31 Cel ce vine de sus, este mai presus de toţi; cel ce este
din păm‚nt, este păm‚ntesc şi vorbeşte din ale păm‚ntului;
cel ce vine din cer, este deasupra tuturor.
32 Şi ce a văzut şi a auzit, aceasta aduce ca mărturie, şi
nimeni nu primeşte mărturia lui.
33 Cel ce a primit mărturia lui a pus pe sigiliul lui că
Dumnezeu este adevărat.
34 Fiindcă acela, pe care l-a trimis Dumnezeu, vorbeşte
cuvintele lui Dumnezeu; fiindcă Dumnezeu nu …i dă Spiritul
cu măsură.
35 Tatăl iubeşte pe Fiul şi a dat toate …n m‚na lui.
36 Cine €l crede pe Fiul, are viaţă eternă; dar cine nu €l
crede pe Fiul, nu va vedea viaţa, ci furia lui Dumnezeu
răm‚ne peste el.

Planul Biblic De Salvare
1. Verdictul Bibliei: Toţi sunt păcătoşi pierduţi €naintea
unui Dumnezeu Sf„nt
Aşa cum este scris, Nu este nici unul drept, nici măcar unul.
Rom.3:10.
Fiindcă toţi au păcătuit şi nu ajung la gloria lui Dumnezeu.
Rom. 3:23.
Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare …ţi vedea de drumul
lui. Isaia 53:6.
Adevărat, adevărat …ţi spun, Dacă un om nu este născut din
nou, nu poate vedea …mpărăţia lui Dumnezeu. Ioan 3:3.
Vă spun, Nu; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.
Luca 13:3.
2. Biblia te avertizează despre un iad etern.
Şi cel ce nu a fost găsit scris …n cartea vieţii, a fost aruncat …n
lacul de foc. Revelaţia. 20:15.
Cei stricaţi vor fi …ntorşi …n iad, şi toate naţiunile care uită pe
Dumnezeu. Ps. 9:17.
Să mergi …n iad, …n focul ce niciodată nu va fi stins.
Marcu 9:43.
3. Lucrările tale bune, sau sinceritatea ta sau faptele tale
religioase nu te vor salva.
Nu din cauza lucrărilor pe care noi le-am făcut …n dreptate,
ci conform milei sale el ne-a salvat, prin spălarea regenerării
şi ‚nnoirea Duhului Sfƒnt, Titus 3:5.
Fiindcă datorită harului sunteţi salvaţi prin credinţă; şi
aceasta nu din voi …nşivă: ci este darul lui Dumnezeu; nu din
cauza lucrărilor, ca nu cumva vreunul să se fălească.
Efes 2:8,9.
Şi dacă prin har, atunci nu mai este din lucrări; altfel harul
nu mai este har. Dar dacă este din lucrări, atunci nu mai este
har; altfel, lucrarea nu mai este lucrare. Rom. 11:6.

4. Păcatele tale au fost purtate de Fiul lui Dumnezeu pe
cruce.
Cristos a murit pentru păcatele noastre, conform scripturilor.
1 Cor. 15:3.
Care a purtat el …nsuşi păcatele noastre …n al său trup pe
lemn, ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru
dreptate; prin ale cărui răni aţi fost vindecaţi. 1 Petru 2:24.
Dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a
tuturor…Domnul a găsit cu cale să …l zdrobească prin
suferinţă. Dar după ce …şi va da viaţa ca jertfa pentru vină, va
vedea o săm‚nţă de urmaşi, va trăi multe zile şi lucrarea
Domnului va prospera …n m‚na lui. Isaia 53:6,10.
Care a fost predat din cauza greşelilor noastre şi a fost …nviat
pentru a fi declaraţi drepţi. Rom. 4:25.
A lui, care ne-a iubit, şi ne-a spălat de păcatele noastre ‚n
propriul lui sƒnge. Revelaţia. 1:5.
S-A TERMINAT! Ioan 19:30.
5. Vei fi salvat c„nd primeşti pe Isus Cristos ca
Salvatorul tău personal.
Şi au spus, Crede pe Domnul Isus Cristos şi vei fi salvat tu
şi casa ta. Fapte 16:31.
Fiindcă toţi sunteţi copiii lui Dumnezeu prin credinţa …n
Cristos Isus. Gal. 3:26.
Iată, eu stau la uşă şi bat; dacă orice om aude vocea mea şi
deschide uşa, voi intra la el şi voi cina cu el, şi el cu mine.
Revelaţia 3:20.
V-am scris aceste lucruri vouă care credeţi ‚n numele Fiului
lui Dumnezeu; pentru ca voi să ştiţi că aveţi viaţă eternă, şi
să credeţi …n numele Fiului lui Dumnezeu. 1 Ioan 5:13.
Dragă prietene, eşti pregătit pentru acea călătorie de la timp
la eternitate? Te implor, chiar acum, să …i mărturiseşti lui
Cristos …n rugăciune că te pocăieşti de păcatele tale şi crezi
…n el ca şi Salvatorul tău. 1 Ioan 5:13 va deveni titlul scriptic
al salvării tale. Iată, acum este timpul acceptat; iată, acum
este ziua salvării. 2 Cor. 6:2.
Aceste pasaje sunt din Textul …ntreg Acceptat al Sfintei
Scripturi, (Versiunea Lumina Evangheliei, Cluj-Napoca,
Romƒnia, 2006) şi declară ‚n 1 Timotei 3:16 că, Dumnezeu
a fost arătat …n carne. ‡ncepe prin a citi Biblia zilnic, două
capitole din Noul Testament şi două capitole din Vechiul
Testament.
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EVANGHELIA
DUPĂ IOAN 1 şi 3
Capitolul 1
1 …n ‚nceput era Cuvƒntul, şi Cuvƒntul era cu Dumnezeu,
şi Cuv„ntul era Dumnezeu.
2 Acelaşi era ‚n ‚nceput cu Dumnezeu.
3 Toate lucrurile au fost făcute prin el, şi fără el nu a fost
făcut nimic din ceea ce a fost făcut.
4 …n el era viaţă, şi viaţa era lumina oamenilor.
5 Şi lumina luminează ‚n ‚ntuneric şi ‚ntunericul nu a
cuprins-o.
6 Era un om trimis de la Dumnezeu, al cărui nume era
Ioan.
7 Acelaşi a venit pentru mărturie, ca să aducă mărturie
despre Lumina aceea, pentru ca toţi prin el să creadă.
8 Nu era el acea Lumină, ci a fost trimis să aducă
mărturie despre Lumina aceea.
9 Aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe
fiecare om ce vine …n lume.
10 El era …n lume şi lumea a fost făcută prin el, şi lumea
nu l-a cunoscut.
11 A venit la ai săi şi ai săi nu l-au primit.
12 Dar tuturor celor ce l-au primit, le-a dat autoritatea
să devină fiii lui Dumnezeu; chiar celor ce cred ‚n numele lui,
13 Care au fost născuţi nu din sƒnge, nici din voia cărnii,
nici din voia bărbatului, ci din Dumnezeu.
14 Şi Cuv„ntul a fost făcut carne şi a locuit printre noi,
plin de har şi de adevăr (şi noi am privit gloria lui, glorie ca
a singurului-născut din Tatăl).
15 Ioan a adus mărturie despre el şi a strigat spunƒnd,
Acesta era el, despre care am spus, Cel ce vine după mine
este preferat ‚naintea mea, pentru că era ‚nainte de mine.
16 Şi din plinătatea lui noi toţi am primit, şi har pentru har,
17 Pentru că legea a fost dată prin Moise, dar harul şi
adevărul au venit prin Isus Cristos.
18 Nimeni nu a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurulnăscut Fiu, care este ‚n sƒnul Tatălui, el l-a făcut cunoscut.

19 Şi aceasta este mărturia lui Ioan, c‚nd iudeii au trimis
preoţi şi leviţi din Ierusalim să …l …ntrebe, Tu cine eşti?
20 Şi a mărturisit şi nu a negat; ci a mărturisit, Eu nu sunt
Cristosul.
21 Şi l-au …ntrebat, Atunci ce eşti? Eşti Ilie? Şi el spune,
Nu sunt. Eşti tu profetul? Şi a răspuns, Nu.
22 Atunci i-au spus, Cine eşti tu? Ca să dăm un răspuns
celor ce ne-au trimis. Ce spui despre tine …nsuţi?
23 El a spus, Eu sunt vocea aceluia strigƒnd ‚n pustie,
…ndreptaţi calea Domnului, cum a spus profetul Isaia.
24 Şi cei ce au fost trimişi erau dintre farisei.
25 Şi l-au ‚ntrebat şi i-au spus, Atunci de ce botezi, dacă
nu eşti Cristosul, nici Ilie, nici profetul?
26 Ioan le-a răspuns, zicƒnd, Eu botez cu apă; dar printre
voi stă unul …n picioare, pe care voi nu …l cunoaşteţi.
27 El este acela, care venind după mine, este preferat
…naintea mea, a cărui curea a sandalei eu nu sunt demn ca să
o dezleg.
28 Acestea s-au făcut …n Betabara, dincolo de Iordan,
unde era Ioan botez‚nd.
29 A doua zi, Ioan vede pe Isus venind la el şi spune,
Iată Mielul lui Dumnezeu, care €nlătură păcatul lumii.
30 El este acela despre care eu am spus, După mine vine
un om, care este preferat ‚naintea mea, pentru că era ‚nainte
de mine.
31 Şi eu nu …l cunoşteam, dar ca să fie …nfăţişat lui Israel,
din această cauză am venit botez‚nd cu apă.
32 Şi Ioan a adus mărturie, spun‚nd, Am văzut Spiritul
cobor‚nd din cer ca un porumbel şi a rămas peste el.
33 Şi eu nu …l cunoşteam, dar cel ce m-a trimis să botez
cu apă, acelaşi, mi-a spus, Acela peste care vei vedea
Spiritul cobor‚nd şi răm‚n‚nd peste el, acela este cel ce
botează cu Duhul Sf‚nt.
34 Şi eu am văzut şi am adus mărturie că acesta este Fiul
lui Dumnezeu.
35 Din nou, a doua zi Ioan stătea …n picioare, şi doi dintre
discipolii lui;
36 Şi privind pe Isus umbl‚nd, spune, Iată Mielul lui
Dumnezeu.
37 Şi cei doi discipoli l-au auzit vorbind şi l-au urmat pe Isus.
38 Atunci Isus s-a ‚ntors şi i-a văzut urmƒndu-l şi le
spune, Ce căutaţi? Şi ei i-au spus, Rabbi (care fiind tradus se
spune, ‡nvăţătorule), unde locuieşti?
39 Veniţi şi vedeţi, le spune. S-au dus şi au văzut unde
locuieşte şi au rămas cu el …n acea zi, pentru că era cam ora a
zecea.
40 Unul dintre cei doi, care auziseră pe Ioan şi l-au
urmat, era Andrei, fratele lui Simon Petru.

41 El, …nt‚i găseşte pe fratele său Simon şi …i spune, Noi
am găsit pe Mesia (care fiind tradus este Cristosul).
42 Şi l-a adus la Isus. Şi cƒnd Isus l-a văzut, i-a spus, Tu
eşti Simon fiul lui Iona; tu te vei numi Chifa (care este
tradus, piatră).
43 A doua zi Isus a voit să se ducă …n Galileea şi găseşte
pe Filip şi …i spune, Urmează-mă.
44 Şi Filip era din Betsaida, oraşul lui Andrei şi Petru.
45 Filip găseşte pe Natanael şi …i spune, Noi am găsit pe
acela despre care a scris Moise …n lege, şi profeţi, pe Isus din
Nazaret fiul lui Iosif.
46 Şi Natanael i-a spus, Poate veni vreun lucru bun din
Nazaret? Filip …i spune, Vino şi vezi.
47 Isus a văzut pe Natanael venind la el şi spune despre
el, Iată cu adevărat un israelit …n care nu este vicleşug.
48 Natanael …i spune, De unde mă cunoşti? Isus a răspuns
şi i-a zis, Te-am văzut mai …nainte ca să te cheme Filip, c‚nd
erai sub smochin.
49 Natanael a răspuns şi …i zice, Rabbi, tu eşti Fiul lui
Dumnezeu, tu eşti Regele lui Israel.
50 Isus a răspuns şi i-a zis, Pentru că ţi-am spus, Te-am
văzut sub smochin, crezi? Vei vedea lucruri mai mari dec‚t acestea.
51 Şi …i spune, Adevărat, adevărat vă spun, că de acum
veţi vedea cerul deschis şi …ngerii lui Dumnezeu urc‚nd şi
cobor‚nd peste Fiul omului.

Capitolul 3
1 …ntre farisei era un om cu numele Nicodim, un
conducător al iudeilor;
2 Acesta a venit la Isus noaptea şi i-a spus, Rabbi, ştim că
eşti un …nvăţător venit de la Dumnezeu; fiindcă nimeni nu
poate face miracolele acestea pe care le faci tu, decƒt dacă
Dumnezeu este cu el.
3 Isus a răspuns şi i-a zis, Adevărat, adevărat ‚ţi spun,
Dacă un om nu este născut din nou, nu poate vedea
€mpărăţia lui Dumnezeu.
4 Nicodim zice către el, Cum poate fi născut un om fiind
bătrƒn? Poate să intre a doua oară ‚n pƒntecele mamei sale şi
să fie născut?
5 Isus a răspuns, Adevărat, adevărat ‚ţi spun, Dacă cineva
nu este născut din apă şi din Spirit, nu poate intra ‚n
‚mpărăţia lui Dumnezeu.
6 Ce este născut din carne, este carne, şi ce este născut
din Spirit, este spirit.
7 Nu te minuna că ţi-am spus, Trebuie să fiţi născuţi din nou .
8 V‚ntul suflă …ncotro voieşte şi auzi sunetul lui, dar nu
ştii de unde vine, nici …ncotro merge; tot aşa este oricine care
este născut din Spiritul.

9 Nicodim a răspuns şi i-a zis, Cum pot fi acestea?
10 Isus a răspuns şi i-a zis, Tu eşti …nvăţător al lui Israel
şi nu ştii acestea?
11 Adevărat, adevărat …ţi spun, că vorbim ceea ce ştim şi
aducem mărturie ce am văzut; şi nu primiţi mărturia noastră.
12 Dacă v-am spus lucruri păm‚nteşti şi nu credeţi, cum
veţi crede dacă vă voi spune lucruri cereşti?
13 Şi nimeni nu s-a urcat …n cer, dec‚t cel ce s-a cobor‚t
din cer, Fiul omului, care este …n cer.
14 Şi aşa cum Moise a €nălţat şarpele €n pustie, tot aşa
trebuie să fie €nălţat Fiul omului;
15 Pentru ca oricine crede €n el să nu piară, ci să aibă
viaţă eternă.
16 Fiindcă at„t de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a
dat pe singurul-născut Fiu al său, pentru ca oricine crede
€n el, să nu piară, ci să aibă viaţă eternă.
17 Fiindcă Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul său €n
lume ca să condamne lumea, ci pentru ca lumea prin el
să fie salvată.
18 Cine €l crede pe el, nu este condamnat; dar cine nu
crede este deja condamnat, pentru că nu a crezut €n
numele singurului-născut Fiu al lui Dumnezeu.
19 Iar condamnarea este aceasta, că lumina a venit €n
lume şi oamenii au iubit mai mult €ntunericul dec„t
lumina, pentru că faptele lor erau rele.
20 Fiindcă oricine practică răul, urăşte lumina şi nu vine
la lumină, ca nu cumva să i se mustre faptele;
21 Dar cel ce face adevăr vine la lumină, ca să fie arătate
faptele lui, pentru că sunt lucrate …n Dumnezeu.
22 După aceea Isus şi discipolii lui au venit …n ţinutul
Iudeii, şi stătea acolo cu ei şi boteza.
23 Şi Ioan de asemenea boteza …n Enon, aproape de
Salim, pentru că acolo erau multe ape; şi ei veneau şi erau botezaţi.
24 Fiindcă Ioan …ncă nu fusese aruncat …n …nchisoare.
25 ‡ntre unii dintre discipolii lui Ioan şi iudei s-a ridicat
atunci o …ntrebare despre purificare.
26 Şi au venit la Ioan şi i-au spus, Rabbi, cel ce era cu
tine dincolo de Iordan şi căruia i-ai adus mărturie, iată acesta
botează şi toţi vin la el.
27 Ioan a răspuns şi a zis, Un om nu poate primi nimic
dec‚t dacă …i este dat din cer.
28 Voi …nşivă …mi aduceţi mărturie că am spus, Nu sunt
eu Cristosul, dar sunt trimis …naintea lui.
29 Cine are mireasa, este mirele; dar prietenul mirelui,
care stă …n picioare şi …l aude, se bucură foarte mult de vocea
mirelui; de aceea această bucurie a mea este …mplinită.
30 El trebuie să crească, dar eu să mă micşorez.

