, însă niciodată nu au fost adevăraţi studenți ai Cuvântului 

lui Dumnezeu. Pentru că nu fac aceasta, niciodată nu cresc în har 

şi cunoaștere de Domnul. Dacă îi veţi întreba de salvarea lor, 

atunci vă vor răspunde: „Da, am fost salvat doi sau trei ani în 

urmă, însă nu sunt sigur cum aş putea explica aceasta”. Această 

este atât de evident la unele grupări, încât acum îi învaţă pe noi 

lor convertiţi paşii salvării, până când aceştia, asemenea unui 

robot, vor fi în stare să răspundă întrebărilor despre salvarea lor. 

Aceştia nu mai au nici o siguranță, însă pot da răspunsuri corecte 

credinciosului. Cât de prost este de a convinge omul că este 

salvat, şi totuşi, el nu prea știe sigur. De exemplu, vă puteţi 

imagina că întrebaţi pe un bărbat căsătorit dacă este căsătorit, iar 

răspunsul lui este: „Sper să fie aşa; cel puţin aşa cred; 

certificatul de căsătorie spune că sunt, însă nu pot spune cu 

siguranţă cum am fost căsătorit”. Ascultaţi, el a întâlnit femeia 

în timpul potrivit şi la locul potrivit, supunându-se sub jurământ 

unul faţă de altul. El a luat-o acasă și a făcut-o soția lui. Însă, a 

văzut-o recent acasă, când ea aranja masa sau avea grijă de copii. 

Cum se poate îndoi acest om că este căsătorit?  



31 

 

 La fel este dacă suntem salvați, suntem înfăţişaţi înaintea 

Dumnezeului Atotputernic, Creatorul universului, cu tot păcatul 

nostru. Fără nici o speranţă la salvare prin propria noastră 

dreptate, ne încredem în Cristos ca singura noastră speranță și El 

ne-a salvat şi ne-a facut copii Lui. Acum suntem născuţi din nou, 

suntem iertaţi şi curăţaţi asemenea creaturilor noi în Cristos. Ne 

bucuram în Cristos, fiind în biserică, de  predicarea crucii şi am 

fost conduşi de Duhul lui Dumnezeu. Cum atunci credinciosul 

nu poate fi sigur că este salvat? Cum se face că, acesta nu poate 

să mărturisească altora felul în care a primit salvarea? Dragilor, 

dacă nu sunteţi siguri de salvarea voastră, atunci cred că nu 

sunteţi salvați. Acum, această nu înseamnă că niciodată nu ne 

vom îndoi de salvarea noastră, lui Satan îi place să aducă un duh 

de îndoială. El ne va spune cât de nevrednici suntem şi el ne va 

aminti de păcatele trecute. Mai târziu vom avea nevoie să 

repetăm cum noi am venit la Dumnezeu pentru salvarea şi 

iertarea păcatelor. Însă, frate, dacă nu cunoaştem dacă am fost 

sau nu acolo, atunci este posibil că suntem pierduți.  

 Îmi place foarte mult cântarea, care este ceva mai veche, 

„Toate Conturile au Fost Acoperite”. El îmi aminteşte de timpul 

când l-am întâlnit pe Dumnezeu, pentru a-mi plăti conturile. 

Primul verset este următorul: 

 

„A fost un timp pe pământ, 

Când pe pagina cărţii cereşti 

A fost scrisă datoria 

Pentru păcatul neiertat. 

 

Numele meu era scris pe prima pagina 

Şi multe alte lucruri 

M-am apropiat de autorul cărţii 

Şi el tot păcatul mi-a iertat. 
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Refren: 

Demult, foarte demult, 

Conturile îmi sunt acoperite, 

Iar pagina, este curată, transparentă, 

El mi-a şters păcatele, 

Atunci când m-a iertat păcatul.” 

 

 

 Vă puteţi aminti unde şi când, contul vostru a fost şters? 

Dacă nu vă puteţi aminti acest lucru, atunci, probabil, sunteţi 

încă pierduți, și în realitate nu sunteţi salvați deloc! Desigur, 

aceasta nu înseamnă că nu sunteţi salvaţi, dar este curios lucru 

dacă nu aveţi nici o imagine clară a momentului salvării de 

pedeapsa veşnică pentru păcat.  

 Un pastor cunoscut, răspunzând la întrebarea mărturiei 

personale a salvării sale, a răspuns spunând că, a crescut în casa 

unor creştini şi că, în realitate, nu-şi aduce aminte de timpul în 

care nu a fost creştin. Este o mărturie superficială şi cu această 

întrebare el se va înfăţişa la judecată. Este posibil că salvarea să-

i fie deschisă unui om în copilăria sa, dar trebuie să fie 

convingerea păcatului şi inima plină de pocăinţă. Cum poate un 

om, înfăţişându-se în faţa Dumnezeului Atotputernic, Creatorul 

universului fiind descoperit până la existenţa sufletului şi acuzat 

de păcat, fiind în imoralitatea gândurilor inimii lui, să nu ţină 

minte de toate aceste evenimente, este ceva ce nu pot înţelege. 

Deseori asemenea credincioşi nu-și vor aminti acest eveniment 

din copilăria lor, însă mai târziu vor simţi necesitatea de a fi 

înfăţişat înaintea lui Dumnezeu din nou, pentru a fi siguri de 

salvarea lor. Trebuie să notaţi pentru voi ca să ştiţi, momentul 

din viaţa voastră când aţi încheiat un acord cu Dumnezeu; trebuie 

să fiţi siguri de faptul că aveţi viaţa eternă şi iertarea păcatelor.  
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 Să analizăm acum, împreună, Scriptura şi vom vedea, pe 

temeiul unui exemplu, cum un om a fost salvat. În Fapte 16 

apostolul Pavel intră în dialog cu temnicerul roman, cel care l-a 

întrebat cea mai importantă întrebare pe care cineva ar putea-o 

cere vreodată: „,Domnilor, ce trebuie să fac pentru a fi salvat?” 

(Fapte 16:30). El a întrebat cum poate fi salvat. Este foarte 

important să ţii minte versetul acesta, atunci când te întâlneşti cu 

un om pierdut, deoarece este o întrebare simplă, onestă, adresată 

direct.  

Răspunsul pe care l-a dat Pavel şi Sila, a fost la fel de simplu: 

„ Iar ei au spus: Crede în Domnul Isus Cristos şi vei fi 

salvat tu şi casa ta.”     Fapte 16:31 

 

 Acestui om i-a fost spus că, el şi toată familia lui vor fi 

salvați dacă vor crede în Domnul. Întrebarea corectă este 

prezentată în versetul 30: răspunsul corect este dat în versetul 31. 

 

Putem vedea răspunsul clar conform cu Scriptura: 

 

 Răspunsul NU este „pocăiți, mărturisiți, credeți şi fiți 

botezați”. 

 

 Răspunsul NU  este “deveniți un membru al bisericii”. 

 

 Răspunsul NU  este „păzirea poruncilor”. 

 

 Răspunsul NU este „luați sacramentele”. 

 

 Răspunsul NU este „păzirea regulii de aur”.  
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Răspunsul este „Crede în Domul Isus Cristos şi vei fi salvat”. În 

clipa în care omul se încrede în Domnul Isus Cristos, primeşte 

darul vieţii eterne. Nu este un premiu pe care-l aşteptăm să-l 

primim mai târziu, ci este un dar prezent.  

 

Să vedem ce zice apostolul Ioan: 

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe 

singurul său Fiu născut, ca oricine crede în el, să nu piară, ci să 

aibă viaţă veşnică. Fiindcă Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul său 

în lume ca să condamne lumea, ci pentru ca lumea să fie salvată 

prin el. Cine crede în el, nu este condamnat; dar cine nu crede 

este deja condamnat, pentru că nu a crezut în numele singurului 

Fiu născut al lui Dumnezeu.” Ioan 3:16-18 

 

 Este asemenea răspunsului lui Pavel dat la întrebarea 

temnicerului din Fapte 16.  

 

 Cei care se încred în Domnul, „nu sunt condamnați”. 

     Cei care nu cred, „deja sunt condamnați”.  

 

Ioan spune din nou: 

„Cine crede în Fiul, are viaţă veşnică; dar cine nu crede în Fiul, 

nu va vedea viaţa, ci furia lui Dumnezeu rămâne peste el.” Ioan 

3:36 

 

 SINGURUL păcat care duce omul în iad este necredinţa—

refuzul de a-și pune încrederea în Isus ca Salvator.  

 

„Adevărat, adevărat vă spun: Cine aude cuvântul meu şi crede 

în cel ce m-a trimis, are viaţă veşnică şi nu vine în condamnare, 

ci a trecut din moarte la viaţă.” Ioan 5:24 

 



35 

 

 În fiecare pasaj din Scriptură, enunţat mai sus, 

condamnarea este bazată pe necredinţa omului şi nu altceva - 

această nu este legat nicicum de botezul în apă. Cunoscând deja 

aceasta, uitaţi-vă în Marcu 16 (este un verset care se foloseşte 

pentru a învăţa că botezul ar fi un element necesar în salvarea 

omului).  

 

„Cel ce crede şi este botezat, va fi salvat; dar cel ce nu crede va 

fi damnat.” Marcu 16:16 

 

 Aici se zice că, „Cel ce crede şi este botezat, va fi salvat;” 

 

Aici nu spune că: „Cine nu crede şi nu este botezat, va fi 

damnat”. 

 

 Versetul spune că: „Cine nu crede, va fi damnat”. 

 

 Necredinţa condamnă omul—botezul în apă nu este legat cu 

această.  

 

Apostolul Pavel a scris epistola - avertisment bisericii din Corint, 

ferindu-i de amăgirile satanice în încercarea de a-i încurca cu 

privire la siguranță de salvarea lor.  

 

„Dar mă tem ca nu cumva în vreun fel, aşa cum şarpele a 

înşelat-o pe Eva prin viclenia lui, tot aşa minţile voastre să fie 

corupte de la simplitatea care este în Cristos.” 2 Corinteni 11:3 

 

 

Salvarea este DARUL GRATUIT a lui Dumnezeu 

pentru toţi credincioşii! 
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Pentru a primi darul acestă, trebuie să vă încredeţi în Fiul Său, 

însă, mulţi rămân în starea lor pierdută din cauza necredinţei și 

orbirii lor.  

 

„Dar dacă evanghelia noastră este ascunsă, este ascunsă celor 

pierduţi,În care dumnezeul acestei lumi a orbit minţile celor ce 

nu cred, încât lumina glorioasei evanghelii a lui Cristos, care 

este chipul lui Dumnezeu, să nu strălucească peste ei.”  

    2 Corinteni 4:3-4 

 

 

II. Fiecare Credincios Trebuie să Știe Cum a Fost 

Salvat 

 

Când vorbim de credinţa în Domnul Isus Cristos, nu ne 

referim la credinţa existenței lui Dumnezeu, care este numai un 

început.  

 

După cum afirmă epistola către Evrei: 

„Fiindcă cel ce vine la Dumnezeu trebuie să creadă că el este şi 

că este un răsplătitor al celor ce îl caută cu zel.” Evrei 11:6 

 

Pentru a fi salvați, trebuie să ne încredem în Cristos ca fiind 

singurul Salvator: 

„Şi aşa cum Moise a înălţat şarpele în pustie, tot aşa trebuie să 

fie înălţat Fiul omului;Pentru ca oricine crede în el să nu piară, 

ci să aibă viaţă eternă.” Ioan 3:14-15 

 

 În Fapte putem vedea un exemplu de această progresie de 

la credinţa în existența lui Dumnezeu, la încrederea în Domnul 

Isus Cristos ca Salvator.  
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Biblia îl descrie pe centurionul roman: 

„Devotat şi care se temea de Dumnezeu cu toată casa lui, care 

dădea multe milostenii poporului şi se ruga neîncetat lui 

Dumnezeu.” Fapte  10:2 

 

„Iar ei au spus: Centurionul Corneliu, un bărbat drept şi care 

se teme de Dumnezeu şi cu mărturie bună prin toată naţiunea 

iudeilor, a fost înştiinţat de Dumnezeu printr-un înger sfânt să 

trimită după tine să vii acasă şi să audă cuvinte de la tine.”

 Fapte 10:22 

 

 

 Pavel a vorbit despre acest om ca fiind un om vorbit de 

bine şi dedicat, el se ruga, daruia celor săraci, se temea de 

Domnul, având o reputaţie bună în faţa poporului, totuşi EL A 

FOST NESALVAT. În Fapte 10:4 îngerul îi zice lui Corneliu că, 

rugăciunile şi milosteniile lui „au urcat spre amintire înaintea lui 

Dumnezeu”, însă această nu a curăţit centurionul de păcatele lui. 

Fapte 10:35 spune că, oricine care se teme de Domnul şi lucrează 

dreptate „este acceptat la el”- dar NU ESTE SALVAT! Totuşi, 

este acceptat ca fiind gata să primească evanghelia. Ce s-a 

întâmplat mai departe cu centurionul roman? Dumnezeu l-a 

răsplătit pentru că l-a căutat pe Dumnezeu (Evrei 11:6), când l-a 

trimis pe Petru să-i predice evanghelia. Când centurionul a auzit 

evanghelia, a crezut, și apoi a fost născut prin Duhul lui 

Dumnezeu (primînd viaţa eternă). Fără îndoială, acest om a fost 

un om neobișnuit (mai bun decât unii creştini pe care-i cunosc), 

dar a fi bun şi a avea credinţa că Dumnezeu există, nu a putut să-

l salveze. 

 

 Centurionul roman trebuia să creadă în 

evanghelia harului lui Dumnezeu. Prima epistolă 
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a lui Pavel către Corinteni, explică că oamenii din 

Perioada Bisericii, prin asemenea metodă, 

primeau salvarea. 

 

„Mai mult, fraţilor, vă fac cunoscut evanghelia pe care v-am 

predicat-o, pe care aţi şi primit-o, în care şi staţi; Prin care şi 

sunteţi salvaţi, dacă reţineţi aceste cuvinte predicate, dacă nu 

cumva aţi crezut în zadar.” 1 Corinteni 15:1-2 

 

 

Salvați prin Ce? Prin Evanghelie! 

 

Acum, să citim mai departe finalul acestui pasaj şi vom învăța 

exact ce este „evanghelia.” 

 

„Prin care şi sunteţi salvaţi, dacă reţineţi aceste cuvinte 

predicate, dacă nu cumva aţi crezut în zadar. Fiindcă v-am dat 

întâi ce am primit şi eu, cum Cristos a murit pentru păcatele 

noastre conform scripturilor, Şi că a fost îngropat şi că a înviat 

a treia zi, conform scripturilor,” 1 Corinteni 15:2-4 

 

 Este evanghelia pe care a primit-o şi a predicat-o 

Pavel- moartea, îngroparea şi învierea Domnului Isus 

Cristos. 

 

 Nimic despre botezul cu apă nu poate fi găsit deloc în 

pasajul acesta. Este evident că, botezul cu apă nu  este o parte 

esențială a salvării, și învăţătura contrară acesteia, este o erezie. 

Evanghelia este moartea, îngroparea şi învierea Domnului Isus 

Cristos. Un om poate crede în mintea lui că evanghelie este 

adevărată, dar încă nu este salvat. Doar atunci când omul vine la 

Dumnezeu cu o inimă plină de pocăință, crezând că Isus Cristos 
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este Salvatorul său personal, care a fost crucificat pentru 

păcatele lui, îngropat şi înviat, atunci devine un copil al lui 

Dumnezeu. O credinţă doar în minte nu va aduce nici un 

beneficiu: trebuie să fie legată cu recunoaşterea nevoiei 

personale. Mulţi cred că Isus Cristos a murit pentru păcatul lumii 

întregi, dar aceasta este insuficient. Aceştia trebuie să creadă că 

El a murit pentru ei personal. Pentru a înțelege mai bine cum 

omul vine la salvare, să ne uităm acum la trei lucruri care îl 

conduc la salvarea lui.  

 

A. Omul trebuie să recunoască Starea sa.  

 

B. Omul trebuie să respecte Darul lui Dumnezeu.  

 

C. Omul trebuie să primească Darul lui Dumnezeu.  

 

 

Acum, să analizăm mai aproape aceşti trei paşi.  

 

A. Omul trebuie să recunoască Starea sa. 

 

1. El este un păcătos care respinge pe 

Cristos. 

Omul trebuie să vadă, conform Bibliei, că este păcătos și trebuie 

să înţeleagă că fără Domul Isus Cristos ca Salvator el este fără 

speranţă și este pe drumul său către Iad. Câteva versete bune: 

 

„Căci toţi au păcătuit, şi nu ajung la gloria lui Dumnezeu.”

                 Romani 3:23 

 

 Pavel spune că toţi au păcătuit- fără excepţii! (Nu este o 

interpretarea personală, ci ceea ce SPUNE Biblia.)  
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„După cum este scris: ,,Nu este niciunul drept, niciunul 

măcar.” Romani 3:10 

 

 Este foarte simplu, „toţi” înseamnă TOŢI şi „niciunul” 

înseamnă NICIUNUL.  

 

„Din această cauză, aşa cum printr-un singur om a intrat păcatul în 

lume şi moartea prin păcat; şi astfel moartea a trecut asupra tuturor 

oamenilor, pentru că toţi au păcătuit;” Romani 5:12 

 

„Fiindcă plata păcatului este moartea; dar darul lui Dumnezeu 

este viaţa eternă prin Isus Cristos Domnul nostru.”                              

Romani 6:23 

 

 Romani 6:23 arată că răsplata păcatului este moartea, de 

asemenea spune clar că, singurul remediu este „viaţa în Isus 

Cristos Domnul nostru”. Din cauza păcatului lui Adam, din 

acele vremuri, fiecare om este sub pedeapsa morţii. Fiecare 

dintre noi trebuie să sufere moartea fizică, dacă Domnul Isus nu 

va veni până atunci. Dar moartea care „a trecut asupra tuturor 

oamenilor” este moartea spirituală care separă omul de 

Dumnezeu pentru totdeauna. Aceasta duce la „moartea a doua” 

în Revelație 20:11-15 (mânia lui Dumnezeu este turnată asupra 

celor pierduţi în Iad), unde omul pierdut este aruncat în Lacul de 

Foc şi este separat de Dumnezeu pe veci. Însă contrastul acestui 

este, „viaţa eternă,” trece asupra fiecărui om care se încrede în 

Domnul Isus Cristos ca Salvatorul lor. Când credem, avem parte 

de naşterea din nou prin care suntem aduși la viață. 
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 Mai sunt versete din Vechiul Testament care convinge omul 

de starea lui în păcat.  

 

„Pentru că nu este un om drept pe pământ, care să facă bine şi 

să nu păcătuiască.” Eclesiastul 7:20 

 

„Inima este mai înşelătoare decât toate şi este nespus de 

stricată: cine o poate cunoaşte?” 

    Ieremia 17:9 

 

„Dar noi suntem toţi ca un lucru necurat şi toate faptele noastre 

drepte sunt precum zdrenţe murdare; şi toţi ne veştejim ca o 

frunză; şi nelegiuirile noastre, ca vântul, ne-au dus.” 

    Isaia 64:6 

 

 Dumnezeu nu dă nimănui viaţa eternă din cauză că el 

merită aceasta . Nu, Domnul Isus a coborât din cer pentru a salva 

păcătoşii neevlavioși—asta este de ce cineva are nevoie să 

recunoască că este pierdut înainte ca să fie salvat. Socotind toate 

faptele lui ca nimic, trebuie să se încrede în lucrarea lui Cristos. 

Următoarele versete ne arată aceasta.  

 

„Fiindcă nu am venit să chem pe cei drepţi, ci pe păcătoşi la 

pocăinţă.”      Matei 9:13 

 

„Dar celui ce nu lucrează, ci crede în cel ce declară drept pe cel 

neevlavios, credinţa lui i se socoteşte pentru dreptate.” 

       Romani 4:5 

 

„Fiindcă, pe când eram noi încă fără putere, la timpul cuvenit 

Cristos a murit pentru cei neevlavioşi.”  Romani 5:6 
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 Omul nu este în starea aceasta neevlavios și pierdut din cauză 

lucrurilor rele pe care le face.  

 

Dimpotrivă, el face lucruri rele, din cauza stării sale pierdute. 

Această condiţie este aplicată tuturor oamenilor din cauza 

păcatului lui Adam.  

 

În pasajul de mai jos, din evanghelia după Luca, este dat un 

exemplu a doi oameni nesalvați, care au o geneză diferită, 

ducând o viaţă diferită unul faţă de celălalt. Unul din ei este 

convins de dreptatea sa, iar altul recunoaște că este un păcătos 

nesalvat.    

   

 „Doi oameni s-au urcat la templu să se roage; unul fariseu şi 

celălalt vameş. Fariseul a stat în picioare şi s-a rugat astfel în el 

însuşi: Dumnezeule, îţi mulţumesc că nu sunt precum ceilalţi 

oameni, jecmănitori, nedrepţi, adulteri, sau chiar ca acest vameş. 

Eu postesc de două ori într-o săptămână, dau zeciuială din tot ce 

obţin.”      Luca 18:10-12 

 

 Este proclamarea unui om care este convins de dreptatea 

sa, crezând că faptele lui îl pot justifica în faţa lui Dumnezeu.  

 

 Să citim acum mărturisirea vameşului, care este pierdut.  

„Şi vameşul, stând deoparte în picioare, nu a voit să ridice nici 

ochii spre cer, ci se bătea în piept, spunând: Dumnezeule, fii 

milostiv cu mine, un păcătos.”  Luca 18.13 

 

  

 

După aceea Isus spune: 
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„Vă spun, mai degrabă acesta s-a coborât acasă declarat drept 

decât celălalt, pentru că fiecare înălţându-se pe sine însuşi, va fi 

umilit; şi cel ce se umileşte pe sine însuşi, va fi înălţat.” 

       Luca 18:14 

 

 Rugăciunea a căru-i dintre cei doi a fost primită de Dumnezeu? 

Rugăciunea vameşului. Frânt în duhul său din cauza păcatului, 

vameşul mărturiseşte lui Dumnezeu că este un păcătos pierdut, 

cerând milă. Deci, vameşul a fost omul care a „coborât acasă 

declarat drept decât celălalt”. Mai sunt unii oameni astăzi 

asemenea fariseilor, care încearcă să se justifice în faţa lui 

Dumnezeu. De obicei aceştia spun:  

 

 „Niciodată nu am făcut rău altora, Dumnezeu nu mă va 

condamna în iad”.  

 

 „Niciodată nu am omorât pe nimeni sau nu am furat ceva, îmi 

iubesc aproapele.” 

 

2.  El este pierdut fără speranţă și pe drumul său spre 

Iad, sub furia lui Dumnezeu. 

 Mulţi oameni care spun că sunt buni, curaţi, morali, vor 

ajunge în Iad, deoarece nu au dorit să vină în faţa Domnului Isus 

Cristos mărturisindu-şi păcatul. Nu este important că omul se 

crede bun, el trebuie să recunoască că este pierdut, și că este un 

păcătos pe drumul spre Iad înainte de a fi salvat. Un om onest va 

vedea în Biblie că fără de Cristos, nu are speranţă.  

 

„Că în acel timp eraţi fără Cristos, înstrăinaţi de cetăţenia lui 

Israel şi străini de legămintele promisiunii, neavând speranţă şi 

fără Dumnezeu în lume,”    Efeseni 2:12 
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Mai mult, acest om este un coplil al furiei: 

„Şi v-a înviat pe voi, care eraţi morţi în fărădelegi şi păcate; În 

care aţi umblat odinioară, conform mersului acestei lumi, 

conform cu prinţul puterii văzduhului, a duhului care lucrează 

acum în copiii neascultării; Printre care şi noi toţi ne-am 

comportat odinioară în poftele cărnii noastre, împlinind 

dorinţele cărnii şi minţii; şi, prin natură, eram copiii furiei, ca 

şi ceilalţi.”       

       Efeseni 2.1-3 

 

      B.         Omul trebuie să respecte Darul lui Dumnezeu. 

 

 1. Trebuie să vadă că darul unic al lui Dumnezeu 

pentru curățarea de păcat este sângele Fiului Său.  

 Sunt o mulţime de oameni care cred că, pentru a fi salvat 

trebuie să faci multe lucruri, noi nu putem face absolut nimic să 

fim salvați. Dumnezeu este Cel care ne ajută: El este singura 

noastră speranță.  

 

După cum spune Pavel în Efeseni:  

„Fiindcă prin har sunteţi salvaţi, prin credinţă; şi aceasta nu din 

voi înşivă, ci este darul lui Dumnezeu; Nu prin fapte, ca să nu se 

fălească nimeni.”  Efeseni 2:8-9 

 

Din nou, Pavel spune în Romani: 

„Fiindcă plata păcatului este moartea; dar darul lui Dumnezeu 

este viaţa eternă prin Isus Cristos Domnul nostru.”  

    Romani 6:23 

 

 

 Fiecare creştin trebuie să memoreze Romani 6: 23. Acest 

verset se arată clar că salvarea este un dar şi nu prin fapte. De 
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asemenea, Romani 5:15-18  spune acelaşi lucru, comparând pe 

Cristos și Adam. Folosind o cariocă subliniază în Biblia ta 

cuvântul „dar” de fiecare dată când apare în aceste versete. 

(Această va accentua că salvarea este darul gratuit al lui 

Dumnezeu pentru toţi cei care cred.) 

 

„Dar, şi darul nu este precum greşeala! Căci, dacă prin greşeala 

unuia mulţi sunt morţi, cu mult mai mult harul lui Dumnezeu şi 

darul prin har, care este printr-un singur om, Isus Cristos, a 

abundat pentru mulţi. Şi darul nu este ca printr-unul care a 

păcătuit. Fiindcă judecata a fost prin unul spre condamnare, dar 

darul este din multe greşeli spre justificare. Căci dacă prin 

greşeala unuia moartea a domnit prin unul; cu mult mai mult, 

cei ce primesc abundenţă de har şi din darul dreptăţii vor domni 

în viaţă prin unul, Isus Cristos). Aşadar, precum prin greşeala 

unuia a venit judecată peste toţi oamenii pentru condamnare, tot 

aşa, prin dreptatea unuia, darul a venit peste toţi oamenii pentru 

justificarea vieţii.” 

      Romani 5:15-18 

 

 Dacă faptele bune ar putea să ne salveze, atunci 

Dumnezeu ne-ar datora salvarea noastră ca o datorie. Salvarea 

nu ar fi un „dar gratuit” ci o răsplată. Harul, însă, este favoarea 

lui Dumnezeu nemeritată (Romani 4:4-5).  

 

„Dar celui ce lucrează, plata nu i se socoteşte conform harului, 

ci conform datoriei. Dar celui ce nu lucrează, ci crede în cel ce 

declară drept pe cel neevlavios, credinţa lui i se socoteşte pentru 

dreptate.”              Romani 4:4-5 

 

 Conform cu aceste versete, când omul îl primește pe Isus 

Cristos prin credinţă, „el ascultă evanghelia”. Biblia nu spune 
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că, ascultarea evangheliei înseamnă „pocăiți, mărturisiți, credeți 

şi fiți botezați”. Definiţia biblică a ascultării evangheliei este 

găsită în Romani 10.  

 

„Dar nu toţi au ascultat de evanghelie. Fiindcă Isaia spune: 

Doamne, cine a crezut vestea noastră?`”   

  Romani 10:16 

 

 Noi ascultăm evanghelia atunci când credem în lucrarea 

finisată a Domnului Isus Cristos. După cum spune Biblia, este 

un dar gratuit şi nu o răsplată meritată. Referitor la salvare, toate 

religiile spun  fă, în timp ce Dumnezeu zice că, deja este făcut. 

Când Domnul Isus a murit pe cruce, lucrul salvării a fost sfârșit.  

 

 Aceste au fost ultimele cuvinte de Domnul Isus, când era 

pe cruce: 

„ S-a sfârşit; şi, plecându-şi capul, şi-a dat duhul.”  

Ioan 19:30 

 

 Singurul plan de salvare al lui Dumnezeu pentru om, în 

epoca Bisericii, este numai prin har, prin credinţa în sângele 

vărsat al Domnului Isus Cristos.  

 

„Fiindcă prin har sunteţi salvaţi, prin credinţă; şi aceasta nu din 

voi înşivă, ci este darul lui Dumnezeu; Nu prin fapte, ca să nu se 

fălească nimeni.”  Efeseni 2:8-9 

 

Dacă faptele omului, în oarecare măsură, ar fi în stare să 

procure salvare, atunci Dumnezeu ar salva păcătoşii pentru a 

restitui datoria Sa. Dar Dumnezeu nu datorează nimănui nimic, 

deoarece suntem salvați prin lucrarea Lui de pe cruce.  
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Să vă prezint o ilustraţie pentru a vă ajuta explica că 

salvarea este gratuit, fără plată. Luaţi, vă rog, un creion sau o 

monedă (sau un obiect mai mic, care vă este la îndemână) şi daţi 

acest obiect ca şi dar persoanei cu care purtaţi discuţia. Când va 

accepta acest dar, ziceţi acestei persoane că, această este totul ce 

trebuie să facă pentru a primi viaţa eternă—numai ia darul 

gratuit.     

 

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe 

singurul său Fiu născut, ca oricine crede în el, să nu piară, ci să 

aibă viaţă veşnică.”     Ioan 3:16 

 

C. Omul trebuie să accepte Darul lui Dumnezeu.  

 

1.  Duhul Sfânt atrage oamenii la Cristos. 

Nu putem atrage oamenii la Cristos, până când Duhul Sfânt îi va 

convinge de păcatul lor şi-i va atrage la Cristos.  

 

Biblia spune clar: 

„ Nimeni nu poate veni la mine decât dacă Tatăl care m-a trimis 

îl atrage...”       

                          Ioan 6:44 

 

În continuare din evanghelia după Ioan citim:  

„Şi eu, dacă voi fi ridicat de pe pământ, îi voi atrage pe toţi la 

mine.”           Ioan 12:32 

 

 Învăţătura calvinistă spune că Isus Cristos a murit doar 

pentru cei aleşi şi nu pentru toţi. Este o minciună direct din Iad! 

Domnul Isus a promis că El va „atrage pe toţi” la sine.  

 

Încă odată citim în Scriptură că:  
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„Domnul...nu doreşte ca cineva să piară, ci toţi să vină la 

pocăinţă.”        2 Petru 3:9 

 

 Nu fiecare om va fi salvat. Duhul Sfânt va convinge omul 

de păcat şi-i va da credinţă pentru a putea crede, dar dacă 

păcătosul îşi împietreşte inima faţă de evanghelie, nu vom putea 

cu nimic să-l ajutăm. Ceea ce putem face noi este să-i indicăm 

Scriptura şi să ne rugăm pentru el, dar nu vom putea să-i dăm 

dorinţa de a fi salvat. În ultimul capitol din cartea Revelația 

Duhul Sfânt invită la salvare pe toţi. 

 

„Şi Duhul şi mireasa zic: Vino! şi să spună: Vino! cel ce aude. 

Şi să vină cel ce este însetat. Şi oricine voieşte, să ia apa vieţii 

în dar.”            Revelația 22:17 

 

2. Pocăinţa 

 Vă puteţi întreba: „Cum rămâne cu pocăinţa- trebuie să 

mă pocăiesc?”. Da, această este evident din Cuvântul lui 

Dumnezeu.  

 

„Şi Dumnezeu...porunceşte tuturor oamenilor de pretutindeni, 

să se pocăiască;”     Fapte 17:30 

 

 Dar ce este pocăinţa? Aceasta nu este o întristare a 

păcatului. Sunt mulţi oameni care plâng datorită păcatelor lor, 

fără pocăinţă, iar după  aceea se întorc la căile lor rele. Iuda 

Iscarioteanul şi Esau au aratat o întristare mare faţă de păcat, fără 

a se pocăi (Matei 27:3-5; Geneza 27:34-38).  

 

 

Biblia spune că Esau: 
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„...nu a găsit loc pentru pocăinţă, deşi cu grijă a căutat-o cu 

lacrimi.” Evrei 12:17 

 

Regretul şi lacrimile deseori însoțesc pocăinţa, însă nu sunt o 

adevărată pocăinţă.  

 

Charls H. Spurgeon a scris 

„Omul poate să urască păcatul asemenea unui criminal care 

urăşte spânzurătoarea, totuşi acest fapt nu demonstrează 

pocăinţa. Dacă eu urăsc păcatul din cauza pedepsei lui, această 

nu arată că eu mă pocăiesc de păcat. Doar regret păcatul pentru 

că Dumnezeu este drept. Însă, dacă pot vedea păcatul ca fiind 

ofensa împotriva Domnului Isus şi mă urăsc pe mine însumi, din 

cauza că provoc durere Lui, atunci inima mea este frântă”.  

 

 Făcând penitență, de asemenea, nu este pocăinţă; pentru 

că aceasta va atribui păcătosului unele fapte prin care va putea 

merita salvarea. În realitate, această învăţătură ne-biblică 

împiedică adevărata pocăinţă, care este o adevărată schimbare a 

minții care duce la o schimbare a direcţiei.  

 

Referitor la intelect 

În Matei 21 citim  istoria unui tânăr care a fost chemat la lucru. 

  

„Iar el a răspuns şi a zis: Refuz să mă duc; dar pe urmă, s-a 

pocăit şi s-a dus.”     Matei 21:39 

 

 La început a refuzat să lucreze în vie, însă mai târziu s-a 

pocăit şi şi-a schimbat părerea plecând să lucreze.  

 

 

Referitor la emoţii 
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În timp ce întristarea nu este însuşi actul pocăinţei, nu 

poate fi spus că ai experimentat o pocăinţă adevărată fără 

întristarea a păcatului.  

 

„Acum mă bucur, nu pentru că v-aţi întristat, ci pentru că v-aţi 

întristat până la pocăinţă; fiindcă v-aţi întristat conform evlaviei, 

ca de la noi să nu aveţi pagubă în nimic. Fiindcă întristarea 

evlavioasă lucrează pocăinţă până la salvare irevocabilă; dar 

întristarea lumii lucrează moarte.”    2 Corinteni 7:9-10 

 

Vameşul din Luca 18:13 se bătea în piept demonstrând 

întristarea şi pocăinţa inimii lui. În Luca 7:38, femeia care a uns 

cu ulei pe Isus Cristos a spălat picioarele Lui cu lacrimile ei. Ea 

a demonstrat întristarea sa din cauza păcatului şi s-a pocăit spre 

salvare. Nimeni nu poate calcula exact de câte emoţii are nevoie 

omul pentru pocăinţă. Este evident prin folosirea cuvintelor din 

Scriptură că, ea (pocăinţa) include în sine o răsturnare 

emoțională. Chiar dacă aceasta nu este însoțită cu râuri de 

lacrimi, aici mai mult contează mişcarea inimii.  

 

Charles Spurgeon spune: 

„Păcătosul, pe lângă cap mai are şi inimă; păcătosul, în 

afară de gânduri mai are şi emoţii, noi trebuie să fim conduşi de 

amândouă stări. Nu putem converti păcătosul atâta timp cât 

emoţiile lui sunt inactive”. 

 

Referitor la voia 

Unul dintre cuvintele ebraice pentru pocăinţă înseamnă 

„a intoarce”. Fiul risipitor, din evanghelia după Luca 15:18, a 

spus: „Mă voi scula…şi s-a sculat”. El nu doar că s-a gândit la 

starea lui şi se simţea teribil din această cauză, ci, de asemenea, 

şi-a schimbat direcţia spre casă. Într-un sens foarte real, pocăinţa 
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vine prin criză, care aduce o speranţă pentru o viaţă schimbată 

în viitor. Pocăinţa nu este doar un rezultatul unei inimi frânte de 

păcat, ci, de asemenea, ea schimbă direcţia faţă de păcat. În 

epistolele lui Pavel pocăinţa este rezultat a unui proces întreg 

(asemenea fiului risipitor „s-a ridicat .. şi a plecat”) şi nu o 

mişcare. Putem spune că este o schimbare a direcţiei faţă de 

păcat spre Dumnezeu. 

       

      a.  Mărturisirea păcatului faţă de Dumnezeu,  

 

 „Căci îmi voi vesti nelegiuirea; îmi va părea rău pentru 

păcatul meu.” 

              Psalmul 38:18 

 

„Aşadar, dacă vei mărturisi cu gura ta pe Domnul Isus şi vei 

crede în inima ta că Dumnezeu l-a înviat dintre morţi, vei fi 

salvat.Căci cu inima omul crede pentru dreptate; şi cu gura 

mărturisirea este făcută pentru salvare. Fiindcă scriptura 

spune: Oricine crede în el nu va fi ruşinat. Căci nu este diferenţă 

între iudeu şi grec; fiindcă acelaşi Domn al tuturor este bogat 

pentru toţi care îl cheamă. Fiindcă oricine va chema numele 

Domnului va fi salvat.”     

            Romani 10:9-13 

 

 În versetul nouă, „mărturisirea...  făcută pentru salvare”, 

este mărturisirea noastră faţă de Dumnezeu. Aceasta are loc 

atunci când noi chemăm numele Domnului. Este mărturisirea 

păcatului nostru şi credinţa noastră în Domnul Isus ca Salvator. 

Aceasta ne va duce natural la mărturisirea Lui faţă de alţi 

oameni, deoarece versetul 11 spune că, „oricine crede în El nu 

va fi  ruşinat”. Credincioşii adevăraţi niciodată nu se ruşinează 

de Domnul lor, și El nu este ruşinat de ei. El niciodată nu şi-a 
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întors faţa de la un păcătos care vine la El pentru a se pocăi şi a 

fi salvat. Ascultaţi cuvântul Domnului Isus Cristos: 

 

 „Tot ce îmi dă Tatăl va veni la mine; şi pe cel ce vine la mine 

nicidecum nu îl voi scoate afară; Pentru că am coborât din cer 

nu ca să fac voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Şi aceasta este 

voia Tatălui ce m-a trimis, ca din tot ce mi-a dat să nu pierd 

nimic, ci să îl înviez în ziua de apoi.”   

                 Ioan 6:37-39 

 

Vameşul a zis: „Dumnezeule, fii milostiv cu mine, un păcătos.” 

Fiul risipitor a exclamat: „Am păcătuit împotriva cerului.” 

 

b.  Părăsirea păcatului. 

 

„Să îşi părăsească cel stricat calea şi omul nedrept gândurile lui, 

şi să se întoarcă la DOMNUL, iar el va avea milă de el; şi la 

Dumnezeul nostru, căci el îşi înmulţeşte iertarea.” 

          Isaia 55:7 

 

„Cel ce îşi acoperă păcatele nu va prospera, dar oricine le 

mărturiseşte şi se lasă de ele va primi milă.”  

                  Proverbe 28:13 

 

 c. O întoarcere spre Dumnezeu. 

 Dacă omul s-a întors de la păcat şi nu s-a întors spre 

Dumnezeu, atunci acest om se reformează (se schimbă) şi nu este 

renăscut. După cum arată Pavel în scrisoarea sa către 

Tesaloniceni, partea voinţei şi dispoziției este arătată în versetele 

acestea.  
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„Cum v-aţi întors la Dumnezeu de la idoli, pentru a servi 

Dumnezeului viu şi adevărat,”    1 Tesaloniceni 1:9 

 

„Şi sfâşiaţi-vă inima, şi nu hainele, şi întoarceţi-vă la DOMNUL 

Dumnezeul vostru, pentru că el este cu har şi milostiv,” 

            Ioel 2:13 

 

 Pocăinţa nu este un gest prin care ne putem provoca pe 

noi înşine, ci este dată de Dumnezeu celor care-L caută, din 

cauza unui duh frânt şi întristarea evlavioasă de păcat.  

 

„DOMNUL este aproape de cei cu o inimă frântă şi salvează pe 

cei cu un duh căit.”      

              Psalmul 34:18 

 

„Dar eu am spus: Nicidecum, Doamne, pentru că nimic profan 

sau necurat nu a intrat niciodată în gura mea.”  

       Fapte 11:18 

 

“Dacă Dumnezeu, cumva, le va da pocăinţă pentru 

recunoaşterea adevărului,”             

                     2 Timotei 2:25 

 

 Pocăinţa este una dintre cele mai importante teme a 

Scripturii, fiind amintită de sute de ori. Povara inimii lui 

Dumnezeu este că toți se vor pocăi.  

 

„Domnul nu întârzie referitor la promisiunea lui, aşa cum unii 

consideră întârziere, ci este îndelung răbdător faţă de noi şi nu 

doreşte ca cineva să piară, ci toţi să vină la pocăinţă.” 

         2 Petru 3:9 
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Neascultarea va costa pedeapsa veşnică. 

„Vă spun: Nu; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.” 

          Luca 13:3 

 

3. Crezând în Dumnezeu. 

Cheia salvării, în orice timp al vremii, este credinţa în 

Cuvântul lui Dumnezeu. Baza și siguranța salvării este ceea ce 

zice Dumnezeu.  

  

„Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin 

Cuvântul lui Cristos.” 

               Romani 10:17 

 

„ Din această cauză şi mulţumim lui Dumnezeu neîncetat, 

deoarece, când aţi primit cuvântul lui Dumnezeu pe care l-aţi 

auzit de la noi, aţi primit nu cuvântul oamenilor, ci, aşa cum este 

în adevăr, cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează cu putere şi în 

voi care credeţi.”      

      1 Tesaloniceni 2:13 

 

„Dar acestea sunt scrise, ca voi să credeţi că Isus este Cristosul, 

Fiul lui Dumnezeu; şi astfel, crezând, să aveţi viaţă prin numele 

lui.”         Ioan 20:31 

 

 Cunoaştem că, predica din Biblie este cum Cuvântul lui 

Dumnezeu este transmis omului pierdut. 

 

„Fiindcă, întrucât, în înţelepciunea lui Dumnezeu, lumea prin 

înţelepciune nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, Dumnezeu a binevoit 

să salveze prin nebunia predicării pe cei ce cred.” 

     1 Corinteni 1:21 
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 Nu trebuie să ne bazăm salvarea pe emoţiile noastre, dar 

pe Cuvântul lui Dumnezeu. Unii oameni plâng în clipa salvării 

lor, iar alţii strigă. Alţii se încred în Cuvântul lui Dumnezeu în 

liniște şi se supun voii Lui. Dar, dacă aceşti oameni au crezut 

evanghelia, atunci sunt salvați, plâng, strigând sau sunt tăcuţi nu 

contează. Oamenii sunt diferiţi, de aceea împărtăşesc emoţii 

diferite. Nu îl putem vedea, simţi sau atinge pe Isus. Salvarea 

noastră este bazată doar pe ceea ce spune Biblia.  

 De exemplu, ne trezim într-o zi simţindu-ne groaznic. 

Doar pentru că nu ne simţim bine sau nu simţim că dorim să-L 

lăudăm pe Dumnezeu, nu înseamnă că nu mai suntem salvați. 

Niciodată nu vom avea siguranţa salvării dacă vom fi conduşi de 

emoțiile noastre. Biblia spune că, trebuie să avem o minte 

singură despre lucrurile - mintea lui Cristos. Trebuie să credem 

ceea ce a zis El şi nu ceea ce credem sau simţim noi. Dacă nu, 

atunci vom fi conduşi totdeauna de emoţiile noastre.   

 

Biblia spune: 

„Un om şovăitor este nestatornic în toate căile lui.” 

            Iacov 1:8 

 

În contrast, Scripturile totdeauna proclamă pe Domnul: 

„Tu îl vei ţine în desăvârşită pace, pe cel a cărui minte este fixată 

asupra ta, pentru că el se încrede în tine.”   

          Isaia 26:3 

 

Trebuie să punem inima noastră pe Domnul şi să ne 

umplem mintea cu Cuvântul lui Dumnezeu. Prin asemenea mod 

vom găsi pacea, deoarece ne putem încredinţa Lui şi putem crede 

Cuvântul Lui.  

 Acum vom vedea ce spune Biblia despre salvare şi ce 

înseamnă credinţa în Domnul Isus Cristos. Când credem în 
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Cuvântul lui Dumnezeu şi facem ceea ce spune El, putem fi 

siguri că Dumnezeu va face ceea ce promite. Următorul pasaj se 

găseşte în evanghelia după Ioan.  

 

„ Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele 

lui, le-a dat puterea să devină fiii lui Dumnezeu, ”  

           Ioan 1:12 

 

 „Celor ce cred în Numele Lui” (Ioan 1:12) se referă la 

cei care L-au primit pe Domnul Isus ca Salvator personal, 

devenind un copil al lui Dumnezeu. Urmând aceasta, în versetul 

13, se vorbește despre naștere din nou.  

 

„Care au fost născuţi nu din sânge, nici din voia cărnii, nici din 

voia omului, ci din Dumnezeu.”       Ioan 1:13 

 

„Dacă un om nu este născut din nou, nu poate vedea împărăţia 

lui Dumnezeu.”           Ioan 3:3 

 

Pentru a fi născut din nou, noi păcătoşii, trebuie să credem în 

Cristos ca Salvator personal.  

 

În Efeseni, Pavel se adresează celor care s-au încrezut în Cristos: 

„ Ca să fim spre lauda gloriei sale, noi, care întâi ne-am 

încrezut în Cristos. 

 În care şi voi v-aţi încrezut, după ce aţi auzit cuvântul 

adevărului, evanghelia salvării voastre; şi în care, după ce aţi 

crezut, aţi fost sigilaţi cu acel duh Sfânt al promisiunii,” 

            Efeseni 1:12-13 

 

 Trebuie să credem în Domnul Isus Cristos şi să-L primim 

ca Salvator personal. Lăsaţi-mă să subliniez că, noi primim 
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salvarea prin o  persoană. Biserica Romano-Catolică și Ortodox 

învață că, salvarea este centrată în participarea mesei (mâncând 

o vafă și bând vin). Dar nimeni nu este salvat primind un obiect: 

trebuie să primim o persoană. Recunoaştem credinţa în Cristos 

când îl rugăm să ne salveze.  

   

„Fiindcă ,oricine va chema Numele Domnului, va fi salvat.”

               Romani 10:13 

 

III.   Fiecare Credincios Trebuie să Știe Cum să 

Conducă pe Alții la Cristos.  

 
 Al treilea lucru pe care trebuie să-l cunoască fiecare 

creştin  este cum să conducă pe alţii la cunoaşterea salvatoare a 

Domnului Isus Cristos. Dacă înţelegem primele două puncte pe 

care le-am văzut deja, nu vom avea probleme în a aduce pe 

cineva la Domnul. Acum vom vedea cum se ia Biblia și se aduce 

pe cineva la Domnul Isus Cristos.  

 Pentru a face biserica lor mai mare, mulţi predicatori 

învaţă membrii săi să memorizeze numai o singură metodă care 

să evanghelizeze. Ei (predicatorii) impun membrii lor să facă 

ceva care trebuie să fie natural pentru omul care este salvat şi 

umblă cu Domnul.  

 

R. Halverson a spus: 

„În Noul Testament se prea poate ca, nimeni să nu aducă în 

discuţie „tema” evanghelizării. Adică, nu poate fi găsit un loc în 

care apostolii să convingă pe cineva, să cheme la ceva, să se 

certe, programează sau organizează programul de 

evanghelizare… Evanghelizarea avea loc într-un mod 

obişnuit! Izvorând din adunarea credincioşilor, asemenea 
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luminii care iradiază de la soare, evanghelizarea avea loc 

automat, fără nici o întârziere, neîntreruptă având influenţă 

asupra altora.” 

 

 Metoda care se foloseşte pentru mărturie va depinde de 

omul cu care comunicăm. Oamenii sunt diferiţi, de aceea metoda 

va fi diferită. Este un lucru care va fi învăţat doar cu experiență. 

De asemenea, trebuie să folosim înţelepciunea Duhului Sfânt. 

Va fi nevoie să dăm unor oameni ceva mai mult, pentru a arată 

drumul spre cer. Aceasta poate să depindă de timpul pe care-l 

avem cu persoana. În unele cazuri vom avea mult timp pentru 

cercetarea Scripturii, în timp ce cu alţii vom avea doar câteva 

minute. Dacă este necesar, trebuie să fim gata să prezentăm cât 

mai repede Scriptura, în special versetele care indică spre 

naşterea din nou. Totdeauna fiţi atenţi la vocea Duhului Sfânt. 

Cel mai important - fiţi gata să semănaţi sau să seceraţi, după 

cum este situaţia.  

Trebuie ceva mai mult pentru a conduce oamenii la 

Dumnezeu, decât să memorizeze numai o singură metodă de 

evanghelizare sau câteva versete subliniate din Biblie. Dacă 

dorim să aducem oameni la Domnul, trebuie să ne umplem 

inimile cu Dumnezeu şi Cuvântul Lui, totdeauna să avem o 

mărturie bună faţă de Dumnezeu şi în faţa oamenilor. Poate că 

vom fi uimiți cum Dumnezeu ne va folosi pentru a conduce 

oamenii la Cristos. Este inutil să înveţi omenii după program 

pentru a impune oamenilor să evanghelizeze, dacă aceştia au o 

mărturie personală oribilă şi nu au siguranţa salvării.  

 

Harta Drumului Roman Spre Cer 

     Putem aduce uşor păcătosul pierdut la Cristos, folosind doar 

cartea Romani. Dr. Jack Hyles spune: „Puteţi fi câștigători de 

suflete chiar dacă nu cunoaşteţi nici un verset din Scriptură, 
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dacă desenați o hartă în Biblia voastră pentru a cunoaşte 

direcţia”. Harta drumului de care vorbește el este numită ca 

Harta Drumului Roman Spre Cer.  Mulţi lucrători creştini 

folosesc aceasta. Este o metodă bună pentru a construi 

confidență în folosirii Scripturilor. (Chiar dacă este o metodă 

bună pentru un începător, dorim să accentuăm importanţa 

cunoaşterii şi memorării versetelor din Scriptură, pentru a 

cunoaşte Biblia.)  

 

În primul rând:  Veţi avea nevoie de-o Biblie sau un Nou 

Testament, având caractere mai mari. 

Aceasta va ajuta omul, cu care purtaţi 

discuţia, să citească uşor din Biblia.  

 

În al doilea rând: Subliniaţi versetele pe care doriţi s-a le 

folosi. Aceasta vă va ajuta să găsiţi mai 

uşor versetele de care aveţi nevoie.  

 

În al treilea rând:  Faceți un lanț de referințe din scripturi în 

Biblia ta.  

 

 

 

Cum să creați un lanţ de versete pentru evanghelizarea 

persoanelor? 

 

1. Pentru a începe primul lanţ de versete, 

legat de tema salvării, scrieţi cuvântul 

Salvarea, pe o foaie curată pe ultima sau 

prima pagină a Bibliei voastre. Sub 

cuvântul Salvarea, scrieţi Romani 3:10. 

Deschideţi la acest verset în Biblia 
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voastră. şi lângă versetul 10, pe marginea 

paginii, scrieţi 3:23. Deci, după ce veţi citi 

Romani 3:10, veţi cunoaşte versetul care 

urmează. Trasăm ceva de genul unei hărţi 

auto cu indicatoare, care ne vor indica 

drumul unde dorim să ajungem. 

  

2. Acum deschideţi Romani 3:23. Lângă 

acest verset scrieţi 5:12. 

 

3. Deschideţi la Romani 5:12, lângă acest 

verset scrieţi 6:23.  

 

4. Găsiţi şi subliniaţi Romani 6:23, lângă 

acest verset scrieţi 5:8. 

 

5. Deschideţi Romani 5:8 şi subliniaţi acest 

verset, lângă aceste verset scrieţi 10:9-13; 

Romani 10:9-13 este ultima referinţă din 

acest lanț.  

 

 

 Romani 3:10 şi 3:23 arată că omul este un păcătos.  

 

 Romani 5:12 şi 6:23 arată plata teribilă pentru păcat.  

 

 Romani 5:8 arată că Isus a plătit acest preţ.  

 

 Romani 10:13 arată că fiecare om poate primi salvarea 

dacă se încrede în sângele vărsat al Domnului Isus 

Cristos și cheamă pe el pentru mila.  
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Sunt o mulţime de versete  care pot fi folosite pentru a arăta 

omului pierdut toate aceste lucruri, dar este mai bine să i-ai cinci 

sau şase versete care vorbesc clar de acest adevăr şi să înveţi cât 

mai bine utilizarea lor. Nu folosiţi un număr prea mare de 

versete, deoarece aceasta poate aduce omul păcătos într-o 

confuzie. Ţineţi minte, cu cât veţi fi mai simpli, cu atât mai uşor 

va fi acestor oameni să înţeleagă şi să fie salvați. Mai sunt şi alte 

versete care vă pot ajuta.  

 

 2 Corinteni 5:21 arată că Cristos este fără păcat şi că 

El a luat tot păcatul nostru pentru ca noi să luăm, prin 

credinţă, dreptatea Lui.  

  

 Efeseni 2:8-9 este cel mai bun verset din Scriptură 

pentru a arăta clar că salvarea nu este prin fapte, dar este 

prin har prin credinţă.  

 

  1 Corinteni 15:1-4 defineşte cuvântul „evanghelie”.  

 

 Ioan 1:12 arată că, noi trebuie să îl primim pe Cristos 

pentru a fi născuţi din nou.  

 

Dacă mai aveţi loc pe foaie, puteţi scrie comentarii, care vă vor 

ajuta să identificaţi unele versete. Acum, după ce aţi trecut cu 

aceşti oameni prin versetele Drumului Roman, pentru a arăta 

planul salvării, întoarceţi-vă de la început şi:  

 

Repetaţi ideile principale pentru a fi siguri că el înţelege. 

 

Dr. Jack Hyles foloseşte ceva de genul următor: 

„Acum, domnule, sunt doar patru lucruri pe care trebuie 

să le ştiţi pentru a fi salvat. 
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În primul rând, trebuie să știți că sunteți un păcătos.  

Romani 3:10 spune, ”Aşa cum este scris: Nu este niciunul drept, 

niciunul măcar.” Lăsaţi-mă să vă ilustrez. Dacă nu este nici un 

om drept, atunci înseamnă că eu sunt păcătos. (Observaţi că nu 

l-am numit, în primul rând, pe acest om păcătos, ci eu am zis că 

eu sunt păcătos. Niciodată să nu plasaţi omul păcătos mai jos de 

voi înşivă. Totdeauna faceţi-i cunoscut că, fără harul lui 

Dumnezeu aţi fi în aceeaşi situaţie ca el, în primul rând numiţi-

vă ca fiind un păcătos). Deci, dacă nu este nici un om drept, 

atunci eu nu sunt drept. Dacă nu există nici un om drept atunci, 

domnule, voi nu sunteţi drepți. De asemenea, spune că, „Fiindcă 

toţi au păcătuit şi nu ajung la gloria lui Dumnezeu.” Acum, dacă 

toţi au păcătuit, atunci arăt că şi eu am păcătuit. Asta înseamnă 

că soţia voastră a păcătuit şi arată că şi voi aţi păcătuit.  

 Dacă el mai spune că nu este păcătos, doar enumeraţi 

câteva păcate, astfel veţi prinde pe acest om. Deseori spun: 

„Recunoaşteţi că sunteţi păcătos? De exemplu, Biblia vorbeşte 

de astfel de păcate ca gânduri rele, literatură rea, vorbe urâte, 

ș.a.”. Undeva la enumerarea păcatelor, se va prinde acest om. 

Arătaţi acestui om că este păcătos.  

 În al doilea rând, prezentaţi-i preţul păcatului. Romani 

5:12: „Din această cauză, aşa cum printr-un singur om a intrat 

păcatul în lume şi moartea prin păcat…”  Ce fel de moarte? Este 

moarte fizică şi moarte spirituală, suma a tot ce este moarte; 

„...şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, pentru 

că toţi au păcătuit”. Romani 6:23, „Fiindcă plata păcatului este 

moartea”. Deci, este un preţ pentru păcat. Care este preţul 

acesta? Moartea! Ce fel de moarte? Este cea de-a doua moarte, 

din Revelația 20:14, această moarte este Lacul de Foc. Deci, în 

final, omul, care este un păcătos, trebuie să plătească pentru 

păcat prin petrecerea veșniciei lui în Iad. Acesta este prețul 

simplu al păcatului.  
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În al treilea rând, următorul pas pe care trebuie să-l 

prezentăm este că  Isus a plătit acest preţ. Eu spun: „Domnule, 

Dumnezeu s-a uitat din cer pe pământ şi a văzut că, voi sunteţi 

un păcătos. El a văzut că aveţi datorii. El a văzut că eu şi voi 

merităm să mergem în Iad. El a vrut să ne salveze şi a făcut un 

plan. El Însuşi a venit pe pământ. Numele lui a fost Isus. El a 

fost Dumnezeu întrupat într-un corp uman. Timp de treizeci şi 

trei de ani el a trăit pe pământ. El nu a făcut nici un păcat. Este 

important. Domnule, să presupunem că Domnul Isus ar fi  

păcătuit o singură dată. Plata pentru păcat este moartea şi iadul. 

Unde ar fi ajuns Isus, după ce ar fi murit? Răspuns - în Iad. Dar 

El nu a păcătuit. El nu a comis nici un păcat, ci El a fost 

crucificat pe cruce, și pe această cruce a trecut prin moartea 

spirituală atunci când a strigat: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul 

Meu, pentru ce m-ai părăsit?” El a suferit acelaşi chin pe care 

omul trebuie să-l sufere în Iad. Voi merge mai departe. Eu cred 

că El a suferit pe cruce şi a simţit, în acel moment, toate 

chinurile veşnice ale oamenilor al căror drum se sfârşeşte în 

Lacul de Foc şi care începe în Iad. În realitate, El a plătit plata 

pentru păcatul nostru. El a devenit înlocuitorul nostru.” 

 

În al patrulea rând, „dacă vom accepta acest preţ ca 

speranța noastră spre Cer şi-L vom primi pe El ca Salvator al 

păcatului, El ne va face copiii Lui şi ne va lua în cer atunci când 

murim.”  

 Asta este recapitulare. În primul rând explicaţi, atunci 

faceţi o recapitulare. Lăsaţi-mă să repet acum împreună cu voi. 

Domnule, pot să vă adresez o întrebare? Recunoaşteţi că sunteţi 

un păcătos? 

 

- „Da”. 
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Recunoaşteţi că, oamenii care mor în păcatele lor trebuie 

să ajungă în Iad? (Fiţi cât se poate de serioşi). Dacă păcătosul 

recunoaşte că merge în Iad, spune: „Înţelegeţi că, dacă veţi muri 

acum, veţi ajunge în Iad?”. Dacă este un pic senzitiv la această 

întrebare, atunci veţi putea spune, „Înţelegeţi că, omul care 

moare în păcatul lui , va ajunge în Iad?” (Fiţi cât se poate de 

serioşi, totuşi nu forţaţi pacientul să se simtă atât de teribil că 

va muri, înainte de-al trata. Trebuie să fiţi alături de el.) 

„Înţelegeţi că Isus Cristos a suferit Iadul vostru pentru voi? 

Dacă îngenunchem acum, vă veţi ruga şi veţi primi pe Cristos ca 

Salvator personal, credeţi că Dumnezeu vă va accepta să fiţi 

copilul Lui?”  

Este recapitularea. I-am explicat cum poate fi salvat, 

atunci am recapitulat şi l-am întrebat întrebările de mai sus. 

  

După aceasta, întrebaţi dacă vă puteți ruga. 
 

Sunt câteva metode pentru a face aceasta, dar trebuie să 

încercaţi şi să cereţi să se roage. Dacă omul este gata să facă 

aceasta, spune-i, „Pot să mă rog pentru voi, și când mă voi ruga, 

vă veți ruga și cereți-i Lui Dumnezeu să vă salveze astăzi.” 

Poate că nu este gata pentru a face aceasta. Poate nu știți. 

Atunci puteţi spune: „Pot să mă rog eu pentru salvarea  

voastră?” Poate credeţi că acest om nu va dori să vă rugaţi 

pentru salvarea lui. Atunci spuneţi-i: “Pot să mă rog cu voi, 

înainte de a pleca?” Dacă veţi pleca capul în rugăciune în acel 

moment, va fi bine. Dacă vorbiţi cu el, vă poate întrerupe, dar, 

dacă veţi vorbi cu Dumnezeu nu va avea curaj să vă întrerupă. 

Puteţi predica un scurt mesaj în timpul aceste rugăciuni. Dacă 

nu puteţi aduce acest om la Cristos şi dacă el nu voieşte ca să-i 

prezentaţi planul salvării, atunci cel mai bine este să-i povestiţi 
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despre cum poate fi salvat prin dialogul cu Domnul Isus, lăsând 

ca păcătosul să audă această rugăciune. 

 Eu mă opresc brusc şi încep să mă rog. Rugându-mă cu 

o rugăciune simplă. Niciodată cu o rugăciune mare. Trebuie să 

vă rugați așa de simplu ca el să nu fie rușinat să se roagă. Puteți 

să vă ruga aceasta, „Dragă Doamne, acest om are nevoie de 

salvarea Ta. Mă rog ca Tu să-l ajuţi în salvarea lui şi să poată 

primi pe Domul Isus. Ştiu că-l iubeşti, dragă Doamne...” „Acum, 

vă puteți ruga?” După ce v-ați rugat că așa, poate să se roage 

el printr-o rugăciune scurtă.  

            Mă opresc la mijlocul rugăciunii mele. Eu spun: 

„Doamne, condu acest om la salvare. Tu m-ai adus aici să mă 

rog ca el să poată accepta astăzi salvarea. Doresc ca soţia lui 

să aibă un soţ creştin şi copii lui să aibă un tată creştin. Doresc 

ca această zi să fie ziua salvării lui. „Acum, când capetele 

noastre sunt plecate în rugăciune, Domnule, doriţi să cereţi de 

la Dumnezeu iertare şi să-i spuneţi Lui că aveţi nevoie de 

salvare?” 

“Permiteți-mi să spun aceasta: Până când ajungi aici, 

forțele Iadului vor lupta împotriva ta. Trebuie să știm că acest 

moment este foarte important și serios. " 

 Deci, aţi întrerupt rugăciunea voastră şi-l conduceţi 

acum în rugăciune. Pot să vă spun următoarele: cinzeci din o 

sută de procente, se va ruga omul atunci când adânciți această 

discuţie în asemenea mod. Acum, vă sfătuiesc să explicaţi omului 

cum poate să se roage, dar nu cuvintele. „Doriţi să cereţi de la 

Dumnezeu iertare şi să-i spune-i Lui că doriţi să-L acceptaţi pe 

Cristos? Cinzeci din o sută de procente acest om va face în acel 

moment rugăciune. Am auzit rugăciuni plăcute. Multe ori el nu 

se va ruga. El spune: „Eu niciodată nu m-am rugat.” În 

asemenea caz eu întreb: „Domnule, puteţi să spuneţi aceste 

cuvinte, cu o inimă sinceră , Doamne fii milostiv cu mine 
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păcătosul… iartă-mi păcatele şi salvează-mi sufletul, primesc pe 

Domnul Isus ca Salvatorul meu Personal?”   

 

 Nu fiţi descurajaţi de eşecuri. Pot fi unii oameni care vor 

mărturisi credinţa, însă nu vor veni la biserică pentru a face 

publică pocăinţa lor. Totdeauna rugaţi-vă pentru aceşti oameni. 

Dumnezeu a promis că va răsplăti munca voastră cu sufletele 

câștigate pentru Isus.  

 

 „Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu bucurie. Cel ce merge 

înainte plângând, purtând sămânţă preţioasă, se va întoarce fără 

îndoială cu bucurie, aducându-şi snopii.” 

           Psalmul 126:5-6 

 

 După ce o persoană acceptă pe Isus Cristos ca Salvatorul 

lor personal, sunt trei lucruri care trebuie prezentate omului, 

pentru a le da siguranță. 

 

În primul rând:  Arătaţi-i că sunt născuți din nou şi sunt o 

creatură nouă în Cristos Isus.  

 (Ioan 1:12,13; 3:3,7; 2 Corinteni 5:17) 

 

În al doilea rând: Arătaţi-i acestui om că este sigilat cu 

Duhul Sfânt, până la venirea Domnului 

Isus Cristos când ne va lua în Cer.  

 (Efeseni 1:12, 13; 4:30) 

 

În al treilea rând:  Arătaţi-i că el, poate şti că are viaţa eternă 

încă de acum.  

 (1 Ioan 5:11-13; Ioan 3:18, 3:36; 5:24) 
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După, trebuie să accentuaţi importanţa frecventării unei 

biserici baptiste independente, care crede Biblia şi unde se învaţă 

corect Cuvântul lui Dumnezeu. Luaţi numărul de telefon şi 

vizitaţi-l după un timp. Faceţi rost de o Biblie şi un studiu pentru 

el. Încercaţi să-l aduceţi la biserică şi încercați să rezolvaţi 

nevoile lui. El va preţui dragostea voastră faţă de el pentru 

totdeauna.  

 

„Condu-mă în adevărul tău şi învaţă-mă, căci tu eşti 

Dumnezeul salvării mele; pe tine te aştept toată ziua.” 

          Psalmul 25:5 

 

"Când credinciosul începe cu picioarele tremurânde să 

umble în calea Domnului, el cere să fie în continuare condus mai 

departe ca un copil mic susținut de mână e ajutat de părinții lui, 

și el dorește să fie instruit în continuare în alfabetul adevărului. 

Învățătură experimentală este povara acestei rugăciuni. David 

știa mult, dar el a simțit ignoranța sa, și se dorește a fi încă în 

școală Domnului: de patru ori în două versete el se aplică pentru 

o bursă la școala harului. Ar fi fost bine pentru mulți profesori, 

dacă în loc să urmeze propria lor dispozitive, și tăiere noi căi de 

gândire pentru ei înșiși, ei s-ar întreba pentru căile bune vechi 

ale lui Dumnezeu adevărul propriu, și implorându-L pe Duhul 

Sfânt să le dea înțelegeri sfințite și duhuri care să poată fi 

învățate. "Căci tu eşti Dumnezeul salvării mele." Tatăl, Fiul, și 

Duhul Sfânt, care este Iehova, este Autorul și Desăvârșirea 

salvării poporului Său. Cititor, este El Dumnezeul salvării 

voastre? 
"... Este un lucru fericit când ne putem adresa Domnului cu 

încrederea pe care David se manifestă aici, ne dă o mare putere 

în rugăciune și confort în încercare. " Pe tine te aştept toată ziua." 
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Răbdarea este slujitoarea frumoasă și fiica credinței; așteptăm cu 

bucurie când suntem siguri că nu trebuie să așteptăm în zadar. 

Este datoria noastră și privilegiul nostru să așteptăm pe Domnul 

în serviciu, în închinare, în speranță, în încredere în toate zilele 

vieții noastre. Credința noastră va fi credință încercată, și dacă 

este adevărată, aceasta va susține încercare continuă fără a ceda. 

Nu vom obosi așteptând pe Dumnezeu, dacă ne amintim cât 

de mult timp și cât de grațios El a așteptat o dată pentru noi. 

" 
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 ÎNCHEIREA 

        PRIMEI LECŢII 

 
 

 Poate că mai aveţi unele întrebări la sfârşitul acestei 

lecţii, însă, după cum a spus Mark Twain: „Nu mă deranjează 

ceea ce nu înțeleg din Biblie, ci ceea ce înţeleg”. Dacă înţelegeţi 

în totalitate ceea ce aţi studiat, atunci nu mai trebuie să aveți 

îndoieli despre salvarea voastră.  

 

  Recapitulaţi această lecţie, 

 

  Rugaţi-vă pentru aceasta, 

 

  Confirmați-o în cuvântul lui Dumnezeu 

 

Atunci veţi fi gata să începeţi studiul lecţiei doi. Vom studia în 

lecţia viitoare doctrina salvării şi vom învăța ce s-a întâmplat cu 

noi când am fost salvaţi. Sunt unele lucruri care vor influenţa 

orice domeniu a vieţii noastre şi ne vor călăuzi la recunoaşterea 

faţă de El şi dragostea Lui.  

 Trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea înţelepciune, 

cunoştinţă şi înţelegerea în Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a fi 

în stare de a conduce pe alţi oameni la Cristos.  

 

„Dar dacă unuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, să o ceară 

de la Dumnezeu, care dă tuturor cu generozitate şi nu 

reproşează, şi îi va fi dată.”         Iacov 1:5 
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 Promisiunea Cuvântului lui Dumnezeu spune că, dacă 

vom cere, atunci El ne va da această înţelepciune. Unul dintre 

cele mai importante lucruri un creștin nou poate să mărturisească 

altora felul în care pot fi salvaţi. Duhul Sfânt totdeauna va da 

putere celor ce fac această.  

 

Isus a zis Apostolilor Săi: 

„ Ci veţi primi putere după ce Duhul Sfânt va fi venit peste voi; 

şi îmi veţi fi martori deopotrivă în Ierusalim şi în toată Iudeea şi 

în Samaria şi până la cea mai îndepărtată parte a pământului.”

           Fapte 1:8 

 

 Domnul Isus doreşte ca fiecare dintre noi să-L 

mărturisească şi să fim ambasadorii Lui. Este acel adevăr pe care 

Pavel îi învaţă pe cei din Corint.  

 

„De aceea suntem ambasadori pentru Cristos; ca şi cum 

Dumnezeu v-ar implora prin noi, vă rugăm în numele lui Cristos: 

Împăcaţi-vă cu Dumnezeu.”        2 Corinteni 5:20 

 

 Trebuie să ieşim afară şi să împăcăm oamenii cu 

Dumnezeu, vorbindu-le din evanghelie. Trebuie să avem 

totdeauna tractate de evanghelizare. Păstraţi unele din ele în 

maşină. Femeile pot purta aceste tractate în genţile lor sau 

buzunare. Când sunteţi într-o alimentară, puteţi oferi un  tractat 

casierului. Răspândiţi aceste tractate pe stradă, în cabinele de 

telefon şi alt undeva. Sunt nişte seminţe care le semănaţi şi care 

pot să crească în inima unor necredincioşi, aducând roadele vieţii 

veşnice. Ce binecuvântare este să stai la Tronul Judecății lui 

Cristos ştiind de faptul că, ai luat parte în salvarea unui om. 

Biblia învaţă că sunt coroane pentru cei care au câştigat suflete 
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pentru Domnul Isus. Mă rog ca fiecare dintre voi să studieze 

Cuvântul lui Dumnezeu, fiind un martor credincios al Domnului 

Isus Cristos.  

 

În încheiere, aş dori să prezint o ilustraţie din predica Dr. Peter 

S. Ruckman, Tronul Judecăţii lui Cristos. 

 

  „Cu mulţi ani în urmă, un predicator liberal şi modernist 

şedea la masă, după o noapte foarte neliniştită. Soţia lui îi 

pregătea o ceaşcă de cafea, în timp ce predicatorul nostru şedea 

pe scaun tremurând. Ea l-a întrebat: „Ce s-a întâmplat?”. El a 

răspuns: „Am visat un coşmar astă-noapte. De parcă aş fi murit 

şi m-am ridicat la nori. Sus pe nori era cineva care arăta cu 

degetul spre mine, se pare că palmele lui erau străpunse. El a 

zis: „Predicatorule, unde sunt sufletele copiilor tăi şi a soţiei 

tale?” Eu am răspuns: „Suflete, care suflete?” El a arăta 

degetul spre mine şi a zis: „Predicatorule, unde este sufletul 

poştaşului tău şi omul care ţi-a reparat televizorul?” Eu am 

răspuns: „Nu pot înţelege despre ce vorbeşti, atunci când 

vorbeşti de suflete. Nu ştiu unde sunt aceste suflete.” Atunci am 

visat că partea de jos al norului a căzut și am simțit că cad de 

milion de kilometre într-un lac de foc. Iar în acest lac de foc erai 

tu, copiii, vânzătorul, poştaşul; toţi arătau cu degetul spre mine 

şi mă blestemau”. Soția lui i-a zis: „Dragă, cred că ai mâncat 

ceva stricat aseară”. El, şi-a agitat cafeaua, a ridicat ceaşca şi 

… a căzut fără suflare, străpuns de un atac cardiac.  

 

NU vă asemănaţi acestui om. Dacă sunteţi salvaţi, atunci nu 

mergeţi spre casă cu mâinile goale. Aduce-ţi pe cineva la 

Cristos.” 
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SĂ RECAPITULĂM 
  

Trei Lucruri Pe Care Trebuie Să Le Cunoască Fiecare Creştin 

                     

 

Partea I-a 

Incercuiește răspunsul corect pentru fiecare întrebare: 

  

1.      Fiecare creştin poate     că este 

salvat. 

 

Să spere   să cunoască     să se gândească      să se roage 

 

2. Un creştin poate avea o încredere fiind întemeiată pe 

                        . 

 

Membru de biserică   Cuvântul lui Dumnezeu 

O viaţă corectă    Botezul cu apă 

 

3. Creştinii care nu au siguranţa salvării, pot găsi 

această salvare doar în     . 

 

Biserică    Biblia       multe rugăciuni         fapte bune 

 

4. Cei care nu cred că credincioşii pot fi siguri în 

salvarea lor, plasează     , mai 

presus decât Scripturii.  

  (inceruiește tot care se aplică ) 

Tradiţia       gândirea proprie       învăţătura bisericii 
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5. Conform cu Fapte 16:31, care este unicul lucru care 

ar trebui să-l facă omul pentru a fi salvat?  

     

 

A fi botezat      a fi membru unei biserici  să spere 

Să creadă         să se roage 

 

6. Conform cu Ioan 3:16-18,36, ce condamnă omul în 

Iad? (inceruiește tot care se aplică) 

 

păcatul de moarte   încălcarea regulii de aur  

necredinţa     mărturisirea păcatelor        

încălcarea Poruncilor 

 

7. Completaţi spaţiile libere în următoarele versete 

din 2 Corinteni 4:3-4. 

„ Dar dacă evanghelia noastră este ascunsă, este 

ascunsă celor pierduţi, În care dumnezeul acestei 

lumi                                         minţile celor ce nu cred, 

încât lumina glorioasei evanghelii a lui Cristos, care 

este chipul lui Dumnezeu,                                               peste 

ei.” 

 

Partea II-a 

 

Alegeţi răspunsul corect la întrebările de mai jos, din 

coloana răspunsurilor de mai jos, completând doar litera 

corespunzătoare la răspunsul întrebării.  

 

   8.    În cine trebuie să credem pentru a fi salvaţi? 
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  9.   Omul dedicat care nu a fost salvat. 

 

10.   Pasajul din Scriptură pentru evanghelia de astăzi.  

 

11.   Cele trei elemente ale evangheliei.  

 

12.   Elementul care NU este găsit în Evanghelie.  

 

13.   Pentru a fi salvat omul trebuie să recunoască că el este     

aceasta.  

 

14.   Câţi oameni la număr sunt păcătoşi? 

 

15.   Fariseul din Evanghelia după Luca 18 era ăsta.  

 

16.   Datorită mărturisirii sale din Luca 18, vameşul a fost … 

 

17.   Cei necredincioşi nu au   ci sunt copii  .  

 

a. Domnul Isus 

Cristos  

 

b. Botezul 

 

c. Speranța 

 

d. Toți 

 

e. Învierea lui 

Cristos 

 

f. Corneliu 

 

g. Justificat 

 

h. 1 Corinteni 

15: 1-4 

 

i. Mânie 

 

j. Moartea lui 

Cristos 

 

k. Fiind sigur în 

neprihănirea sa 

 

l. Păcătos 

 

m. Îngroparea 

lui Cristos 
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Instrucţiuni:  

Citiţi fiecare afirmaţie de mai jos, fiind atenţi la fiecare 

cuvânt scris cu caracter aldin. Dacă afirmaţia este corectă, 

atunci la fiecare spaţiu gol scrieţi cuvântul „Da”. Dacă afirmaţia 

nu este corectă, atunci tăiaţi cuvântul greşit din afirmaţie, 

înlocuindu-l cu un alt cuvânt corect în spaţiu liber. 

 

1.    Romani 6:23 spune că viaţa veşnică este lucrarea lui 

Dumnezeu.  

 

2.    Sângele Domnului Isus poate să curăţe doar câteva din 

păcatele mele.  

 

3.  Viaţa veşnică este un dar gratuit.  

 

4.   Justificarea  este gratis, este o favoare din partea lui 

Dumnezeu nemeritată. 

 

5.   Conform cu Romani 10:16 „ascultarea” faţă de 

evanghelie semnifică a fi botezat.  

 

6.   Conform cu Romani 4:4-5, după ce aţi crezut în Domnul 

Isus, faptele voastre vă sunt socotite pentru dreptate.  

 

7.   Duhul Sfânt convinge omul pierdut de păcatul lui.  

 

8.   Conform cu Ioan 12:32 doar o parte din oameni Domnul 

Isus va atrage la El.  
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9.   Dumnezeu nu doreşte ca cineva să ajungă în Iad.  

 

10.   Domnul Isus Cristos a murit să salveze doar câțiva 

selectați care au fost aleși pentru salvare.  

 

11.   Pocăinţa înseamnă a simţi regretul faţă de păcat.  

 

12.  Pocăinţa, înseamnă schimbarea direcţiei de la  păcat spre  

Dumnezeu.  

 

13.   Conform cu Romani 10:10, omul crede cu mintea pentru 

dreptate.  

 

14.    Romani 10:13, „Fiindcă ,oricine va chema Numele 

Domnului, va fi auzit.” 

 

15.   Credincioşilor adevăraţi nu le este ruşine să 

mărturisească pe Domnul Isus în faţa oamenilor.  

 

16.   Dumnezeu uneori respinge păcătosul, care s-a pocăit 

venind în faţa Lui pentru salvare.  

 

17.   Conform cu Luca 13:3, a refuza pocăinţa duce la 

damnare veşnic.  
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Instrucţiuni: Răspundeţi la întrebările de mai jos prin 

cuvîntele tale proprii.  

 

 

1. „Astfel credinţa vine prin auzire, iar auzirea prin 

cuvântul lui Dumnezeu.” Romani 10:17. Ce 

înseamnă acest verset?     

       

       

       

       

       

                

        

 

2. Conform cu 1 Corinteni 1:21, prin „nebunia 

predicării” sunt salvaţi mulţi oameni. Cum poate 

proceda sau reacţiona omul, în timpul salvării lui?
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3. Pentru că nu putem baza salvarea noastră pe emoţiile 

noastre, în timpul salvării, pe ce alt ceva putem 

fundamenta salvarea noastră?    

       

       

       

       

       

        

 

4. Ce expresii din Biblie înseamnă „a fi salvat”?  

       

       

       

       

       

       

        

 

 

Partea III-a 

  

1.  Un vânător de suflete bun trebuie să-şi umple inima cu

    şi     Lui, având 

totdeauna o mărturie bună în faţa lui Dumnezeu şi în faţa  

 .  

 

2. Fiecare om este diferit, de aceea trebuie să abordăm oamenii 

   . 
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3. De asemenea, trebuie să folosim înţelepciunea din   

  . 

 

4. Trei lucruri care sunt folositoare pentru a prezenta Harta 

Drumului Roman: 1.     ,  

2.     ,            3.    . 

 

5. Aranjaţi în ordinea corectă următoarele versete pentru a 

prezenta „Harta Drumului Roman Spre Cer”. 

 

Romani 5:8   1.       

 

Romani 3:10   2.       

 

Romani 6:23  3.       

 

Romani 10:13  4.       

 

Romani 3:23   5.       

 

Romani 5:12   6.       

 

 

6.  Din 1 Corinteni 15:1-4, Ioan 1:12 şi Efeseni 2:8-9  

 

a. Care verset arată că salvarea nu este prin fapte? 

    

 

b. Ce verset defineşte cuvântul „Evanghelie”? 
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c. Ce verset spune că omul trebuie să fie “născut 

din nou”?     

7.  Probabil doriţi să notaţi     , 

care vă vor ajuta să vă amintiţi ceea ce doriţi să ziceţi.  

 

 Aveți „Harta Drumului Roman spre Cer” notată în Biblia 

voastră? Dacă nu, atunci trebuie să faceţi acest lucru acum.  

 

8. Enumeraţi patru lucruri pe care trebuie să le cunoască omul 

pentru a fi salvat.  

 

1.      3.     

 

2.       4.     

 

9.  Chiar dacă omul cunoaşte toate cele patru puncte 

enumerate mai sus, el mai are nevoie de Salvatorul, Isus Cristos. 

Dacă veţi apleca capul în     , atunci veţi 

putea să-l motivaţi la rugăciune pentru salvarea lui.  

 

10. Ce versete din Scriptură trebuie folosite, pentru ca omul nou-

convertit să știe că a fost născut din nou şi felul în care a devenit 

o creatură nouă? 

        

        

         

 

11. Ce versete din Scriptură arată omului nou-convertit că are 

viaţa veşnică acum? 
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12. Nou-converțiți trebuie să fie motivați să frecventeze o 

biserica Baptistă, care crede în     .  

 

13. Dacă acest fapt este posibil, atunci continuaţi să  

   acest om, pentru întărirea lui în credinţă și dați-l mai 

mult materiale de studiu  .    


