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La început era Cuvântul 
și Cuvântul era cu 

Dumnezeu și Cuvântul 
era Dumnezeu.

Ioan 1.1

În El era viaţa și viaţa 
era lumina oamenilor.

Ioan 1.4
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Iisus le-a vorbit din 
nou și le-a zis: 

„Eu sunt lumina lumii. 
Cine Mă urmează pe 

Mine nu va umbla 
în întuneric, ci va 

avea lumina vieţii“.
Ioan 8.12 

„Eu sunt calea și adevărul 
și viaţa; nimeni nu vine la 
Tatăl decât prin Mine.“

Ioan 14.6
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Iisus a strigat:  
„Dacă însetează cineva,  

să vină la Mine și să bea. 
Cine crede în Mine,  

din inima lui vor  
curge râuri de apă vie,  
cum a zis Scriptura“.

Ioan 7.37,38

„Veniţi la Mine toţi cei 
trudiţi și împovăraţi și 
Eu vă voi da odihnă.“

Matei 11.28

„Căci jugul Meu 
este bun și sarcina 
Mea este ușoară.“

Matei 11.30
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Dumnezeule, ai milă 
de mine, păcătosul!

Luca 18.13

Fiindcă plata păcatului 
este moartea,  

dar darul harului  
lui Dumnezeu este viaţa 
veșnică în Hristos Iisus, 

Domnul nostru.
Romani 6.23

Iisus a răspuns și i-a zis: 
„Adevărat, adevărat  

îți spun că,  
dacă un om nu  

este născut din nou,  
nu poate vedea împărăția 

lui Dumnezeu“.
Ioan 3.3

„Nu te mira că  
ți-am zis:  

Trebuie să fiți 
născuți din nou.“

Ioan 3.7
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Pocăiți-vă  
deci și întoarceți-vă,  

pentru ca să vi  
se șteargă păcatele...

Faptele Apostolilor 3.19

Dacă ne  
mărturisim păcatele,  

El este credincios  
și drept ca să ne ierte 

păcatele și să ne curățească 
de orice nedreptate.

1 Ioan 1.9

Dar tuturor celor  
ce L-au primit,  

adică celor ce cred 
în Numele Lui,  

le-a dat dreptul să fie  
copii ai lui Dumnezeu,  
care au fost născuți ...  

din Dumnezeu.
Ioan 1.12,13



12 13

„Adevărat, adevărat 
vă spun că cine aude 
cuvântul Meu și crede  
în Cel care M-a trimis  

are viaţă veșnică  
și nu vine la judecată,  

ci a trecut 
din moarte la viaţă.“

Ioan 5.24

„Fiindcă atât de mult  
a iubit Dumnezeu lumea, 

că a dat pe singurul  
Său Fiu,  

pentru ca oricine 
crede în El să nu piară, 

ci să aibă viaţă veșnică.“
Ioan 3.16
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Dar El era străpuns 
pentru nelegiuirile 

noastre, zdrobit pentru 
fărădelegile noastre. 

Pedeapsa care ne 
dă pacea era peste 
El, și prin rănile Lui 
suntem vindecați.

Isaia 53.5

„Iată, Eu stau  
la ușă și bat;  

dacă aude cineva glasul  
Meu și deschide ușa,  

Eu voi intra la el.“
Apocalipsa 3.20

Hristos să locuiască 
în inimile voastre 

prin credinţă.
Efeseni 3.17
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„Pentru că Fiul 
Omului a venit să 

caute și să mântuiască 
ce era pierdut.“

Luca 19.10

„Pe cel care vine  
la Mine 

nu-l voi izgoni afară.“
Ioan 6.37

Veniți, căci iată că 
toate sunt gata.

Luca 14.17

Ce trebuie să fac ca 
să fiu mântuit? 

Crede în Domnul Iisus și 
vei fi mântuit tu și casa ta.

Faptele Apostolilor 16.30,31
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Oricine crede  
în El primește,  

prin Numele Lui,  
iertarea păcatelor.
Faptele Apostolilor 10.43

Iisus, Domnul nostru, ... 
a fost dat pentru greșelile 
noastre și a înviat pentru 

îndreptăţirea noastră.
Romani 4.24,25

Acum deci nu este nicio 
condamnare pentru cei 

care sunt în Hristos Iisus.
Romani 8.1

V-am scris aceste 
lucruri ca să știţi că voi, 
care credeți în Numele 
Fiului lui Dumnezeu, 
aveți viața veșnică.

1 Ioan 5.13
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„Bucuraţi-vă  
că numele voastre sunt 

scrise în ceruri.“
Luca 10.20

Deci,  
fiindcă am fost  

îndreptăţiţi prin credinţă,  
avem pace cu Dumnezeu, 

prin Domnul nostru  
Iisus Hristos.

Romani 5.1

Căci prin  
har sunteţi mântuiţi,  

prin credinţă. 
Și aceasta nu vine  

de la voi, ci este darul  
lui Dumnezeu:  
nu prin fapte, 

ca să nu se laude nimeni.
Efeseni 2.8,9

Mulţumiri fie aduse 
lui Dumnezeu pentru 
darul Lui de nespus!

2 Corinteni 9.15
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Dar,  
dacă umblăm în lumină, 

după cum El Însuși  
este în lumină, 
avem părtășie  

unii cu alţii; 
și sângele lui  

Iisus Hristos, Fiul Său,  
ne curățește de orice păcat.

1 Ioan 1.7

„O ile Mele  
ascultă glasul Meu;  

Eu le cunosc și 
ele vin după Mine.  

Eu le dau viaţă veșnică; 
nicidecum nu vor pieri  

și nimeni nu le va smulge 
din mâna Mea.“

Ioan 10.27,28



24 25

Hristos a suferit  
pentru voi și v-a  

lăsat un exemplu,  
ca să călcaţi 

pe urmele Lui.
1 Petru 2.21

„Și iată, Eu sunt cu voi 
în toate zilele,  

până la sfârșitul veacului.“
Matei 28.20

„Așa să lumineze  
și lumina voastră  

înaintea oamenilor,  
ca ei să vadă 

faptele voastre drepte  
și să preamărească pe Tatăl 
vostru care este în ceruri.“

Matei 5.16
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„Căci de oricine se 
va rușina de Mine și 
de cuvintele Mele, 
Se va rușina și Fiul 

Omului când va veni 
în slava Sa și a Tatălui 
și a sfinţilor îngeri.“

Luca 9.26

Iarba se usucă,  
floarea cade;  

dar cuvântul Dumnezeului 
nostru rămâne pentru 

totdeauna.
Isaia 40.8

„Cerul și  
pământul vor trece,  

dar cuvintele 
Mele nu vor trece.“

Luca 21.33
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Nu vă îngrijorați  
de nimic,  

ci, în orice lucru,  
aduceți cererile voastre  

la cunoștința lui Dumnezeu,  
prin rugăciuni și  

cereri cu mulțumiri.  
Și pacea lui Dumnezeu, 

care întrece orice pricepere,  
vă va păzi inimile  

și gândurile 
în Hristos Iisus.

Filipeni 4.6,7

„Te-am iubit  
cu o iubire veșnică;  

de aceea, te-am atras cu 
bunătatea Mea!“

Ieremia 31.3

„Nu te teme, 
căci Eu sunt cu tine.“

Isaia 41.10
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„Eu Mă duc  
să vă pregătesc un loc.  

Și dacă Mă voi duce  
și vă voi pregăti un loc,  

voi veni din nou  
și vă voi 

lua la Mine Însumi, 
ca acolo unde  

sunt Eu să fiţi și voi.“
Ioan 14.2,3

Căci Însuși Domnul ... 
Se va coborî din cer  
și întâi vor învia cei  

morţi în Hristos.  
Apoi noi, 

cei vii, care rămânem, 
vom fi răpiţi  

împreună cu ei, în nori,  
ca să întâmpinăm pe 
Domnul în văzduh;  

și astfel vom 
fi totdeauna cu Domnul.

1 Tesaloniceni 4.16,17
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Apoi am văzut un cer 
nou și un pământ nou.

Apocalipsa 21.1

El va șterge orice  
lacrimă din ochii lor.  

Și moartea nu  
va mai exista.  

Nu va mai fi nici plâns,  
nici țipăt, 

nici durere, pentru că 
lucrurile dintâi au trecut.

Apocalipsa 21.4

„Iată, Eu vin curând.“
Apocalipsa 22.12

Și celui care îi este  
sete să vină;  

cine vrea să ia 
apa vieţii fără plată.

Apocalipsa 22.17

Amin!  
Vino, Doamne Iisuse!

Apocalipsa 22.20



Dacă nu ai o Biblie, dorim 
să-ți trimitem gratuit Noul 
Testament (a doua parte a 
Bibliei).

Dacă ai întrebări, suntem 
bucuroși să încercăm să-ți 
răspundem la ele.

Citește Biblia! Este Cuvântul 
lui Dumnezeu! Ascultă de 
ceea ce îți spune Dumnezeu! 
Lui Dumnezeu Îi pasă de tine! 
El dorește ca tu să cunoști 
dragostea Sa. În Cuvântul Său 
El îți arată calea către adevărata 
odihnă și către fericirea și 
pacea reală.
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