


CE SPUNE BIBLIA
  DESPRE PĂCAT ȘI PLANUL DE MÂNTUIRE?



CE SPUNE BIBLIA DESPRE PĂCAT?



1 Ioan 3:4 
Oricine face păcat face şi fărădelege; şi 

păcatul este fărădelege.



Prin Lege vine 
cunoştinţa deplină a 

păcatului.

Romani 3:20



PĂCATUL  
=  

ÎNCĂLCAREA LEGII LUI 
DUMNEZEU



Iacov 2:10 
Căci cine păzește toată Legea și greșește într-o 

singură poruncă se face vinovat de 
toate.



1 Ioan 5:17 
Orice nelegiuire este păcat



Iacov 4:17 
Deci cine ştie să facă bine, şi nu face, 

săvârşeşte un păcat!



Romani 3:23 
Căci TOŢI AU PĂCĂTUIT și sunt lipsiţi 

de slava lui Dumnezeu.



1 Ioan 1:8 
Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm 

singuri, şi adevărul nu este în noi.



Romani 6:23 
Fiindcă plata păcatului este moartea,...



1 Ioan 3:8 
Cine păcătuieşte este de la diavolul, căci 

diavolul păcătuieşte de la început.



Ieremia 2:22 
Chiar dacă te-ai spăla cu silitră, chiar dacă ai 

da cu multă sodă, nelegiuirea ta tot ar 
rămâne scrisă înaintea Mea, zice Domnul 

Dumnezeu.



Isaia 64:6 
Toţi am ajuns ca niște necuraţi și toate faptele 

noastre bune sunt ca o haină 
mânjită. Toţi suntem ofiliţi ca o frunză și 
nelegiuirile noastre ne iau ca vântul.



POATE OMUL PĂCĂTOS SĂ FIE SALVAT?



Exodul 34:6 
Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin 

de îndurare și milostiv, încet la mânie, 
plin de bunătate și credincioșie, ...



Ezechiel 18:32 
Căci Eu nu doresc moartea celui ce moare, 

zice Domnul Dumnezeu. Întoarceţi-vă, dar, la 
Dumnezeu şi veţi trăi



Ezechiel 33:11 
Spune-le: „Pe viaţa Mea, zice Domnul 

Dumnezeu, că nu doresc moartea 
păcătosului, ci să se întoarcă de la calea 

lui, şi să trăiască.



Isaia 59:1,2 
Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să 

mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă, ci 
NELEGIUIRILE VOASTRE pun un zid de 

despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; 
PĂCATELE VOASTRE vă ascund faţa 

Lui şi-L împiedică să v-asculte!



Ioan 3:16 
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a 

dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca 
oricine crede în El să nu piară, ci să 

aibă viaţa veșnică.



PLANUL DE MÂNTUIRE A LUI DUMNEZEU



Romani 6:23 
Fiindcă plata păcatului este moartea, 
dar darul fără plată al lui Dumnezeu este 

viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.





Evrei 9:22 
Şi, după Lege, aproape totul este curăţit cu 
sânge; şi fără vărsare de sânge, nu este 

iertare.











Sanctuarul



Templul





1 Petru 1:18-20 
căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau 
cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de 

vieţuire pe care-l moşteniserăţi de la părinţii 
voştri, ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul 

fără cusur şi fără prihană. 
El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea 

lumii şi a fost arătat la sfârşitul vremurilor pentru 
voi



Ioan 15:10 
Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în 
dragostea Mea, după cum și Eu am păzit 

poruncile Tatălui Meu și rămân în 
dragostea Lui.



El n-a făcut păcat, şi în 
gura Lui nu s-a găsit 

vicleşug.

1 Petru 2:22



Ioan 1:29 
A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind 

la el și a zis: „Iată Mielul lui 
Dumnezeu, care ridică păcatul lumii! 



1 Petru 2:24 
El a purtat păcatele noastre în trupul Său 
pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de 
păcate, să trăim pentru neprihănire; prin 

rănile Lui aţi fost vindecaţi.



Pentru că nici Fiul 
omului n-a venit să I se 

slujească, ci El să 
slujească şi să-Şi dea 

viaţa ca răscumpărare 
pentru mulţi.

Matei 20:28



care S-a dat pe Sine 
însuşi ca preţ de 

răscumpărare pentru 
toţi; faptul acesta trebuia 

adeverit la vremea 
cuvenită

1 Timotei 2:6



Dar acum, Hristos a înviat 
din morţi, pârga celor 

adormiţi. 
Căci dacă moartea a venit 
prin om, tot prin om a 

venit şi învierea morţilor. 
Şi, după cum toţi mor în 

Adam, tot aşa, toţi vor învia 
în Hristos

1 Corinteni 15:20-22



CE TREBUIE SĂ FACĂ OMUL PENTRU A PRIMI VIAȚA VEȘNICĂ?



Romani 6:23 
Fiindcă plata păcatului este moartea, 

dar darul fără plată al lui Dumnezeu 
este viaţa veşnică în Isus Hristos, 

Domnul nostru.



1 Petru 3:18 
Hristos, de asemenea, a suferit o dată 

pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru 
cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la 

Dumnezeu.



Isaia 55:7 
Să se lase cel rău de calea lui și omul 

nelegiuit să se lase de gândurile lui, să 
se întoarcă la Domnul, care va avea 

milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu 
obosește iertând.



1 Ioan 1:7,9 
Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi 

este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui 
Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat. 

Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi 
adevărul nu este în noi. 

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept 
ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice 

nelegiuire.



Prin Lege vine 
cunoştinţa deplină a 

păcatului.

Romani 3:20



1 Ioan 1:7,9 
Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi este 
în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus 

Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat. 
Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi 

adevărul nu este în noi. 
Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept 

ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice 
nelegiuire.



Efeseni 5:8 
Odinioară eraţi întuneric, dar acum sunteţi 
lumină în Domnul. Umblaţi deci ca niște copii 

ai luminii. 



1 Ioan 1:5 
Vestea pe care am auzit-o de la El și pe care v-o 
propovăduim este că Dumnezeu e lumină 

și în El nu este întuneric. 



1 Ioan 1:7,9 
Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi 

este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui 
Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat. 

Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi 
adevărul nu este în noi. 

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept 
ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice 

nelegiuire.



1 Ioan 2:1 
Copilașilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu 

păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la 
Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel 

neprihănit.



Evrei 10:26-27 
Căci, dacă păcătuim cu voia, după ce am 

primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne 
nici o jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare 
înfricoșată a judecății, și văpaia unui foc, care 

va mistui pe cei răzvrătiți.



Faptele apostolilor 26:17,18 
Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din 

mijlocul neamurilor, la care te trimit, ca să le 
deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la 
lumină și de sub puterea Satanei la Dumnezeu 
și să primească, prin credinţa în Mine, iertare 

de păcate și moștenirea împreună cu cei 
sfinţiţi.



Ioan 8:11 
Du-te și să nu mai păcătuiești.



Ioan 3:20 
Căci oricine face răul urăște lumina și 
nu vine la lumină, ca să nu i se vădească 

faptele.



Isaia 5:20,24 
Vai de cei ce numesc răul bine și binele, rău, 

care spun că întunericul este lumină și lumina, 
întuneric, care dau amărăciunea în loc de dulceaţă și 

dulceaţa, în loc de amărăciune! ... 
De aceea, cum mistuie o limbă de foc miriștea și cum 

arde flacăra iarba uscată, tot așa ca putregaiul le va fi 
rădăcina lor și floarea li se va risipi în vânt ca ţărâna, 
căci au nesocotit Legea Domnului oștirilor și 
au dispreţuit Cuvântul Sfântului lui Israel.



1 Ioan 5:2,3 
Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu 
prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim 
poruncile Lui. Căci dragostea de 

Dumnezeu stă în păzirea poruncilor 
Lui. Și poruncile Lui nu sunt grele



1 Ioan 3:24 
Cine păzește poruncile Lui rămâne 

în El și El în el.



Eclesiastul 12:13 
Să ascultăm dar încheierea tuturor 

învăţăturilor: Teme-te de Dumnezeu 
și păzește poruncile Lui. 

Aceasta este datoria oricărui om.



Evrei 2:17-18 
Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraților Săi 
în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce privește 
legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și 
vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru 
păcatele norodului. Și prin faptul că El Însuși 
a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină 

în ajutorul celor ce sunt ispitiți.



Coloseni 1:26-27 
Vreau să zic: taina ținută ascunsă din vecinicii și 
în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților 
Lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut 

care este bogăția slavei tainei acesteia între Neamuri, 
și anume: Hristos în voi, nădejdea slavei.



Galateni 2:20 
Am fost răstignit împreună cu Hristos, și 

trăiesc... dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos 
trăiește în mine. Și viața, pe care o trăiesc 

acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui 
Dumnezeu, care m-a iubit și S-a dat pe Sine 

Însuși pentru mine.



Isus i-a zis: „Eu sunt 
calea, adevărul și 

viața. Nimeni nu vine 
la Tatăl decât prin 

Mine.

Ioan 14:6



În nimeni altul nu 
este mântuire: căci nu 
este sub cer niciun alt 

Nume dat oamenilor în 
care trebuie să fim 

mântuiţi.

Faptele apostolilor 4:12



«În viața mea timp de 35 de 
ani, am fost în sensul deplin 

al cuvântului nihilist, nu 
credeam în nimic. Dar, în 

urmă cu cinci ani, am venit la 
credință. Acum, eu cred în 
doctrina lui Isus Hristos și 
toată viața mea sa schimbat 

complet ... în loc de 
descurajare și disperare, 

acum simt bucuria și fericirea 
pe care nu o va putea lua 
nici măcar moartea mea.»

Lev Tolstoi (scriitor rus)



«I-am predat sufletul meu în 
mâinile lui Dumnezeu,  
Creatorul meu, și cred 

absolut fără îndoială în 
Isus Hristos, Mântuitorul 

meu.»

William Shakespeare



«Cred că toate cele patru 
Evanghelii, cu siguranță sunt 

adevărate,  
pentru că ele manifestă o 

reflectare a măreției 
persoanei lui Hristos, și într-o 
astfel de formă în care numai 

Dumnezeu se putea 
manifesta pe pământ ...»

J.W.Goethe 
(poet german, om de știință)



«Nu fiți suflete moarte, ci 
vii. Există doar o 

singură ușă la viață, 
iar această ușă este 

Isus Hristos»

Nikolai V. Gogol



«I-am predat sufletul 
meu la mila lui 

Dumnezeu, în Hristos 
Mântuitorul.»

Charles Dickens 
(scriitor englez)



ÎNTREBĂRI



CE SPUNE BIBLIA
  DESPRE SATAN ȘI INSTRUMENTELE LUI DISTRUGĂTOARE?




