
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALEA 

MÂNTUIRII 
 

Romani 3:23 
Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de 
slava lui Dumnezeu. 
 

Romani 6:23  
Fiindcă plata păcatului este moartea, 
dar darul fără plată al lui Dumnezeu 
este viaţa veşnică în Isus Hristos, 
Domnul nostru. 
 

Romani 5:8  
Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea 
faţă de noi prin faptul că, pe când 
eram noi încă păcătoşi, Hristos a 
murit pentru noi. 
 

Romani 10:9  
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. 
 

Romani 5:1   
Deci, fiindcă suntem socotiţi 
neprihăniţi prin credinţă, avem 
 pace cu Dumnezeu, prin Domnul 
nostru Isus Hristos. 
 

Ioan 1:12  
Dar tuturor celor ce L-au primit, 
adică celor ce cred în Numele Lui, le-a 
dat dreptul să se facă copii ai lui 
Dumnezeu.  
 

PFOTBG 
RO 
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