
mântuire

Luca 1:67-70
67. Zaharia, tatăl lui, s-a umplut de Duhul Sfânt, a proorocit, şi a zis:
68. „Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, pentrucă a cercetat şi a 
răscumpărat pe poporul Său.
69. Şi ne-a ridicat o mântuire puternică (Greceşte: un corn de mântuire.) în casa 
robului Său David,
70. cum vestise prin gura sfinţilor Săi prooroci, cari au fost din vechime; -

Luca 1:77
77. şi să dai poporului Său cunoştinţa mântuirii, care stă în iertarea păcatelor lui; -

Luca 2:37-38
37. Rămasă văduvă, şi fiind în vârstă de optzeci şi patru ani, Ana nu se depărta de 
Templu, şi zi şi noapte slujea lui Dumnezeu cu post şi cu rugăciuni.
38. A venit şi ea în acelaş ceas, şi a început să laude pe Dumnezeu, şi să vorbească 
despre Isus tuturor celor ce aşteptau mântuirea Ierusalimului.

Luca 19:8-9
8. Dar Zacheu a stătut înaintea Domnului, şi I-a zis : „Iată, Doamne, jumătate din 
avuţia mea o dau săracilor; şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi 
împătrit.”
9. Isus i-a zis: „Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci şi el este fiul lui 
Avraam.

Ioan 4:22
22. Voi vă închinaţi la ce nu cunoaşteţi; noi ne închinăm la ce cunoaştem, căci 
Mântuirea vine de la Iudei.

Faptele apostolilor 4:12
12. În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este supt cer nici un alt Nume dat 
oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi.”

Faptele apostolilor 13:26
26. Fraţilor, fii ai neamului lui Avraam, şi ceice vă temeţi de Dumnezeu, vouă v-a fost
trimes Cuvântul acestei mântuiri.

Faptele apostolilor 28:28
28. Să ştiţi dar că mântuirea aceasta a lui Dumnezeu a fost trimeasă Neamurilor, şi o 
vor asculta.”

Romani 13:11
11. Şi aceasta cu atât mai mult, cu cât ştiţi în ce împrejurări ne aflăm: este ceasul să 
vă treziţi în sfîrşit din somn; căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât 



atunci cînd am crezut.

2 Corinteni 6:1-2
1. Ca unii cari lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceţi aşa ca să nu fi 
primit în zădar harul lui Dumnezeu.
2. Căci El zice: „La vremea potrivită, te-am ascultat, în ziua mântuirii, te-am ajutat. 
Iată că acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua mântuirii.”

Efeseni 6:17
17. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.

2 Tesaloniceni 2:13-14
13. Noi însă, fraţi prea iubiţi de Domnul, trebuie să mulţumim totdeauna lui 
Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în 
sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului.
14. Iată la ce v-a chemat El, prin Evanghelia noastră, ca să căpătaţi slava Domnului 
nostru Isus Hristos.

Tit 2:11-14
11. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat,
12. şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti, şi să trăim în veacul 
de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie,
13. aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi 
Mântuitor Isus Hristos.
14. El S’a dat pe Sine însuş pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege, şi 
să-Şi curăţească un norod care să fie al Lui, plin de rîvnă pentru fapte bune.

Evrei 2:10
10. Se cuvenea, în adevăr, ca Acela pentru care şi prin care sunt toate, şi care voia să 
ducă pe mulţi fii la slavă, să desăvârşească, prin suferinţe, pe Căpetenia mântuirii lor.

Evrei 5:9
9. şi după ce a fost făcut desăvârşit, Sa făcut pentru toţi cei ce-L ascultă, urzitorul 
unei mântuiri veşnice,

Evrei 9:28
28. tot aşa, Hristos, după ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele 
multora, Se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor
ce-L aşteaptă.

1 Petru 1:5
5. Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea gata să 
fie descoperită în vremurile de apoi!



2 Petru 3:15
15. Să credeţi că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris şi 
prea iubitul nostru frate Pavel, după înţelepciunea dată lui,


