
DRUMUL ROMAN 
Căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.     

(Romani 3:23) 
Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată 

al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Iisus Hristos, 
Domnul nostru.    (Romani 6:23) 

Dacă-L mărturiseşti, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn, şi 
dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, 

vei fi mântuit. Căci prin credinţa din inimă se capătă 
neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la 

mântuire.   (Romani 10:9-10) 
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RUGĂCIUNE 

 

Doamne Iisuse, Îţi mulţumesc că ai murit şi pentru mine, ca 
şi eu să pot avea viaţă veşnică. Îmi pare rău de toate 

păcatele mele, şi Te rog să mă ierţi acum de tot ce am 
greşit împotriva Ta. Cred că Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, cred 
că ai murit pe cruce şi ai înviat a treia zi. Te rog, intră astăzi 

şi în inima mea. Te mărturisesc ca Domn şi Mântuitor 
personal. Fii Regele inimii mele, căci mă lepăd astăzi de 
Cel Rău şi de orice practică sau influenţă demonică care 

mă ţinea legat. Fă din mine persoana pe care Tu o doreşti, 
căci vreau să Te slujesc numai pe Tine! Amin! 
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