
mântuirea

Luca 1:69
69. Şi ne-a ridicat o mântuire puternică (Greceşte: un corn de mântuire.) în casa 
robului Său David,

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

Luca 1:38
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 19:9
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 6:2
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.”

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

Tit 2:11-13
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.

Evrei 1:14
14. Nu sunt oare toţi duhuri slujitoare trimese să îndeplinească o slujbă pentru cei ce 
vor moşteni mântuirea?

Evrei 2:3-4
3. cum vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători faţă de o mântuire aşa de mare, care,după
ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o,
4. în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri şi felurite minuni, şi cu 
darurile Duhului Sfânt, împărţite după voia Sa!

Evrei 5: ...8-10
Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte, şi fiind ascultat, din pricina evlaviei Lui,
8. măcar că era Fiu, a învăţat să asculte prin lucrurile pe cari le-a suferit.
9. şi după ce a fost făcut desăvârşit, S-a făcut pentru toţi cei ce-L ascultă, urzitorul 
unei mântuiri vecinice,
10. căci a fost numit de Dumnezeu: Mare Preot „după rânduiala lui Melhisedec.“

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.

Evrei 10:39
39. … ci din aceia cari au credinţă pentru mântuirea sufletului.



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 3:14-15

14. De aceea, prea iubiţilor, fiindcă aşteptaţi aceste lucruri, siliţi-vă să fiţi găsiţi 
înaintea Lui fără prihană, fără vină, şi în pace.
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,


