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Introducere 
Acest material este conceput ca și un ajutor în discutile legate 

de mânturie și botez. Pas cu pas se trece prin cei 10 pasi 

fundamentali și se discuta bazele credinței creștine. Când toți 

participanți din grup au înțeles unul din pași se merge mai 

departe la urmatorul pas. 

Numarul de lecții depind de cunoștintele și experiența 

anterioara a fiecarei persoane, însa cel puțin doua lecții sunt 

necesare. Ca și propunere,se poate trece prin primele 6 

rubrici, respective “ 1- Creat dupa chipul lui Dumnezeu” la       

“ 6-Iertarea” într-o primă lecție, iar celelalte rubrici:                  

“ 7- Botezul” la “10-Umplut cu Duhul lui Dumnezeu” într-o a 

doua lecție. 

La rubrica “Mântuire”, se găsește o propunere de rugăciune 

pentru a primi mântuirea, care poate fi citită și repetată de 

persoana care dorește să primească mântuire. Dacă cineva se 

roagă sincer și cu credință in inimă, poate primi mântuirea. 

Această parte a lecției poate fii o experiență spirituală foarte 

puternică. Înainte de a merge mai departe la următoarea 

rubrică, se recomandă rugaciune de mijlocire pentru cel care 

tocmai a primit mântuirea. 

Dacă cineva a înțeles cei 10 pasi și s-a rugat rugaciunea pentru 

mântuire, este pregătit să primească botezul. Dar acesta este 

doar începutul vieții creștine. Este foarte important ca 

persoana care a primit mântuirea și botezul să devină 

membru într-o biserică locala pentru a avea partașie și a 

continua să primească învățătură și creștere. 
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1. Creat dupa chipul lui Dumnezeu 
“1.La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul.2 
Pământul era pustiu și gol; peste fața adâncului de ape era 
întuneric și Duhul lui Dumnezeu Se mișca pe deasupra 
apelor.3.Dumnezeu a zis: “Să fie lumină!” și a fost lumină.”  
.” (Geneza 1:1–3)  

“Dumnezeu a facut pe om dupa chipul Său, l-a facut după 

chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească și parte femeiască i-a 

făcut (Geneza 1:27) 

Ce înseamnă a fi  “după chipul Lui Dumnezeu”? 
 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

 

Ce îl deosebește pe om de animale? 
 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 
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2. Păcatul 

Adam și Eva au păcatuit 
“Femeia a vazut ca pomul era bun de mancat si placut de 

privit si ca pomul era de dorit ca sa deschida cuiva mintea. A 

luat deci din rodul lui si a mancat; a dat si barbatului ei, care 

era langa ea, si barbatul a mancat si el..” (Geneza 3:6)  

Adam și Eva au fost aruncați afară din paradis 

în lume 

 

 

Toți au păcătuit 
“Caci toti au păcatuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu” 

(Rom 3:23) 
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Păcatul nostru distruge imaginea frumoasa a 

lui Dumnezeu dupa care am fost creati  
 

Ce este păcatul? 
 

_________________________________________________ 

 

Ai păcătuit vreodată? 
 

_________________________________________________ 

 

Care este pedeapsa păcatului? 
“23Căci plata păcatului este moartea, dar darul fără plată a lui 

Dumnezeu este viață veșnică în Isus Christos, Domnul nostru.” 

(Rom 6:23)  

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 
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Dumnezeu va judeca lumea 
“31pentru că a stabilit o zi în care urmează să judece lumea cu 

dreptate, prin Omul pe Care L-a desemnat pentru aceasta, 

dovedindu-le tuturor acest lucru prin faptul că L-a înviat dintre 

cei morţi” (Fapte 17:31)  

3. Isus 

Dumnezeu a devenit om pentruca noi să 

putem deveni ca El 
“1La început era Cuvântul[a], şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi 

Cuvântul era Dumnezeu.” (Ioan 1:1)  

“14Şi Cuvântul a devenit trup şi a locuit[a] printre noi, iar noi am 

privit slava Lui, o slavă ca a Singurului născut din Tatăl[b], plin 

de har şi de adevăr.” (Ioan 1:14)  

Noi  învățăm de la Isus 
“21Şi la aceasta aţi fost chemaţi, deoarece şi Cristos a suferit 

pentru voi, lăsându-vă un exemplu, astfel ca voi să călcaţi pe 

urmele Lui.” (1Pet 2:21)  

Dumnezeu va mântui pe cei care cred 
“Fiindcă[a] atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat 

pe singurul Lui Fiu[b], pentru ca oricine crede în El să nu piară, 

ci să aibă viaţă veşnică. 17 Căci Dumnezeu nu L-a trimis pe Fiul 

Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită 

prin El..” (Ioan 3:16–1 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ioan+1%3A1&version=NTLR#fro-NTLR-26046a
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ioan+1%3A14&version=NTLR#fro-NTLR-26059a
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ioan+1%3A14&version=NTLR#fro-NTLR-26059b
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ioan+3%3A16-17&version=NTLR#fro-NTLR-26137a
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ioan+3%3A16-17&version=NTLR#fro-NTLR-26137b
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Isus a murit pentru noi 

“3 Acest lucru este bun şi bine primit 
înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul 
nostru, 4 Care doreşte ca toţi oamenii 
să fie mântuiţi şi să vină la 
cunoaşterea adevărului. 

5 Căci este un singur Dumnezeu şi un 
singur Mijlocitor între Dumnezeu şi 
oameni: Omul Cristos Isus, 6 Care S-a 
dat pe Sine Însuşi ca răscumpărare 
pentru toţi – despre aceasta s-a depus mărturie la timpul 

potrivit” (1Tim 2:3–6)  

Isus a murit pentrupacatele noastre 
“21 El, pentru noi, L-a făcut păcat[a] pe Cel Ce n-a cunoscut 

păcatul, pentru ca, în El, să devenim dreptatea lui Dumnezeu.” 

(2Corint. 5:21)  

Isus a înviat a treia zi 
“ 39 Noi suntem martori ai tuturor lucrurilor pe care le-a făcut 

El în ţara iudeilor şi în Ierusalim; El este Cel pe Care ei L-au 

omorât, atârnându-L pe lemn. 40 Pe El, Dumnezeu L-a înviat a 

treia zi şi a îngăduit să Se facă văzut, 41 nu întregului popor, 

ci nouă, martorilor aleşi mai dinainte de Dumnezeu, nouă, 

care am mâncat şi am băut împreună cu El după ce a înviat 

dintre cei morţi. 42 El ne-a poruncit să predicăm poporului şi să 

depunem mărturie că El este Cel desemnat de Dumnezeu ca 

Judecător al celor vii şi al celor morţi. 43 Toţi profeţii depun 

mărturie despre El, şi anume că oricine crede în El primeşte, 

prin Numele Lui, iertarea de păcate..” (Fapte 10:39–43)  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Corinteni+5%3A21&version=NTLR#fro-NTLR-28890a
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4. Convertire 
“ 7 De atunci încolo, Isus a început să predice şi să zică: „Pocăiţi-

vă, pentru că Împărăţia Cerurilor este aproape!“ (Mat 4:17)  

“ Petru le-a raspuns: Pocăiţi-vă şi fiecare din voi să fie botezat 

în Numele lui Isus Cristos[a]spre iertarea păcatelor voastre; şi 

veţi primi darul Duhului Sfânt!.” (Fapt. 2:38)  

“ Ea a răspuns:”Nimeni, Doamne!”Isus i-a zis:”Nici Eu nu te 
condamn. Du-te şi, de acum înainte, să nu mai păcătuieşti! 

” (Joh 8:11)  

Ce este convertirea? 
 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

Ai tu ceva de la care sa te întorci? 
 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Faptele+apostolilor+2%3A38&version=NTLR#fro-NTLR-26988a
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5. Mântuirea 
“ 9 Dacă deci Îl mărturiseşti cu gura ta pe Isus ca Domn şi crezi 

în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi 

mântuit. 10 Căci prin credinţa din inimă se primeşte dreptatea 

şi prin mărturisirea cu gura se primeşte mântuirea.” (Rom 

10:9–10) 

Ce înseamnă cuvantul  ”mântuit”? 
 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

Care sunt cele doua lucruri pe care trebuie sa 

le faca cineva pentru a fi mantuit, dupa cum 

scrie in Romani 10:9–10? 
 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 
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Rugăciune de mîntuire 
”Isus, eu cred în tine și recunosc că tu ești Domnul și 

Mântuitorul meu. Iartă-mi păcatele și învață-mă să te urmez.” 

6. Iertat    
“  El ne-a scăpat de sub autoritatea întunericului şi ne-a adus 

în Împărăţia Fiului Său iubit, 14 în Care avem răscumpărarea[a], 

iertarea păcatelor..” (Col 1:13–14)  

“9
 Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca 

să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nedreptate.” 

(1Joh 1:9)  

 

  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Coloseni+1%3A13%E2%80%9314&version=NTLR#fro-NTLR-29470a
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7. Botezul 
“ Isus S-a apropiat de ei şi le-a vorbit astfel: „Toată autoritatea 

Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. 19 Prin urmare, duceţi-vă şi 

faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele 

Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt 20 şi învăţându-i să 

păzească tot ce v-am poruncit! Şi iată că Eu sunt cu voi[a] în 

toate zilele, până la sfârşitul veacului!“ (Mat 28:18–20)  

Cine ne-a zis sa ne botezam? 
 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

Ce este un ucenic? 
 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matei+28%3A18%E2%80%9320&version=NTLR#fro-NTLR-24216a
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Cine poate sa fie botezat? 
“ 15 Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea şi vestiţi Evanghelia 

la orice făptură! 16 Cel care va crede şi va fi botezat, va fi 

mântuit, dar cel care nu va crede, va fi condamnat..” (Marcu 

16:15–16)  

“ 12 Dar când au crezut pe Filip, care vestea Evanghelia  despre 

Împărăţia lui Dumnezeu şi despre Numele lui Isus Cristos, au 

fost botezaţi atât bărbaţi, cât şi femei..” (Fapt. 8:12)  

Cine s-a botezat? 
_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

Ce înseamnă cuvântul 

“botez”? 
 

___________________________ 
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Cum se boteaza cineva? 
“  Imediat după ce a fost botezat, Isus a ieşit din apă. Şi iată că 

cerurile (Îi) erau deschise şi L-a văzut pe Duhul lui Dumnezeu 

coborând ca un porumbel şi venind peste El.” (Mat 3:16)  

“ 35 Atunci Filip a luat cuvântul şi, începând de la Scriptura 
aceasta,  i-a vestit Evanghelia despre Isus. 36 În timp ce 
călătoreau de-a lungul drumului, au ajuns la o apă. Eunucul a 
zis:” Uite apă! Ce mă împiedică să fiu botezat?”37 Filip a zis: 
“Dacă crezi din toată inima ta, poţi!”El i-a răspuns:”Cred că 
Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu!38 A poruncit să stea carul, 
au coborât amândoi în apă, atât Filip, cât şi eunucul, iar Filip l-

a botezat.”(Fapte 8:35–38)  

 

“  El le-a zis: 

– Atunci cu ce botez 
aţi fost botezaţi? 

Ei i-au răspuns: 

– Cu botezul lui 
Ioan. 

4 Pavel a zis: 

– Ioan a botezat cu 
botezul pocăinţei şi spunea poporului să creadă în Cel Ce vine 
după el, adică în Isus. 

5 Când au auzit ei aceasta, au fost botezaţi în Numele 
Domnului Isus. 

” (Fapte 19:3–5 )  

 



13 
 

Ce este nevoie pentru a fi botezat? (haine de 

schimb, prosop, etc)? 
 

_________________________________________________ 

 

Ce se întâmplă cand cineva se botează?  
“ 26 În Cristos Isus, voi toţi sunteţi copii ai lui Dumnezeu, prin 

credinţă. 27 Căci toţi câţi aţi fost botezaţi în Cristos, v-aţi 

îmbrăcat cu Cristos. 28 Nu este nici iudeu, nici grec, nici sclav, 

nici om liber, nici bărbat, nici femeie, pentru că voi toţi sunteţi 

una în Cristos Isus. (Gal 3:26–28)  

 

_________________________________________________ 

Declaratie de botez 
La porunca Mântuitorului si pe baza marturisirii tale de 

credința în Isus Christos ca și Domn și Mântuitor, eu te botez 

acum pe tine____________în Christos, în numele Tatălui, al 

Fiului și al Duhului Sfânt. 
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8. Sfințire 
“ 29 Căci pe cei pe care i-a cunoscut mai dinainte, El i-a şi 

hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, ca 

Acesta să fie primul născut dintre mai mulţi fraţi.” (Rom 8:29)  

Fiindcă Isus este Fiul Lui Dumnezeu, este 

imaginea perfecta a lui Dumnezeu. 

Când îl imităm pe Isus și încercăm să fim ca și 

El, suntem transformați treptat în ceea ce de la 

început am fost concepuți a fii și anume: 

Chipul Lui Dumnezeu. 
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9. Adunare 
“9 Însă voi sunteţi o spiţă aleasă, o preoţie împărătească, un 

neam sfânt, un popor care este posesiunea lui Dumnezeu, ca 

să puteţi proclama faptele măreţe ale Celui Ce v-a chemat din 

întuneric la lumina Sa minunată. 10 Cândva nu eraţi un popor, 

dar acum sunteţi poporul lui Dumnezeu. Cândva nu primiserăţi 

îndurare, dar acum aţi primit îndurare.” (1Pet 2:9–10) 

Ce este o adunare? 
 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



16 
 

10. Umpluți cu Duhul Sfânt 
“ 8 Nu vă îmbătaţi cu vin, căci aceasta duce la destrăbălare, ci 

fiţi plini de Duh. 19 Vorbiţi între voi cu psalmi, imnuri şi cântece 

duhovniceşti, cântând şi lăudându-L pe Domnul în inima 

voastră.” (Ef 5:18–19) 

“ 8 Voi însă veţi primi putere atunci când va veni Duhul Sfânt 

peste voi şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în 

Samaria şi până la marginile pământului.” (Fapt 1:8)  

“ 26 Dar Apărătorul, adică Duhul Sfânt, pe Care Tatăl Îl va 

trimite în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va 

reaminti tot ce v-am spus..” (Ioan 14:26)  

Cum este cineva umplut cu Duhul Sfânt ? 
 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

Cum ne învață Duhul Sfânt despre Isus? 
 

_________________________________________________ 
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Versete din Biblie despre a deveni crestin: 
“ 16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat 

pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci 

să aibă viaţă veşnică.” (Ioan 3:16) 

“ 9 Dacă deci Îl mărturiseşti cu gura ta pe Isus ca Domn şi crezi 

în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi 

mântuit. 10 Căci prin credinţa din inimă se primeşte dreptatea 

şi prin mărturisirea cu gura se primeşte mântuirea;”(Rom 

10:9–10) 

“  Însă tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în 

Numele Lui, le-a dat dreptul[a] să devină copii ai lui 

Dumnezeu.” (Ioan 1:12) 

“ Pocăiţi-vă şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus 

Cristos  spre iertarea păcatelor voastre; şi veţi primi darul 

Duhului Sfânt!” (Fapte 2:38) 

“  Pocăiţi-vă deci şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi 

se şteargă păcatele” (Fapte 3:19) 

“ Într-adevăr, El a luat asupra Lui neputinţele noastre şi a 

purtat bolile noastre.Noi însă L-am considerat lovit,zdrobit de 

Dumnezeu şi nenorocit.5 Dar El era străpuns pentru păcatele 

noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre;pedeapsa care ne 

dă pacea era peste El şi prin rănile Lui suntem vindecaţi. 
6 Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare urmându-şi propriul 

drum,dar DOMNUL a pus asupra Lui nelegiuirea noastră, a 

tuturor.” (Isaia 53:4–6) 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ioan+1%3A12&version=NTLR#fro-NTLR-26057a

