
mântui, mântuit

Matei 1:20-23
20. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului,
şi i-a zis:
„Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a 
zămislit în ea, este de la Duhul Sfânt.
21. Ea va naşte un Fiu, şi-i vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul 
Lui de păcatele sale.”
22. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin 
proorocul, care zice:
23. „Iată, fecioara va fi însărcinată, va naşte un fiu, şi-i vor pune numele Emanuel”, 
care, tâlmăcit, înseamnă: „Dumnezeu este cu noi”.

Marcu 10:50-52
50. Orbul şi-a aruncat haina; a sărit, şi a venit la Isus.
51. Isus a luat cuvântul, şi i-a zis: „Ce vrei să-ţi fac?“ „Rabuni,“ I-a răspuns orbul, „să
capăt vederea.“
52. Şi Isus i-a zis: „Du-te, credinţa ta te-a mântuit.“ Îndată orbul şi-a căpătat vederea, 
şi a mers pe drum după Isus.

Luca 7:50
50. Dar Isus a zis femeii: „Credinţa ta te-a mântuit; du-te în pace.”

Luca 17:18-19
18. Nu s’a găsit decît străinul acesta să se întoarcă şi să dea slavă lui Dumnezeu?”
19. Apoi i-a zis: „Scoală-te şi pleacă; credinţa ta te-a mântuit.”

Ioan 3:16
16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, 
pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică.

Faptele apostolilor 2:47
47. Ei lăudau pe Dumnezeu, şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. Şi Domnul 
adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi.

Fapte apostolilor 16:29-34
29. Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înlăuntru, şi, tremurînd de frică, s-a 
aruncat la picioarele lui Pavel şi ale lui Sila;
30. i-a scos afară, şi le-a zis: „Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?”
31. Pavel şi Sila i-au răspuns: „Crede în Domnul Isus, şi vei fi mântuit tu şi casa ta.”
32. Şi i-au vestit Cuvântul Domnului, atât lui cât şi tuturor celor din casa lui.
33. Temnicerul i-a luat cu el, chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile, şi a 
fost botezat îndată, el şi toţi ai lui.



34. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa, şi s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut 
în Dumnezeu.

Romani 5:9-11
9. Deci, cu atât mai mult acum, când suntem socotiţi neprihăniţi, prin sângele Lui,
vom fi mântuiţi prin El de mânia lui Dumnezeu.
10. Căci, dacă atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu, prin
moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcaţi cu El, vom fi
mântuiţi prin viaţa Lui.
11. Şi nu numai atât, dar ne şi bucurăm în Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus
Hristos, prin care am căpătat împăcarea.

Romani 8:24-27
24. Căci în nădejdea aceasta am fost mântuiţi. Dar o nădejde care se vede, nu mai este
nădejde: pentrucă ce se vede, se mai poate nădăjdui?
25. Pe când, dacă nădăjduim ce nu vedem, aşteptăm cu răbdare.
26. Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să 
ne rugăm. Dar însuş Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite.
27. Şi Cel ce cercetează inimile, ştie care este năzuinţa Duhului; pentrucă El 
mijloceşte pentru sfinţi după voia lui Dumnezeu.
Pe creştin nimic nu-l poate despărţi de dragostea lui Dumnezeu.

Romani 10:9-13
9. Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta că 
Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit.
10. Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se
ajunge la mântuire,
11. după cum zice Scriptura: „Oricine crede în el, nu va fi dat de ruşine.”
12. În adevăr, nu este nici o deosebire între Iudeu şi Grec; căci toţi au acelaş Domn, 
care este bogat în îndurare pentru toţi cei ce-L cheamă.
13. Fiindcă „oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit.”

Efeseni 2:4-6
4. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a
iubit,
5. măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos 
(prin har sunteţi mântuiţi).
6. El ne-a înviat împreună, şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în 
Hristos Isus,

1 Timotei 1:15
15. O, adevărat şi cu totul vrednic de primit este cuvântul, care zice: „Hristos Isus a 
venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi”, dintre cari cel dintâi sunt eu.

2 Timotei 1:9



9. El ne-a mântuit şi ne-a dat o chemare sfîntă, nu pentru faptele noastre, ci după 
hotărârea Lui şi după harul care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte de vecinicii,

2 Timotei 4:18
18. Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău, şi mă va mântui, ca să intru în Împărăţia 
Lui cerească. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin.

Iacov 5:13-16
13. Este vreunul printre voi în suferinţă? Să se roage! Este vreunul cu inimă bună? Să
cânte cântări de laudă!
14. Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe presbiterii (Sau:bătrâni.). Bisericii; 
şi să se roage pentru el, după ce-l vor unge cu untdelemn în Numele Domnului.
15. Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav, şi Domnul îl va 
însănătoşa; şi dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate.
16. Mărturisiţi-vă unii altora păcatele, şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi.
Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.


