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Biblia: „Așa vorbește acum Domnul oștirilor: „Uitațivă cu băgare de seamă la căile voastre!”” - Hagai 1:5.
Păcătosul: Nu sunt atât de rău cum sunt alții.
Biblia: „Dar ei, prin faptul că se măsoară cu ei înșiși
și se pun alături ei cu ei înșiși, sunt fără pricepere” - 2 Corinteni 10:12.
Păcătosul: Sper că nu sunt atât de rău încât să
ajung în iad.
Biblia: „Cei răi se întorc la locuința morților” - Psalmii 9:17.
Păcătosul: Dar Dumnezeu este milostiv.
Biblia: „Dar fiecare să ia bine seama cum clădește
deasupra. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea
care a fost pusă, și care este Isus Hristos” - 1 Corinteni 3:1011.
Păcătosul: Dar nu există har în afara lui Hristos?
Biblia: „În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este
sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim
mântuiți” – Faptele Apostolilor 4:12. „Isus i-a zis: Eu sunt
calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin
Mine” - Ioan 14:6.
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Păcătosul: Sper că am făcut și niște fapte bune.
Biblia: „nu este nici unul care să facă binele, niciunul
măcar” - Psalmii 14:3.
Păcătosul: Dar orice fac eu sunt lucruri rele?
Biblia: „Gândurile cele rele sunt urâciune înaintea
Domnului” – Proverbe 15:26 (BOR). „Candela celor răi nu
este decât păcat” - Proverbe 21:4.
Păcătosul: Sunt sigur că am și unele gânduri bune.
Biblia: „Domnul a văzut că răutatea omului era mare
pe pământ, și că toate întocmirile gândurilor din inima lui
erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău” - Geneza 6:5.
„Căci dinlăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele,
preacurviile, curviile, uciderile” - Marcu 7:21.
Păcătosul: Dacă inima mea este atât de rea, ce să
fac?
Biblia: „Întoarceți-vă și abateți-vă de la toate fărădelegile voastre, pentru ca să nu vă ducă nelegiuirea la pieire.
Lepădați de la voi toate fărădelegile, prin care ați păcătuit,
faceți-vă rost de o inimă nouă și un duh nou. Pentru ce vreți
să muriți…?” - Ezechiel 18:30-31. „Dă-mi inima ta” - Proverbe 23:26. „S-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului” - 2
Corinteni 8:5.
Păcătosul: Mă străduiesc să fiu sincer, și să plătesc
pentru păcatele mele.
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Biblia: „Voi, care voiți să fiți socotiți neprihăniți prin
Lege, v-ați despărțit de Hristos; ați căzut din har” - Galateni
5:4.
Păcătosul: Care este Legea?
Biblia: „Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu
toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău” și „Să
iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți”” - Matei 22:37, 39.
Păcătosul: Cu siguranță că am împlinit Legea întro oarecare măsură.
Biblia: „Cine va păzi toată legea, dar va greși într-o
singură poruncă, s-a făcut vinovat față de toate poruncile” –
Iacov 2:10.
Păcătosul: Dar nu a abolit Hristos legea morală?
Biblia: „Să nu socotiți că am venit să stric Legea sau
proorocii; n-am venit să stric, ci să împlinesc” – Matei 5:17.
„Blestemat este oricine nu stăruiește în toate lucrurile scrise
în cartea Legii, ca să le facă” – Galateni 3:10.
Păcătosul: Cum, atunci, pot să fiu eliberat de blestemul Legii?
Biblia: „Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii” - Galateni 3:13.
Păcătosul: Atunci toți oamenii vor fi mântuiți?
Biblia: „Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit;
dar cine nu va crede, va fi osândit” - Marcu 16:16.
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Păcătosul: Dar eu cred.
Biblia: „și dracii cred... și se înfioară” - Iacov 2:19.
Păcătosul: Cum, atunci, aș putea să fiu mântuit?
Biblia: „Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu, ca să
credeți în Acela pe Care El L-a trimis” - Ioan 6:29
Păcătosul: Ce înseamnă să crezi?
Biblia: „Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea” - Romani 10:10.
Păcătosul: Am încercat din răsputeri să fac bine.
Biblia: „Fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui” – Evrei 11:6.
Păcătosul: Dar eu m-am rugat și mi-am citit Biblia
etc.
Biblia: „Dacă cineva își întoarce urechea ca să n-asculte legea, chiar și rugăciunea lui este o scârbă” - Proverbe
28:9.
Păcătosul: Dar nu mi se cere să mă rog?
Biblia: „…trebuie să se roage necurmat” - Luca 18:1.
„Vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc, și să ridice spre
cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli” – 1 Timotei 2:8.
Păcătosul: Dar nu mă va asculta Dumnezeu dacă
mă rog cât de bine pot, deși nu am o inimă nouă și nu cred?
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Biblia: „Tot ce nu vine din credință, este păcat” Romani 14:23. „Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima
mea, nu m-ar fi ascultat Domnul” - Psalmii 66:18.
Păcătosul: Ce să fac ca să fiu mântuit?
Biblia: „Crede în Domnul Isus, și vei fi mântuit” –
Faptele Apostolilor 16:31.
Păcătosul:. Poate Hristos să mă mântuiască?
Biblia: „El… poate să mântuiască în chip desăvârșit
pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește
pururea ca să mijlocească pentru ei” - Evrei 7:25.
Păcătosul: Dar eu sunt atât de lipsit de vreun merit, încât mă tem că El nu mă va primi.
Biblia: „pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară” Ioan 6:37.
Păcătosul: Atunci de ce nu sunt mântuit?
Biblia: „nu vreți să veniți la Mine, ca să aveți viața” Ioan 5:40.
Păcătosul: Cred că sunt dornic, nu pot să cred că nu
doresc să vin la Hristos.
Biblia: „Cine crede în Fiul lui Dumnezeu, are mărturisirea aceasta în el; cine nu crede pe Dumnezeu, Îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea, pe care a făcut-o Dum-
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nezeu despre Fiul Său. Și mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viața veșnică, și această viață este în Fiul Său”
– 1 Ioan 5:10-11.
Păcătosul: Voi crede, dar nu pot acum.
Biblia: „Dumnezeu … poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască” – Faptele Apostolilor 17:30.
Păcătosul: Trebuie să aștept momentul pregătit de
Dumnezeu.
Biblia: „De aceea, cum zice Duhul Sfânt: „Astăzi,
dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile”” – Evrei 3:78. „Iată că acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua
mântuirii” – 2 Corinteni 6:2. „Veniți, căci iată că toate sunt
gata” - Luca 14:17.
Păcătosul: Cum adică să vin acum?
Biblia: „Și celui ce îi este sete, să vină; cine vrea, să ia
apa vieții fără plată” - Apocalipsa 22:17.
Păcătosul: Dacă voi avea timp, voi încerca asta în
curând, poate chiar mâine.
Biblia: „Nebunule! Chiar în noaptea aceasta ți se va
cere înapoi sufletul” - Luca 12:20. „Și nu știți ce va aduce
ziua de mâine! Căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un
abur, care se arată puțintel, și apoi piere” – Iacov 4:14.
Păcătosul: Ce îmi ceri să fac?
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Biblia: „Împacă-te cu Dumnezeu” – 2 Corinteni 5:20.
Păcătosul: Dar Îl urăsc eu pe Dumnezeu ca să fie
nevoie să mă împac cu El?
Biblia: „umblarea după lucrurile firii pământești este
vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu” - Romani 8:7. „Acum Mau și văzut și M-au urât și pe Mine și pe Tatăl Meu” - Ioan
15:24.
Păcătosul: Nu m-am gândit niciodată că L-am urât
pe Dumnezeu.
Biblia: „Inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea” - Ieremia 17:9. „Cine se încrede în inima lui
este un nebun” - Proverbe 28:26.
Păcătosul: Așadar, ce trebuie să fac?
Biblia: „Pocăiește-te și crede în Evanghelie” - Marcu
1:15. „Dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri” - Luca 13:3. „Cine
va crede și se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede,
va fi osândit” - Marcu 16:16.
Păcătosul: Ce altceva aș mai putea face? Am făcut
tot ce am putut.
Biblia: „Mă veți găsi, dacă Mă veți căuta cu toată
inima” - Ieremia 29:13. „Afară numai dacă vor căuta ocrotirea Mea, vor face pace cu Mine, da, vor face pace cu Mine”
Isaia 27:5.
Păcătosul: Dar pot să fiu mântuit chiar acum?
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Biblia: „Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca
Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din
morți, vei fi mântuit” - Romani 10:9.
Păcătosul: Este această promisiune valabilă și pentru mine?
Biblia: „Și Duhul și Mireasa zic: „Vino!” Și cine aude,
să zică: „Vino!” Și celui ce îi este sete, să vină; cine vrea, să ia
apa vieții fără plată” - Apocalipsa 22:17.
Păcătosul: Cred cu toată inima mea.
Biblia: „Du-te, și facă-ți-se după credința ta” - Matei
8:13. „Întoarce-te acasă, și povestește tot ce ți-a făcut Dumnezeu” - Luca 8:39. „Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci Numelui
Tău dă slavă pentru bunătatea Ta, pentru credincioșia Ta!”
- Psalmii 115:1.
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