
Cele 10 porunci 
1- Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine. 2- Să nu-ţi faci chip cioplit. 3- Să nu iei în deşert Numele 
Domnului Dumnezeului tău. 4- Adu-ţi aminte de ziua de odihnă. 5- Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama 
ta. 6- Să nu ucizi. 7- Să nu preacurveşti. 8- Să nu furi. 9- Să nu mărturiseşti strâmb. 10- Să nu 
pofteşti. Va trebui sa te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu in Ziua Judecăţii. El considera pofta 
trupească drept adulter, "Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca s-o poftească, a şi 
preacurvit cu ea în inima lui." (Matei 5:28) El considera ura drept crimă, “Oricine urăşte pe fratele său 
este un ucigaş.” (1 Ioan 3:15) Mergi tu in rai? Iata un test scurt. Ai spus vreodata o minciuna, ai furat 
ceva, ai luat numele lui Dumnezeu in deşert sau ai privit cu poftă? (Iacov 2:10) spune, "Căci, cine 
păzeşte toată Legea, şi greşeşte într-o singură poruncă, se face vinovat de toate.” Vei fi tu vinovat în 
Ziua Judecăţii? Dacă ai făcut aceste lucruri, Dumnezeu te vede ca pe un preacurvar, mincinos, hoţ şi 
blasfemitor în inimă. Biblia Biblia avertizează că dacă eşti vinovat, vei ajunge în iad. Dumnezeu L-a 
trimis pe Fiul Său ca să sufere şi să moară pe cruce. Domnul Isus a luat pedeapsa asupra Lui, 
"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 veşnică." (Ioan 3:16) Apoi Domnul Isus a înviat din morţi şi a învins 
moartea. Pocăieşte-te azi (întoarce-te de la păcat) şi încrede-te în Isus, şi Dumnezeu îţi va da viaţă 
veşnică. Citeşte Biblia şi împlineşte ce citeşti.  
  
Planul lui Dumnezeu de Salvare I 
Cea mai importantă întrebare a vieţii tale este: ‘Vei merge in Rai cand vei muri?” Dumnezeu spune ca 
pentru a merge in Rai “Trebuie să vă naşteţi din nou.” (Ioan 3:7) In Biblie, Dumnezeu ne arata cum 
putem sa ne nastem din nou. In primul rand, trebuie sa-ti dai seama ca esti pacatos. “Căci toţi au 
păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” (Romani 3:23) Pentru ca esti pacatos, esti condamnat 
la moarte. "Fiindcă plata păcatului este moartea" (Romani 6:23) Aceasta inseamna despartire vesnica 
de Dumnezeu, in iad. "Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine 
judecata," (Evrei 9:27) Dar Dumnezeu te-a iubit asa de mult, ca a dat pe singurul Sau Fiu, Isus, sa 
poarte pacatul tau si sa moara in locul tau. "Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul 
că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi."(Romani 5:8) Desi nu intelegem cum, 
Dumnezeu a spus ca pacatele noastre au fost atribuite lui Isus si El a murit in locul nostru. 
“Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă şi porunceşte acum tuturor oamenilor de 
pretutindeni să se pocăiască.”(Fapte 17:30) Pocainta inseamna sa te intorci de la pacat si sa fii de 
acord cu Dumnezeu ca esti pacatos si sa accepti ce a facut Domnul Isus la cruce pentru tine. 
Intrebare: "Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?" (Fapte 16:30) Raspuns: crede in Isus ca este Cel 
care a purtat pacatul tau, a murit in locul tau, a fost ingropat, si pe care Dumnezeu l-a inviat. Invierea 
Lui ne asigura cu putere ca avem acces la viata vesnica atunci cand Il primim pe Isus ca Salvator al 
nostru. "Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă 
copii ai lui Dumnezeu." (Ioan 1:12) 
$
Planul lui Dumnezeu de Salvare II 
"Oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit." (Romani 10:13) Crede si vei fi mantuit. Nici 
biserica, nici faptele bune nu te pot salva. Tine minte, Dumnezeu mantuieste. Planul simplu al lui 
Dumnezeu de salvare este: Tu esti un pacatos si daca nu te pocaiesti si nu crezi in Domnul Isus care 
a murit in locul tau, iti vei petrece vesnicia in iad. Daca crezi ca El este Salvatorul tau crucificat, 



ingropat si inviat, primesti iertare pentru toate pacatele tale si darul salvarii vesnice prin credinta. 
Daca nu ai inteles bine planul Lui, mai citeste informatiile inca o data, fara sa te dai batut pana nu 
intelegi tot. Sufletul tau e mai pretios decat intreaga lume. "Şi ce foloseşte unui om să câştige toată 
lumea, dacă îşi pierde sufletul?" (Marcu 8:36) Asigura-te ca esti mantuit. Daca iti pierzi sufletul, ratezi 
raiul si pierzi tot. Sa nu ai incredere in sentimente, pentru ca ele se schimba. Bazeaza-te pe 
promisiunile lui Dumnezeu care nu se schimba niciodata. Dupa ce esti mantuit, sunt 3 lucruri pe care 
trebuie sa le faci zilnic pentru a creste spiritual. Primul este rugaciunea - atunci cand vorbesti cu 
Dumnezeu. Al doilea este sa citesti Biblia ca Dumnezeu sa iti poata vorbi. Si al treilea: impartaseste 
credinta ta cu altii, ca sa vorbesti pentru Dumnezeu. "Să nu-ţi fie ruşine, dar, de mărturisirea 
Domnului nostru." (2 Timotei 1:8) "De aceea, pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor îl voi 
mărturisi şi Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri." (Matei 10:32) Trebuie sa fii botezat in 
ascultare de Domnul Isus Cristos, ca o marturie publica a salvarii tale si sa fii alipit la o biserica 
bazata pe Biblie. 

Cuvantul lui Dumnezeu I 
Trebuie sa fii mantuit. "Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate 
vedea Împărăţia lui Dumnezeu." (Ioan 3:3) “Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de 
drumul lui.” (Isaia 53:6) “Eu, Domnul, cercetez inima şi încerc rinichii, ca să răsplătesc fiecăruia după 
purtarea lui, după rodul faptelor lui.” (Ieremia 17:10) “Dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.” (Luca 
13:3) Nu te poti mantui pe tine. “El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci 
pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt.” (Tit 3:5) 
“Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte.” (Proverbe 14:12) “Isus i-a 
zis: "Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” (Ioan 14:6) “Căci 
nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine cunoştinţa 
deplină a păcatului.” (Romani 3:20) Dumnezeu iti ofera mantuirea. “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.” (1 Petru 2:24) “Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; că a fost 
îngropat, şi a înviat a treia zi.” (1 Corinteni 15:3-4) “Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi 
aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude 
nimeni.” (Efeseni 2:8-9) 
$
Cuvantul lui Dumnezeu II 
Crede Cuvantul lui Dumnezeu si vei fi salvat. “Isus le-a răspuns: "Lucrarea pe care o cere Dumnezeu 
este aceasta: să credeţi în Acela pe care L-a trimis El." (Ioan 6:29) “Adevărat, adevărat vă spun că 
cine ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţa veşnică şi nu vine la judecată, ci a 
trecut din moarte la viaţă.” (Ioan 5:24) “Cine are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-
are viaţa. V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu aveţi 
viaţa veşnică.” (1 Ioan 5:12-13) Marturiseste-L pe Isus altor oameni. “Căci de oricine se va ruşina de 
Mine şi de cuvintele Mele, se va ruşina şi Fiul omului de el.” (Luca 9:26) “Dacă mărturiseşti deci cu 
gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. 
Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la 
mântuire.” (Romani 10:9-10) Credinta mantuitoare duce la fapte bune. “Fraţii mei, ce-i foloseşte cuiva 
să spună că are credinţă, dacă n-are fapte?” (Iacov 2:14) “Căci Dumnezeu este Acela care lucrează 



în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea.” (Filipeni 2:13) “Aşa că fiecare din noi are 
să dea socoteală despre sine însuşi lui Dumnezeu.” (Romani 14:12) “Şi dacă nu găsiţi cu cale să 
slujiţi Domnului, alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi.(...) Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji 
Domnului." (Iosua 24:15) 


