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Isus Cristos - singurul Mântuitor
Textul de bază: Romani 6: 1 - 11

Toate drumurile duc la Roma
• Idolurile lumeşti sunt greşite
o Roma nu este centrul salvării
• Sfaturile lumeşti sunt greşite
o Poţi să-ţi alegi singur drumul tău personal
• Indicaţiile lumeşti sunt greşite
o Indiferent cum trăieşti, principal e să-ţi ajungi ţelul dorit
• Comentariile lumeşti sunt greşite
o Opinia publică nu poate sfinţii greşelile tale făcute

Între Dumnezeu şi om există o prăpastie
• Păcatul omului a întrerupt părtăşia cu Creatorul
Romani 5:12

De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin
păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor,
din pricină că toţi au păcătuit...
• Păcatele noastre ne despart de Dumnezeul Sfânt
Isaia 59:2

Ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul
vostru; păcatele voastre vă ascund Faţa Lui şi-L împiedecă să v-asculte!
• Nelegiuirile poporului Său sunt văzute de Dumnezeu
Ieremia 16:17

Căci ochii Mei sunt cu luare aminte la toate căile lor; ele nu sunt ascunse
înaintea Feţii Mele, şi nelegiuirea lor nu este ascunsă de privirile Mele.
Evrei 4:13
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Nicio făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol şi descoperit înaintea
ochilor Aceluia, cu care avem a face.

Planul lui Dumnezeu era salvarea omului
Dumnezeu ne arată dragostea Lui
• Dumnezeu ne întinde o mână de salvare
Romani 5:8-9

Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram
noi încă păcătoşi, Cristos a murit pentru noi. Deci, cu atât mai mult acum,
când suntem socotiţi neprihăniţi, prin sângele Lui, vom fi mântuiţi prin El
de mânia lui Dumnezeu.
• Dumnezeu cheamă pe cei pierduţi
2 Cronici 30:9b

Căci Domnul, Dumnezeul vostru, este milostiv şi îndurător, şi nu-Şi va
întoarce Faţa dela voi, dacă vă întoarceţi la El.
• Dumnezeu confirmă prezenţa lui Isus Cristos pe acest pământ
Matei 3:16-17

De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit afară din apă. Şi în clipa aceea
cerurile s-au deschis, şi a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-Se în
chip de porumbel şi venind peste El. Şi din ceruri s-a auzit un glas, care
zicea: ,,Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea.”
• Dumnezeu confirmă jertfa Domnului nostru Isus Cristos:
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 veşnică

Dumnezeu ne arată singurul drum spre El
• Există numai un singur Mijlocitor
1 Timotei 2:5

Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu
şi oameni: Omul Isus Cristos.
• O singură cale spre viaţa veşnică
Ioan 6:68
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,,Doamne”, I-a răspuns Simon Petru, ,,la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele
vieţii vecinice”.
• O singură răscumpărare
Ioan 8:24

De aceea v-am spus că veţi muri în păcatele voastre; căci, dacă nu credeţi
că Eu sunt, veţi muri în păcatele voastre.”
• O singură mântuire

Faptele Apostolilor 4:12

În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este supt cer nici un alt Nume dat oamenilor, în
care trebuie să fim mântuiţi.
• Un singur adevăr
1 Corinteni 2:2

Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Cristos şi pe
El răstignit.
• Un singur drum
Ioan 10:1
,,Adevărat, adevărat, vă spun că, cine nu intră pe uşă în staulul oilor, ci
sare pe altă parte, este un hoţ şi un tâlhar.

Planul lui Dumnezeu este părtăşia cu omul
Dar părtăşia omului cu Dumnezeu există numai pe baza Sfintei
Scripturi
•

Temelia credinţei noastre este Isus Cristos
1 Corinteni 3:11
Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă, şi care
este Isus Cristos.

• Numai cei care s-au întors la Domnul au părtăşie
Ioel 2:12-13a

Dar chiar acuma, zice Domnul, întoarceţi-vă la Mine cu toată inima, cu
post, cu plânset şi bocet! Sfâşiaţi-vă inimile nu hainele, şi întoarceţi-vă la
Domnul, Dumnezeul vostru.
• Cuvântul lui Dumnezeu este hrana noastră
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1 Petru 1: 23 şi 2:2

Fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă, care poate putrezi, ci
dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu
şi care rămâne în veac. Şi, ca nişte prunci născuţi de curând, să doriţi
laptele duhovnicesc şi curat, pentruca prin el să creşteţi spre mântuire.
•

Dumnezeu este Tatăl nostru
Isaia 64:8 şi 63:16b

Dar, Doamne, Tu eşti Tatăl nostru; noi suntem lutul, şi Tu olarul, care neai întocmit: suntem cu toţii lucrarea mâinilor Tale. Tu, Doamne, eşti Tatăl
nostru, Tu, din vecinicie, Te numeşti ,Mântuitorul nostru’.

La Dumnezeu suntem în cea mai bună societate:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Cain a ucis pe fratele său Abel - dar Dumnezeu L-a ocrotit mai departe
Noe a crezut în Dumnezeu – şi a fost găsit îmbătat în cortul său
Avram a minţit – şi totuşi L-a binecuvântat Dumnezeu
Sara a râs de făgăduinţele lui Dumnezeu – dar El i-a ascultat rugăciunea
Moise a ucis un om – şi Dumnezeu L-a pus conducător al poporului Său
Samson era un fiu binecuvântat de Dumnezeu – dar în ceartă a ucis 30 bărbaţi,
a dat nevasta lui la altul şi şi-a luat o iubită - dar Dumnezeu l-a iertat
Rahav era o curvă – dar Dumnezeu a păzit-o pe ea şi casa ei
David era curvar, ucigaş şi mincinos – dar Dumnezeu L-a iertat
Solomon: rezultatul unei curvii – Dumnezeu L-a întrebuinţat pentru zidirea
templului în Ierusalim
Eli era dezamăgit şi sătul de viaţă – dar Dumnezeu L-a întărit
Iona a fugit de Dumnezeu – dar Dumnezeu L-a întrebuinţat ca sol în Ninive
Zacheu era mare înşelător – dar Isus a intrat în casa lui şi L-a binecuvântat
Iuda l-a vândut pe Isus – dar Isus a frânt pâinea cu el
Pavel a urmărit credincioşii – dar Isus L-a trimis să predice Evanghelia până şi
în Europa

Ei toţi ca şi noi am fost şi suntem păcătoşi cum scrie în carte.
Dar suntem iubiţi de Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Cristos
cum scrie în Carte.
Amin
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