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„Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, 
ci în faptul că El ne-a iubit pe noi şi a trimis pe Fiul Său 
ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre.” (1 Ioan 4:10)



 Dumnezeu este autorul mântuirii.

Dragostea Tatălui.

Dragostea lui Hristos.

Dragostea Duhului Sfânt.

 Siguranţa mântuirii.

 Proclamarea mesajului mântuirii.

„Şi am văzut un alt înger care zbura prin 
mijlocul cerului, cu o Evanghelie veşnică, pentru 

ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui 
neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui 

norod.” (Apocalipsa 14:6).
Acest înger este un simbol al poporului care 
trebuie să proclame ultimul mesaj acestei lumi: 
evanghelia veşnică. Care este acest mesaj, dacă 
nu mesajul mântuirii, pregătit pentru noi încă de 
la întemeierea lumii? 



„Căci Eu sunt Domnul, Eu nu Mă schimb; de 
aceea, voi, copii ai lui Iacov, n-aţi fost nimiciţi.” 

(Maleahi 3:6)
Unii susţin că Dumnezeul Vechiului Testament 
este un Dumnezeu al dreptăţii în comparaţie 
cu cel al Noului Testament, care este plin de 
milă, har şi iertare. 

Totuşi, Isus a clarificat faptul că Tatăl  (VT) şi El 
(NT) au aceleaşi sentimente şi se poartă în 
acelaşi fel „Cel ce M-a văzut pe mine, L-a văzut 
pe Tatăl” (Ioan 14:9).

Să-L cunoaştem pe Dumnezeu Tatăl:

Este 
milostiv, 

îndurător, 
încet la 
mânie 

(Exod 34:6)

Îşi găseşte 
plăcerea în 

cei ce-L 
urmează 
(Psalmii
147:11)

Doreşte 
binele 

oamenilor 
(Ieremia
29:11)

Dragostea 
Sa este 
veşnică 
(Ieremia 

31:3)

Se bucură 
pentru 

poporul său 
cu cântece 

de dragoste 
(Ţefania

3:17)



„Să aveţi în voi gândul acesta, 
care era şi în Hristos Isus:El, 

măcar că avea chipul lui 
Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un 
lucru de apucat să fie deopotrivă 
cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe 

sine însuşi şi a luat un chip de 
rob, făcându-Se asemenea 

oamenilor. La înfăţişare a fost 
găsit ca un om, S-a smerit şi S-a 
făcut ascultător până la moarte, 

şi încă moarte de cruce.”
(Filipeni 2:5-8)



Doar Dumnezeu, singurul care are viaţă 
prin Sine Însuşi (Ioan 5:26), putea să îşi dea 
viaţa pentru răscumpărarea noastră şi apoi 
să o ia din nou (Ioan 10:18), devenind, 
astfel, Mântuitorul nostru (Luca 2:11).

Isus nu s-a limitat la a lua o înfăţişare 
„aparent umană”. S-a făcut pe deplin om, 
aşa cum este pe deplin Dumnezeu. Şi a 
făcut-o din dragoste.

DUMNEZEU
Susţine toate lucrurile (Evrei

1:3)

Originea Lui este din veşnicie 
(Mica 5:2)

A creat toate lucrurile (Ioan 
1:3)

OM
S-a născut ca un prunc fără 

apărare (Luca 2:7)

Creştea în înţelepciune şi 
statură (Luca 2:52)

A murit pironit pe lemn (Fapte
5:30)



„Vă îndemn fraţilor, prin Domnul nostru Isus Hristos şi prin dragostea 
Duhului, să vă luptaţi împreună cu mine în rugăciuni către Dumnezeu 

pentru mine” (Romani 15:30 NVI)
Individualitatea şi 
personalitatea Duhului Sfânt 
sunt înregistrate în Scripturi:

A luat parte la întruparea lui Isus 
(Matei 1:20).

Este independent de Tatăl şi de Fiul 
(Matei 28:19).

Învaţă (Luca 12:12).

Consolează şi sfătuieşte (Ioan 14:16).

Convinge oamenii (Ioan 16:8).

Conduce spre adevăr (Ioan 16:13).

Îl glorifică pe Hristos (Ioan 16:14).

Mijloceşte (Romani 8:26).

Sfinţeşte (1 Petru 1:2).

Duhul lui Dumnezeu este Dumnezeu, aşa cum sunt Tatăl şi Fiul. Împreună sunt 
un singur Dumnezeu. Toţi trei ne iubesc în acelaşi fel şi lucrează cu scopul de a 
ne mântui pentru Împărăţia veşnică a lui Dumnezeu. 



„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 NVI)

Dacă mântuirea ar depinde în vreun mod 
de faptele noastre bune, ce puţină 
siguranţă am avea că o vom obţine!

Dumnezeu ne cere să ducem o viaţă 
sfântă, dar în mila Sa, nu face din acest 
aspect condiţia pentru mântuire. Acesta 
este garantată pentru oricine crede în 
sacrificiul răscumpărător al lui Isus pe 
creuce şi în învierea Sa. 

„Mă va chema… şi-i voi arăta mântuirea Mea” (Psalmi 91:15-16).

„Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit!” (Ioel 2:32).

„Eu le dau viaţă veşnică; … şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea” (Ioan 10:28).

„Dacă mărturiseşti… pe Isus ca Domn şi dacă crezi… vei fi mântuit”(Romani 10:9).

„V-am scris… ca să … aveţi viaţa veşnică” (1 Ioan 5:13).

„… Cine vrea, să ia apa vieţii fără plată” (Apocalipsa 22:17).



„Şi am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului, cu o Evanghelie 
vecinică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, 
oricărei seminţii, oricărei limbi şi ori cărui norod.” (Apocalipsa 14:6)

Planul de mântuire, „evanghelia veşnică”, 
a fost pregătit „înainte de veşnicii” (2 
Timotei 1:9).

Dumnezeu doreşte ca noi să trăim veşnic 
cu El (Apocalipsa 22:3-5), şi a făcut tot ce 
era nevoie pentru acesta (Ioan 3:16).

Dacă acceptăm planul, mântuirea noastră 
este asigurată.

Cunoaştem dragostea lui Dumnezeu şi 
planul de mântuire. Cum să păstrăm 
pentru noi înşine acest mesaj minunat?

Timpul este scurt. Istoria omenirii se 
apropie de sfârşit

Proclamă astăzi evanghelia veşnică.



„În curţile de sus, Hristos mijloceşte pentru biserica
Sa, pentru aceia pentru care El a plătit cu sângele Său
preţul răscumpărării. Secolele, veacurile nu pot
niciodată scădea nimic din puterea jertfei Lui de
ispăşire. Nici viaţa şi nici moartea, nici înălţimea şi nici
adâncimea nu pot să ne despartă de iubirea lui
Dumnezeu, care este în Hristos Isus; nu fiindcă noi Îl
ţinem pe El aşa de tare, ci fiindcă El ne ţine pe noi aşa
de strâns. Dacă mântuirea noastră ar depinde de
strădaniile noastre, atunci nu am putea fi mântuiţi; dar
ea depinde de Acela care Se află înapoia tuturor
făgăduinţelor. Prinderea noastră de El se poate să fie
slabă, dar iubirea Lui este aceea a unui frate mai mare;
atâta timp cât menţinem legătura cu El, nimeni nu ne
poate smulge din mâna Sa.”

E.G.W. (Faptele apostolilor, pag. 522)
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