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Introducere 
 

Cu ajutorul acestei serii de lecţii, dorim să prezentăm câteva doctrine biblice de bază copiilor 
care cunosc puţin sau deloc Cuvântul lui Dumnezeu. Lecţiile tratează adevăruri care trebuie 
cunoscute de orice copil: revelarea lui Dumnezeu, justificarea, siguranţa mântuirii, scopul lui 
Dumnezeu pentru vieţile noastre şi despre a doua venire a lui Hristos. Poţi folosi seria aceasta în 
orele de la Şcoala Duminicală, la Grupul Vestea Bună, la evanghelizările de cinci zile, în tabără, la 
Şcoala Biblică de Vacanţă şi chiar în momentele devoţionale în familie. 

Este mai indicat să urmezi comentariile incluse, decât să dezvolţi în detaliu fiecare imagine. 
Sunt atât de multe lucruri care ar putea fi spuse despre fiecare aspect, dar aminteşte-ţi că durata 
de atenţie a copiilor este scurtă. Nu te lăsa ispitit să „faci o predică“ la fiecare pagină. Fiecare 
lecţie este concepută să dureze aproximativ 8 minute. 

Am încercat să prezentăm aceste adevăruri importante ale Cuvântului lui Dumnezeu cât mai 
exact şi mai clar posibil. Totuşi, doar Dumnezeu-Duhul Sfânt poate da putere părinţilor sau 
învăţătorilor să înţeleagă şi să predea aceste adevăruri; doar El poate lumina inima şi mintea 
copiilor şi să le facă parte de mântuire şi creştere spirituală, prin harul Lui. 
 

„Veţi cunoaşte adevărul, 
şi adevărul vă va face slobozi“. 

(Ioan 8:32) 
Jennifer Haajier 

Sam Doherty 
Roy Harrison 
şi Tim Shirey 
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Lecţia 1 
 

Cum Îl putem cunoaşte pe Dumnezeu? 
 
 
Versete biblice pentru învăţători 

Matei 14:22–33 

Romani 1:18–2:16 

Evrei 1:1–2 
 

Ajutoare vizuale 

Planşele: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 1-5, 1-6 şi 1-7 
 

 
 
 
 
 
 

Schiţa lecţiei 

Planşa 1-1 Cum Îl putem cunoaşte pe Dumnezeu? 

Planşa 1-2 Lumea Lui minunată ne vorbeşte despre El 

Planşa 1-3 Inimile noastre ne spun că Dumnezeu există cu adevărat 

Planşa 1-4 Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu 

Planşa 1-5 Dumnezeu ne vorbeşte prin Cuvântul Său 

Planşa 1-6 Domnul Isus Hristos ni L-a arătat pe Dumnezeu 

Planşa 1-7 Dumnezeu vorbeşte – noi trebuie să ascultăm, să credem şi să împlinim  
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Lecţia 
 

Planşa 1-1 – Cum Îl putem cunoaşte pe Dumnezeu? 

Unii oameni îşi pun întrebările: „Oare există Dumnezeu cu 
adevărat?“ sau „Chiar există un Dumnezeu?“ 

Alţii se întreabă: „Dacă Dumnezeu într-adevăr există, cum 
putem noi să Îl cunoaştem?“ 

Poate că v-au frământat şi pe voi astfel de întrebări. Aşa că, 
haideţi să cugetăm astăzi la această întrebare importantă:  

 

Cum Îl putem cunoaşte pe Dumnezeu? 
 

Planşa 1-2 – Universul ne vorbeşte despre Dumnezeu 

În primul rând, Îl putem cunoaşte pe Dumnezeu din lucrurile 
create de El. Universul minunat pe care l-a creat mărturiseşte 
despre El. De exemplu, când priveşti la stele, ele spun ceva 
despre Dumnezeu (vezi Psalmul 19:1). Au ajuns stelele pe cer 
doar aşa, din întâmplare? Nu, ci Cineva le-a pus acolo. Când vezi 
o casă, nu te gândeşti că a „crescut“ singură, ştii că cineva a 
construit-o. Şi când priveşti stelele, îţi dai singur seama că nu au 
apărut pe cer la întâmplare. Cineva le-a pus acolo. Dumnezeu   le
-a creat şi El este măreţ şi minunat. 

Ai privit vreodată un fluture, şi te‑ai întrebat cine i-a creat 
astfel de aripi minunate? Te uiţi tu în jurul tău, să vezi 
nenumăratele lucruri minunate care sunt pe pământ: păsările, 
copacii, florile şi insectele? Cine le-a făcut? Cine are grijă de ele? 
Dumnezeu. Şi numai dacă privim aceste lucruri pe care le-a creat 
Dumnezeu, ne dăm seama că El este atotputernic, atotştiutor, bun 
şi perfect. 

O fetiţă a primit odată prin poştă un pachet de la o doamnă pe 
care nu o întâlnise niciodată. Ea i-a spus mamei ei: „Doamna 
aceea trebuie să fie o doamnă foarte drăguţă – uite ce cadou 
frumos mi-a făcut!“ Când vedem tot ce ne-a dat Dumnezeu pe 
acest pământ, trebuie să înţelegem cu toţii cât de minunat este El. 

 
Planşa 1-3 – Inima noastră ne spune că Dumnezeu există cu 

adevărat 

Nu arăta planşa. 

Cum Îl putem cunoaşte pe Dumnezeu? Inima noastră ne 
spune că Dumnezeu există cu adevărat (este vocea conştiinţei – 
vezi Eclesiastul 3:11 şi Romani 2:15). Există ceva în fiecare dintre 
noi, care ne spune nu numai că Dumnezeu există, dar şi că există 
bine şi rău. În inimile noastre ştim că ar trebui să facem ce este 
bine – dar fără ajutorul lui Dumnezeu nu putem face binele. Ne 
dăm seama şi atunci când facem ceva rău, şi că merităm să fim 
pedepsiţi pentru răul făcut – dar nu putem înceta să facem lucruri 
rele. 

Arată planşa. 

Deseori, când oamenii au diferite probleme sau sunt într-un 
pericol, ei Îi cer lui Dumnezeu să îi ajute, chiar dacă până atunci 
nu au crezut niciodată în El. Odată, un tânăr era gata să se înece 
în mare. A început să strige: „Oh, Dumnezeule, ajută-mă! Dacă 
mă vei salva de la înec, toată viaţa mea ţi-o voi da Ţie.“ 
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 Dumnezeu l-a salvat de la înec, şi tânărul a crezut de atunci 

în Dumnezeu. Vedeţi, noi avem în inimile noastre ceva, ca o voce 
interioară, care ne spune că există un Dumnezeu. 

 

Planşa 1-4 – Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu 

Cum putem să Îl cunoaştem pe Dumnezeu? Biblia este 
Cuvântul Lui (vezi 2 Timotei 3:16). Dumnezeu ne-a dat o carte 
specială, diferită de toate cărţile care există în lume. Biblia este 
specială, fiindcă Dumnezeu a fost Acela care i-a inspirat pe 
scriitorii ei. I-a ajutat să scrie tot ce a vrut El să ne transmită nouă, 
şi totul este scris în cărţile Bibliei. 

Prin Biblie noi putem cunoaşte cine este Dumnezeu şi ce a 
făcut El – putem cunoaşte chiar şi gândurile şi dorinţele Lui. În 
Biblie Dumnezeu ne arată tot ce vrea El ca noi să ştim despre El. 
De aceea, în întâlnirile noastre dorim să învăţăm ce spune Biblia. 

 

Planşa 1-5 – Dumnezeu ne vorbeşte prin Cuvântul Său 

Dumnezeu a avut grijă de Biblie. Mulţi au încercat s-o distrugă 
de-a lungul anilor, dar Dumnezeu a avut grijă întotdeauna de 
Cartea Lui preţioasă. Deşi ea a fost scrisă cu mult, mult timp în 
urmă, noi putem să o citim în ziua de azi. Dumnezeu a avut grijă 
de Biblie, deoarece El a dorit ca prin ea să ne vorbească nouă 
astăzi. 

Când citeşti Biblia sau auzi pe cineva citind-o, Dumnezeu îţi 
vorbeşte ţie personal. El vrea să te ajute să înţelegi ce Îţi spune. 
Cere-I lui Dumnezeu să te ajute să înţelegi Cuvântul Său! 

În aceste lecţii vom învăţa câteva adevăruri importante, pe 
care le găsim în Biblie. Dorim ca tu să înveţi cât mai multe lucruri 
despre Dumnezeu, şi să ajungi să Îl cunoşti personal, ca Domnul 
şi Dumnezeul tău. 

 

Planşa 1-6 – Domnul Isus Hristos ni L-a arătat pe Dumnezeu 

Cum Îl putem cunoaşte pe Dumnezeu? 

Prin universul minunat pe care l-a creat El, prin conştiinţa 
noastră şi prin Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Dar cea mai bună 
cale prin care putem să Îl cunoaştem pe Dumnezeu este prin 
Domnul Isus. 

Dumnezeu Şi-a trimis pe pământ pe Fiul Său, pe Domnul Isus 
Hristos, ca să ne arate cum este El. Prin Dumnezeu-Fiul noi ştim 
cum este Dumnezeu-Tatăl (vezi Ioan 1:18). 

Fiul lui Dumnezeu S-a făcut om, născându-Se pe pământul 
acesta ca un copilaş obişnuit. A crescut şi a spus oamenilor 
despre Dumnezeu. Multe din cuvintele pe care le-a rostit El cât a 
trăit pe pământ sunt scrise în Biblie. Cuvintele minunate spuse de 
El ne învaţă multe lucruri despre Dumnezeu. Nu numai că Domnul 
Isus a spus oamenilor de atunci, prin cuvintele Lui, cum este 
Dumnezeu, dar le-a arătat aceasta şi prin faptele Lui. 

 Le-a arătat că Dumnezeu este bun, fiindcă El făcea bine 
oamenilor pe oriunde mergea. 

 A arătat că Dumnezeu este atotputernic, fiindcă a vindecat pe 
cei bolnavi, şi chiar a înviat morţi. 
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   A arătat că Dumnezeu este dragoste, hrănind pe cei flămânzi. 

Domnul Isus a făcut multe minuni extraordinare. Într-o noapte, 
ucenicii - prietenii apropiaţi ai Domnului Isus - au pornit cu barca să 
traverseze un lac. Dintr-odată a început să bată un vânt puternic, şi 
marea era foarte agitată. Ucenicii erau foarte speriaţi. Când au 
ajuns aproape de mijlocul lacului, ei L-au văzut pe Isus mergând 
pe apă. 

Petru s-a dat jos din barcă şi a mers şi el pe apă, spre Domnul 
Isus. Totuşi, când a văzut că vântul era puternic, i-a fost frică, şi a 
început să se scufunde, aşa că a strigat: „Doamne, scapă-mă!“ (Matei 
14:30). Isus a întins mâna şi l-a prins imediat. După ce Domnul 
Isus S-a urcat în barcă, vântul şi marea s-au liniştit. Cei care erau 
în barcă au început să I se închine, spunând: „Cu adevărat, Tu eşti 
Fiul lui Dumnezeu.“ (Matei 14:33). Isus le-a arătat în acest fel că El 
este Dumnezeu, şi este atotputernic. El a avut putere asupra 
vântului şi asupra valurilor. El a mers pe apă! 

 

Planşa 1-7 – Dumnezeu vorbeşte – noi trebuie să ascultăm, să 

credem şi să împlinim 

Am vorbit până acum despre cum Îl putem cunoaşte pe 
Dumnezeu. 

 Lumea Lui minunată ne vorbeşte despre El. 

 Conştiinţa noastră ne spune că există Dumnezeu. 

 Dumnezeu ne vorbeşte prin Cuvântul Său. 

 Domnul Isus Hristos ni L-a arătat pe Dumnezeu. 

Ce ar trebui să facem noi, aflând toate aceste lucruri despre 
El? 

Trebuie să ascultăm ce spune Dumnezeu.  

Chiar Dumnezeu este Cel care ne vorbeşte – Cel care ne-a 
creat, care este înţelept, curat şi perfect. Este foarte trist şi foarte 
greşit, atunci când noi nu vrem să ascultăm ce vrea Dumnezeu să 
ne spună. 

Trebuie să credem ce spune Dumnezeu. Trebuie să credem în 
El. 

Unii oameni spun: „Dovedeşte-mi că există Dumnezeu!“ Eu     
le-aş răspunde foarte simplu: „Dovedeşte-mi că El nu există!“ Nu 
poţi dovedi că Dumnezeu există, spunând: „Iată-l aici, în această 
cutie sau în această casă.“ Este ca şi cum ai lua un ceas şi l-ai 
dezmembra, ca să găseşti ceasornicarul – el nu este acolo. Nu poţi 
dovedi că Dumnezeu există, fiindcă El este de necuprins. El 
domneşte peste tot. Dumnezeu doreşte ca tu să crezi în El şi să 
crezi cuvintele Lui din Biblie. 

Trebuie să împlinim ce spune Dumnezeu. 

Noi trebuie să facem ceea ce spune Dumnezeu. În Biblie citim 
aceste cuvinte: „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi 
inimile“. (Evrei 3:7–8). Nu spune „Nu“ lui Dumnezeu. Împlineşte 
ceea ce îţi spune El în Biblie. 
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Lecţia 2 

Cum să mă împac cu Dumnezeu? 

 
Versete biblice pentru învăţători 

Romani 3:24–5:21 

 
Ajutoare vizuale 

Planşele: 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 şi 2-7 

 
 
 
 

Schiţa lecţiei: 

Planşa 2-1 Cum să mă împac cu Dumnezeu? 

Planşa 2-2 Dumnezeu este curat şi perfect 

Planşa 2-3 Dumnezeu ar trebui să mă pedepsească 

Planşa 2-4 Isus Hristos a purtat pedeapsa noastră 

Planşa 2-5 Prin Hristos sunt iertat 

Planşa 2-6 Neprihănirea lui Hristos este pusă asupra mea 

Planşa 2-7 Bucură-te de pacea, de iertarea şi de planul lui  
  Dumnezeu pentru viaţa ta 
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  Lecţia 
 

Planşa 2-1 – Cum să mă împac cu Dumnezeu? 

– Cine mi-a luat banii?, a strigat Maria. 

– Eu nu m-am atins de ei!, a spus Ionuţ. Dar în ziua aceea, mai 
devreme, el fusese la magazin şi cumpărase o sonerie nouă 
pentru bicicletă. 

Maria a insistat: 

– Am economisit 30 de lei şi acum nu mai am decât 20. Şi erau toţi 
în gentuţa mea aseară, când i-am numărat! 
Ionuţ a fugit din casă cât a putut de repede, s-a suit pe bicicletă 

şi a plecat, ca să nu mai dea ochii cu sora lui. În timp ce pedala,   s
-a uitat la noua sonerie de pe ghidonul bicicletei sale. Şi-a amintit 
din nou cum a luat cei 10 lei din geanta Mariei, ca să aibă destui 
bani să-şi cumpere soneria. Se simţea vinovat, nu numai din cauză 
că a luat banii surorii lui, dar şi pentru că ştia că Dumnezeu l-a 
văzut în timp ce fura banii; şi că Dumnezeu spune în Biblie să nu 
furi. El era un hoţ! Furase banii surorii lui şi fusese neascultător de 
Dumnezeu! „Ce să fac acum?“, se gândi Ionuţ. „Cum să mă împac 
cu sora mea şi cum să mă împac cu Dumnezeu?“ 

Ai făcut şi tu vreodată ceva asemănător cu ce a făcut Ionuţ? Ai 
luat ceva ce nu-ţi aparţinea? Ai spus vreodată o minciună? Ai fost 
neascultător de Dumnezeu? Ce trebuia să facă acum Ionuţ? Şi ce 
trebuie să faci tu? Haideţi să ne gândim câteva minute la 
întrebarea:  

Cum să mă împac cu Dumnezeu? 
 

Planşa 2-2 – Dumnezeu este curat şi perfect 

Aminteşte-ţi înainte de toate că Dumnezeu este curat şi perfect. 
El nu face niciodată ceva rău. El nu păcătuieşte niciodată. 
Întotdeauna face ceea ce este bine. El este complet curat. Şi 
Dumnezeu este întotdeauna corect. Când cineva face bine, El îl 
răsplăteşte, şi întotdeauna răsplata Lui este corectă. Când cineva 
face rău, El îl pedepseşte, şi întotdeauna îi dă pedeapsa cuvenită. 
Asta nu înseamnă că imediat când faci bine sau rău îţi primeşti 
răsplata pe loc. Dumnezeu vede tot ce se întâmplă şi se va 
întâmpla în întreaga noastră viaţă. Tu nu te poţi ascunde de 
Dumnezeu! 

Dumnezeu ne spune în Biblie, Cuvântul Lui, ce trebuie şi ce nu 
trebuie să facem. Ne spune că trebuie să Îl iubim, punându-L pe El 
pe primul loc în vieţile noastre; că trebuie să ne facem timp să Îl 
lăudăm şi să I ne închinăm, folosind Numele Lui în rugăciune; să 
mărturisim altora despre dragostea Lui, nu să-I pronunţăm Numele 
în înjurături. Dumnezeu ne spune să îi iubim şi să îi ajutăm pe 
semenii noştri, şi nu să îi rănim, într-un fel sau altul; să spunem 
adevărul celor din jurul nostru, nu să îi înşelăm, minţindu-i; să-i 
apreciem, în loc să fim plini de gelozie, ură şi lăcomie. 

Gândeşte-te la modul în care Domnul Isus Hristos, Fiul lui 
Dumnezeu, a trăit pe acest pământ. El a făcut mult bine. A 
vindecat pe bolnavi şi a ajutat pe cei ce erau în necaz. Cuvintele 
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Lui erau întotdeauna pline de adevăr şi dreptate. În tot ceea ce a 
făcut, El a fost întotdeauna pe placul Tatălui Său ceresc. El a trăit 
o viaţă perfectă. Nu a păcătuit nici măcar o dată. Doar Dumnezeu 
poate să fie aşa – curat şi perfect. 

 

Planşa 2-3 – Dumnezeu ar trebui să mă pedepsească 

Nu arăta planşa. 

Cât de diferiţi suntem noi – tu şi eu! Am făcut multe lucruri 
greşite. Nu spunem întotdeauna adevărul. Adesea gândurile 
noastre sunt murdare. Ai urât vreodată pe cineva? Ai fost gelos pe 
un băiat sau pe o fată, care avea ce tu nu aveai? Eşti tu „numărul 
1“ în viaţa ta, dorind să ai cât mai mult, doar pentru tine? Aceste 
lucruri înseamnă păcat; înseamnă neascultare de Dumnezeu. 

Şi ce ar trebui să facă Dumnezeu acum? Ar trebui să ne 
pedepsească. Imaginează-ţi că stai înaintea lui Dumnezeu, care 
este judecătorul tău, şi El îţi reaminteşte fiecare din poruncile Lui 
pe care le-ai încălcat. El a văzut de fiecare dată când ai făcut, ai 
spus sau ai gândit ceva rău. În acest caz, Dumnezeu ar trebui să 
dea verdictul: „Eşti vinovat!“ 

Arată planşa. 

Poţi compara poruncile lui Dumnezeu cu un lanţ de aur, care 
ne leagă pe noi de El. Fiecare za a lanţului este o poruncă. Iată 
aici una dintre ele, care spune: „Copii, ascultaţi de părinţii 
voştri“ (Efeseni 6:1), şi alta care spune: „Să nu ai alţi dumnezei 
afară de Mine“ (Exod 20:3). 

Dacă numai o singură dată nu ai ascultat de mama ta sau de 
tatăl tău, lanţul acela s-ar rupe. Dacă o singură dată ai pune pe 
locul întâi televizorul, sportul sau dorinţele tale egoiste, şi pe 
Dumnezeu pe locul doi, lanţul s-ar rupe. Chiar dacă tu te-ai decide 
ca de acum încolo să nu mai greşeşti niciodată, lanţul este rupt 
deja, şi oricum nu ai reuşi să nu mai greşeşti. Biblia spune: „Nu 
este nici un om neprihănit, nici unul măcar“ (Romani 3:10). Noi toţi 
suntem vinovaţi şi nu putem face nimic ca să fim buni în ochii lui 
Dumnezeu. 

Dumnezeu este atât de curat şi de perfect, încât nu poate 
permite păcatul în prezenţa Lui. Aşa cum suntem acum, merităm 
să fim despărţiţi de El pentru totdeauna. Noi nu putem sta în 
prezenţa lui Dumnezeu din cauza păcatelor noastre. Merităm să 
fim pedepsiţi. 

 

Planşa 2-4 – Isus Hristos a purtat pedeapsa noastră 

Dar Dumnezeu, El care este Creatorul nostru, ne iubeşte 
foarte, foarte mult. El a găsit o cale ca noi să avem posibilitatea să 
venim la El. Nu a putut trece cu vederea păcatul nostru, fiindcă El 
lucrează întotdeauna cu dreptate şi corectitudine. Singurul răspuns 
la problema noastră a fost ca Dumnezeu să Îşi trimită Fiul în lumea 
aceasta. Fiul lui Dumnezeu a devenit om. El S-a născut ca orice 
bebeluş. A crescut şi a fost întotdeauna ascultător de Tatăl Lui 
ceresc în toate lucrurile. A păzit toate poruncile date de Dumnezeu 
şi niciodată nu a greşit nici chiar în cel mai neînsemnat lucru. 
Dumnezeu-Tatăl a zis: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi 
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   găsesc plăcerea Mea“ (Matei 17:5). El nu trebuia să moară, fiindcă 
El nu a avut nici un păcat. Şi totuşi, Isus a murit, luând asupra Lui 
pedeapsa pentru păcat – pentru păcatele mele şi ale tale. 

Permiteţi-mi să vă explic folosindu-mă de o întâmplare 
petrecută într-o şcoală, într-o zi, cu mult timp în urmă. S-a hotărât 
că dacă un elev ia un lucru care nu este al lui, să fie bătut cu 
nuiaua peste palme. Toţi elevii au fost de acord că regula era 
corectă. În acea zi, cel mai mic băiat din clasă a fost prins furând 
sandvişul unui coleg. Regula trebuia aplicată, aşa că a fost adus în 
faţa clasei, pentru a fi pedepsit. Băiatul ştia că era vinovat, iar 
doamna învăţătoare era gata să-l lovească cu nuiaua pe palma lui, 
când cel mai mare şi mai puternic băiat din clasă s-a ridicat în 
picioare şi a zis: „Doamna învăţătoare, vreau să iau eu pedeapsa 
în locul lui.“ Şi aşa a şi făcut. Acest băiat, chiar dacă nu era 
vinovat, a luat el pedeapsa în locul celui mai mic, ca acesta să 
scape fără să fie pedepsit. 

Acesta este un exemplu a ceea ce a făcut Domnul Isus Hristos 
pentru noi, când a murit pe cruce. El niciodată nu a păcătuit, dar a 
primit pedeapsa în locul nostru. Biblia ne spune că: „El era 
străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile 
noastre“ (Isaia 53:5). În timp ce Domnul Isus murea pe cruce, 
Dumnezeu a pus asupra Lui toată pedeapsa pentru păcatele 
noastre. Domnul Isus a strigat: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, 
pentru ce M-ai părăsit?“ (Marcu 15:34). Noi meritam să fim 
despărţiţi de Dumnezeu pentru totdeauna. Domnul Isus a luat 
această întreagă pedeapsă asupra Lui, în locul nostru. Oh, cât de 
mult trebuie că a suferit El, plătind pentru toate păcatele noastre! 
Apoi a strigat: „S-a sfârşit!“ (Ioan 19:30). A plătit în întregime, 
pentru toate păcatele lumii întregi. A fost îngropat, dar trei zile mai 
târziu Dumnezeu L-a înviat din morţi! Astfel, Dumnezeu a arătat că 
Isus este singurul Mântuitor şi că ceea ce a făcut El pentru noi a 
fost suficient, pentru ca problema păcatelor noastre să fie 
rezolvată. Domnul Isus s-a înălţat înapoi la cer, la Tatăl Lui. 
 

Planşa 2-5 – Sunt iertat prin Hristos 

Vestea bună este că şi tu poţi să fi iertat prin Hristos. Doreşti ca 
El să te ierte şi să-ţi schimbe viaţa? Întoarce-te de la lucrurile rele 
şi încrede-te în Domnul Isus Hristos. El a plătit pe cruce pentru 
păcatele tale. Dacă vrei cu adevărat să faci asta, poţi să-I spui 
chiar acum: „Doamne Isuse, sunt un păcătos. Îţi mulţumesc că ai 
murit pe cruce pentru mine. Te rog, iartă-mi păcatul şi preia Tu 
controlul asupra vieţii mele.“ Biblia spune: „Oricine crede, este 
iertat prin El de toate lucrurile“ (Fapte 13:39). Înseamnă că dacă te 
încrezi în Domnul Isus Hristos, păcatele tale sunt iertate. Toate au 
fost puse asupra Domnului Isus, când a murit pe cruce. 

Ce lucru minunat este acesta – să ştii că nu vei mai fi niciodată 
pedepsit pentru păcatele tale! Au dispărut. Imaginează-ţi că toate 
lucrurile greşite pe care le-ai făcut sunt undeva scrise sub numele 
tău. Acum, datorită a ceea ce a făcut Domnul Isus Hristos, ele sunt 
toate şterse. Dumnezeu nu le mai vede. Pentru El toate sunt 
iertate şi îndepărtate de la noi. Dacă te încrezi în Domnul Isus 
Hristos, tu eşti curat în ochii Lui. 
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Planşa 2-6– Neprihănirea lui Hristos este şi a ta 

Când îţi pui încrederea în Domnul Isus Hristos, nu numai că 
ţi se iartă păcatele, dar beneficiezi şi de neprihănirea Domnului 
Isus. În locul lucrurilor rele pe care El le-a şters, Dumnezeu a 
scris sub numele tău toate lucrurile bune pe care le-a făcut 
Domnul Isus. Aşa ca şi cum le-ai fi făcut tu. Este ca şi cum ai fi 
primit un nou costum de haine. Înainte să îţi pui încrederea în 
Domnul Isus Hristos, viaţa ta era în ochii lui Dumnezeu ca o 
haină murdară. Haina ta era zdrenţuită şi mizerabilă. El a luat 
acea zdreanţă murdară şi ţi‑a dat în schimb o haină curată, 
albă, care este numită „haina mântuirii“, a neprihănirii (Isaia 
61:10). Asta nu înseamnă că ai acum o haină nouă. În schimb, 
înseamnă că dacă te încrezi în Hristos, Dumnezeu te vede 
acoperit cu neprihănirea Fiului Său. Este darul Lui. Tu nu ai 
făcut nimic ca să-l meriţi. Dumnezeu a făcut totul, şi la ceea ce 
a făcut El nu poate fi nimic adăugat sau scăzut. 

Îţi aminteşti când am vorbit despre a sta în faţa lui 
Dumnezeu, ca Judecător. El este drept şi corect în mod 
absolut . Înainte ca tu să-ţi pui încrederea în Domnul Isus şi să-i 
ceri să fie Mântuitorul tău, Dumnezeu putea să spună doar: 
„Eşti vinovat. Meriţi să fii despărţit pentru totdeauna de Mine.“ 
Dar Domnul Isus a plătit pentru toate păcatele tale, atunci când 
a murit pe cruce. Aşa că, atunci când te încrezi în El, 
Dumnezeu îţi spune: „Tu nu eşti vinovat. Eşti împăcat cu Mine. 
Te încrezi în Fiul Meu, iar Eu te văd acoperit cu neprihănirea 
Lui perfectă. Poţi  trăi acum, având binecuvântarea Mea pe 
acest pământ. Astfel, vei putea să fii împreună cu Mine pentru 
totdeauna în ceruri.“ 

Nu doreşti ca Domnul să facă aceasta pentru tine? Dacă 
încă nu eşti sigur că păcatele îţi sunt iertate şi nu şti ce ar trebui 
să faci, vino te rog şi aşează‑te pe unul din aceste scaune din 
primul rând, după ce se va termina întâlnirea noastră. Atunci voi 
sta de vorbă cu tine, îţi voi arăta un verset din Biblie şi îţi voi 
explica mai multe despre ce ai de făcut. Voi încerca să te ajut, 
dacă vii să vorbeşti cu mine la sfârşitul programului. 

 
Planşa 2-7 – Bucură-te de pacea, de iertarea şi de planul lui 

Dumnezeu pentru viaţa ta 

Este o carte în Biblie care explică foarte bine ceea ce vă 
predau astăzi. Se numeşte „Epistola către Romani.“ Dumnezeu 
i-a spus apostolului Pavel să o scrie, şi aşa se face că o găsim 
în Biblia noastră. După ce Pavel a explicat romanilor adevărul 
minunat despre cum pot fi iertate păcatele noastre, el scrie în 
trei versete cuvântul „deci“. El ne spune cum ar trebui să trăim, 
dacă am înţeles acest adevăr. Permiteţi-mi să vă citesc aceste 
versete, care se află la începutul a trei capitole. 

 Primul, Romani 5:1: „Deci, fiindcă suntem consideraţi 
neprihăniţi prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu prin 
Domnul nostru Isus Hristos.“ Fiindcă păcatele noastre au 
fost iertate şi am primit neprihănirea lui Hristos, noi avem 
pace cu Dumnezeu. Ce lucru minunat este acesta! Înainte 
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  păcatul ne-a făcut duşmanii lui Dumnezeu. Nu doream atunci 
ca Domnul să ne conducă, nu-L doream pe El în vieţile 
noastre. Eram împotriva lui Dumnezeu. Acum s-a sfârşit 
războiul cu El şi suntem prietenii Lui – împăcaţi cu 
Dumnezeu şi având pacea Lui în inimile noastre. Suntem de 
partea lui Dumnezeu, fiindcă Domnul Isus Hristos a murit şi a 
înviat, ca să îndepărteze de la noi păcatele noastre. Bucură-te 
de această prietenie minunată cu Dumnezeu! Bucură-te de 
pacea Lui! 

 Şi bucură-te de iertarea Lui! În Romani 8:1 citim: „Acum dar, 
nu este nici o osândire (condamnare) pentru cei ce sunt în 
Hristos Isus“. Dumnezeu nu te va judeca pentru păcatele 
tale, fiindcă Domnul Isus a luat pe cruce toată judecata 
asupra Lui. În Isus noi suntem „la adăpost“ de judecata lui 
Dumnezeu pentru toate situaţiile în care am încălcat 
poruncile Lui. Nimeni nu poate să ne spună: „Vei plăti pentru 
asta.“ Am putea răspunde: „Domnul Isus a plătit deja pentru 
acest păcat pe cruce, şi nu mai trebuie să plătesc şi eu.“ Nu 
trebuie să ne fie teamă şi să ne îngrijorăm dacă Dumnezeu 
ne va accepta sau nu. Iertarea Lui este deplină şi gratuită. 
Bucură-te de iertarea lui Dumnezeu! 

 Bucură-te de asemenea de planul lui Dumnezeu pentru viaţa 
ta! Pavel spune în Romani 12:1: „Vă îndemn dar, fraţilor, 
pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre 
ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu; aceasta va fi 
din partea voastră o slujbă duhovnicească.“ Ce vrea 
Dumnezeu să faci tu acum, având în vedere că El a făcut 
atât de multe lucruri pentru tine? Doreşte să-I dăruieşti Lui 
viaţa ta, buzele tale, timpul tău, talentele tale – tot ceea ce 
eşti şi ai. Această cerinţă a Lui este rezonabilă, deoarece 
Dumnezeu Şi-a dat pe Singurul Lui Fiu să moară pe cruce 
pentru noi. 

Îţi aminteşti despre Ionuţ, care a furat banii surioarei lui? După 
ce el I-a cerut lui Dumnezeu să-i ierte păcatul, a început să 
economisească bani, ca să-i dea înapoi Mariei, cât mai curând 
posibil. 

Tu poţi spune lui Dumnezeu în rugăciune: „Doamne, Tată 
ceresc, Îţi mulţumesc că mi-ai iertat păcatele şi m-ai împăcat cu 
Tine. Vreau să mă dăruiesc cu totul Ţie, ca Tu să faci ce doreşti cu 
viaţa mea.“ Dumnezeu primeşte darul tău – pe tine însuţi. Te va 
lua şi Îşi va desfăşura planul Lui perfect în viaţa ta. Lasă-L pe 
Dumnezeu să lucreze cum doreşte El în viaţa ta de zi cu zi – planul 
Lui este perfect. Bucură-te de pacea Lui, de iertarea şi de planul 
Lui, dacă eşti împăcat cu Dumnezeu. 

Îţi aminteşti întrebarea lui Ionuţ: „Cum pot să mă împac cu 
Dumnezeu?“ 

Cunoşti răspunsul: Întoarce-te de la păcatul tău şi pune-ţi 
încrederea în Domnul Isus Hristos. Prin Hristos tu poţi să fii iertat şi 
poţi primi neprihănirea Lui. Îi vei cere Domnului Isus să facă asta 
pentru tine? Aminteşte-ţi:  

„Oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile“ (Fapte 
13:39).  
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 Lecţia 3 

Eşti sigur? 
 
 
Versete biblice pentru învăţători 

1 Ioan 3:9,14;  

1 Ioan 5:13;  

Ioan 10:27–29;  

Romani 8:15–16 

Evrei 12:1 

Filipeni 2:13 

 
Ajutoare vizuale 

Planşe: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6 şi 3-7. 

 
 
 

Schiţa lecţiei 

Planşa 3-1 Eşti sigur? 

Planşa 3-2 Înţelege ce înseamnă să fii mântuit 

Planşa 3-3 Priveşte la viaţa ta 

Planşa 3-4 Crede Cuvântul lui Dumnezeu 

Planşa 3-5 Ascultă vocea Duhului Sfânt 

Planşa 3-6 Perseverează 

Planşa 3-7 Creşte 
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  Lecţia 
 

Planşa 3-1 – Eşti sigur? 

Alex era în pat, învârtindu-se pe toate părţile. Era supărat. A 
spus o minciună ca să scape dintr-o încurcătură la şcoală. 
Profesorul l-a prins. 

– Şi-mi mai spui că eşti creştin!, rosti el cu dispreţ. 

Lui Alex i-a fost atunci tare ruşine. Şi-a amintit de seara din 
tabără când I-a cerut Domnului Isus să-i ierte păcatele şi să preia 
controlul asupra vieţii lui. Dar acum nici măcar nu mai simţea că 
este creştin. „Oare am nevoie să fiu iar mântuit?“, se întreba el în 
întuneric. 

Ai simţit şi tu vreodată aceleaşi lucruri pe care le simţea Alex? 
În Biblie găsim ajutor pentru astfel de situaţii şi răspunsuri la 
întrebările noastre. 

 

Planşa 3-2 – Înţelege ce înseamnă să fii mântuit 

Unul dintre cele mai importante lucruri este să înţelegi ce 
înseamnă să fii mântuit. Mântuirea este explicată foarte clar în 
Biblie. Când în tabără Alex şi-a pus încrederea în Domnul Isus, ca 
Mântuitorul său personal, Domnul i-a îndepărtat toate păcatele. De 
ce a fost în stare Domnul Isus să facă asta? 

Permite copiilor să răspundă! 

Fiindcă El a murit pentru păcatele întregii lumi. A purtat 
pedeapsa pe care Alex o merita. Dar oricine este acceptat de 
Dumnezeu, trebuie să fie perfect în ochii Lui. Aceasta s-a întâmplat 
şi cu Alex în momentul în care a fost mântuit. De atunci Dumnezeu 
îl vede pe Alex ca fiind perfect. Noi ştim că Alex nu este perfect, 
fiindcă a minţit – totuşi, Dumnezeu a continuat să îl vadă aşa! De 
unde vine această perfecţiune? De la Domnul Isus. Dumnezeu îl 
privea pe Alex ca şi cum Alex ar fi trăit viaţa perfectă a Domnului 
Isus. La fel este pentru orice persoană care este mântuită. Aşa că, 
atunci când îţi pui încrederea în Domnul Isus, ca Mântuitorul tău, El 
ia pedeapsa ce o meritai tu. Ţi-o dă vreodată înapoi? Nu! 

El îţi dă în schimb neprihănirea Lui, care îţi aduce împăcarea 
cu Dumnezeu. Îţi ia vreodată înapoi acea neprihănire? Nu! 

Când păcătuieşti – creştinii păcătuiesc şi ei – nu „pătezi“ 
neprihănirea lui Hristos. Minciuna lui Alex nu a stricat neprihănirea 
în care îl vedea încă Dumnezeu. Dumnezeu a continuat să îl vadă 
pe Alex îndreptăţit în ochii Lui, din cauza morţii Domnului Isus şi a 
neprihănirii Lui. Alex nu trebuia să fie din nou mântuit! 
 
În secţiunea de mai sus am încercat să explicăm cât mai simplu marea 
doctrină a justificării prin credinţă.  
Pot fi folositoare următoarele texte biblice: Romani 8:33; Romani 5:1,19; 
Galateni 2:16; Romani 3:21–31; Evrei 10:14.  
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Planşa 3-3 – Priveşte la viaţa ta 

Nu arăta planşa! 

Priveşte la viaţa ta. Poate te gândeşti: „Atunci nu contează 
dacă creştinii păcătuiesc. Ei pot face tot ce vor şi totuşi să fie 
mântuiţi.“ Biblia arată foarte clar că nu este aşa. Fiecare om care 
se împacă cu Dumnezeu este schimbat de El. Dumnezeu 
înnoieşte pe dinăuntru fiecare persoană mântuită. (2 Corinteni 
5:17). Acel nou „tu“ nu poate sta ascuns mult timp. Este ca şi cu 
seminţele care cresc. Dacă sădeşti sămânţă de măr, în acel loc va 
creşte un măr; sădeşti o sămânţă de grâu şi va creşte grâu. Atunci 
când Dumnezeu „sădeşte sămânţa Lui“, punând viaţa Lui într-o 
persoană, se va vedea. Încetul cu încetul se va vedea schimbarea. 
Dacă nu are loc nici o schimbare într-o persoană, atunci ea nu este 
mântuită. 

Arată planşa! 

Dacă ţi-ai pus încrederea în Domnul Isus ca Mântuitor al tău, 
priveşte la viaţa ta. Când vei vedea schimbări, oricât de mici ar fi 
ele, în felul cum gândeşti şi acţionezi, acestea te ajută să ştii că 
eşti mântuit. 

Haideţi să ne gândim din nou la Alex. Înainte ca să meargă în 
acea tabără în care a primit mântuirea, lui nu-i păsa de minciunile 
pe care le spunea. Dar după acea tabără, minciuna îl întrista foarte 
mult. Aceasta a fost una din schimbările pe care Dumnezeu le-a 
făcut în el. În Biblie citim că cei care au fost mântuiţi nu continuă să 
păcătuiască nepăsători (1 Ioan 3:9). Deşi Dumnezeu îi vede pe 
creştini ca perfecţi în Hristos, vieţile lor nu sunt perfecte. Ei 
păcătuiesc, dar păcatul lor îi întristează. Ei ştiu că păcatul strică 
prietenia pe care o au cu Dumnezeu, şi doresc să-I spună că le 
pare rău. Poţi vedea o astfel de schimbare şi în viaţa ta? Eşti 
întristat de lucrurile rele pe care le faci? Şi sunt păcate pe care 
Dumnezeu te-a ajutat să nu le mai faci? Poţi spune: „Da, puţin câte 
puţin Dumnezeu mă schimbă?“ 

O altă schimbare pe care te poţi aştepta să o vezi este că vei 
dori să mergi la Şcoala Duminicală, la biserică sau la Grupul 
Vestea Bună. Vei dori să înveţi din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, 
şi vei simţi că locul tău este împreună cu cei care Îl cunosc şi Îl 
iubesc pe Domnul Isus (1 Ioan 3:14). Există aceste schimbări în 
viaţa ta? Constatând aceste schimbări mici în viaţa ta, vei şti că tu 
aparţii lui Dumnezeu. 

Dar dacă nu are loc nici o schimbare, dacă un copil continuă să 
trăiască în acelaşi fel păcătos de mai înainte, şi nu are dorinţa să 
înveţe din Cuvântul lui Dumnezeu, atunci copilul acela nu poate să 
spună că este mântuit. Biblia spune că schimbarea din viaţa ta, 
trăirea pentru Domnul Isus, este dovada că eşti mântuit (Iacov 
2:26).  
 

Planşa 3-4 – Crede Cuvântul lui Dumnezeu 

Crede Cuvântul lui Dumnezeu. Olga avea o problemă. Când 
era mică crescuse într-un orfelinat, unde fusese foarte nefericită. O 
familie amabilă a început să o viziteze şi să o cunoască mai bine. 
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   Într-o zi această familie a luat-o pe Olga acasă, să locuiască 
acolo. După puţin timp ei au mers la tribunal să o adopte în mod 
legal. Ea a devenit fiica lor. Când Olga a fost destul de mare ca să 
înţeleagă, părinţii ei i-au arătat actul de adopţie, care dovedea că 
ea aparţinea cu adevărat familiei lor. Ei o iubeau pe Olga şi îi 
purtau de grijă. Deseori îi spuneau: „Olga, suntem atât de fericiţi că 
eşti fiica noastră.“ 

Uneori, când stătea întinsă pe pat, Olga îşi amintea de 
orfelinatul în care fusese când era mică. Se gândea cu teamă că 
poate într-o zi o vor trimite din nou acolo. Apoi începea să plângă. 
Într-o seară, tăticul ei a venit şi a îmbrăţişat-o, ştergându-i lacrimile. 
„Olga“, spuse el cu blândeţe, „ţi-am spus de nenumărate ori că te 
iubim. Tu eşti a noastră. Aceasta este casa ta. Chiar ţi-am arătat 
actul de adopţie. Tu nu te vei întoarce niciodată la orfelinat. Olga, 
te rog, crede-mă şi nu te mai îngrijora.“ 

Aşa îţi spune Dumnezeu şi ţie, dacă L-ai primit pe Domnul Isus 
ca Mântuitor al tău. El vrea să crezi ce îţi spune El în Biblie. 
Aceasta te va ajuta să ştii că eşti mântuit. 

Ascultă aceste cuvinte, spuse de Domnul Isus, Păstorul cel 
bun. 

Citeşte în Biblia ta 1 Ioan 5:13! 

Poate doreşti să subliniezi aceste cuvinte care sunt 
promisiunile lui Dumnezeu, conform cărora cei ce cred în Hristos 
sunt mântuiţi. 

Citeşte în Biblia ta Ioan 10:27-29! 

El spune celor ce sunt mântuiţi: „Credeţi ceea ce vă spun.“ 
Câteodată, diavolul îţi va şopti: „Acum nu eşti creştin – uite ce 

ai făcut!“ Atunci poţi să cauţi ajutor în Biblie. 
Dumnezeu promite: „Oricine va chema Numele Domnului, va fi 

mântuit“ (Romani 10:13). Crede ce spune Dumnezeu, chiar şi 
atunci când nu simţi că eşti creştin, chiar şi atunci când Cel rău 
vrea să te facă să te îndoieşti. 

 

Planşa 3-5 – Ascultă vocea Duhului Sfânt 

Ascultă vocea Duhului Sfânt. Dumnezeu a trimis pe Cineva 
foarte special ca să le spună copiilor Săi că sunt mântuiţi. Acest 
Cineva special este Dumnezeu-Duhul Sfânt. El locuieşte în fiecare 
persoană mântuită. El este Cel care face schimbările în viaţa ta, 
ajutându‑te să te întorci de la păcat, făcându‑te să îţi pară rău 
când păcătuieşti, punând în tine dorinţa de a învăţa din Cuvântul 
lui Dumnezeu şi ajutându‑te să Îl înţelegi. Câteodată, când asculţi 
o lecţie biblică sau când citeşti Biblia, este ceva care ştii că este 
special pentru tine, simţi bucurie în inima ta, poate ochii ţi se 
luminează şi învăţătura ce o primeşti te ajută mult. Dumnezeu-
Duhul Sfânt, care locuieşte în tine, face aceste lucruri şi El te ajută 
să ştii că eşti mântuit. Poate că ai probleme la şcoală sau acasă. 
Prietenii s-au întors împotriva ta, primeşti o pedeapsă pe care nu o 
meritai, cineva strigă cu mânie la tine. Te întorci spre Dumnezeu şi 
Îi ceri: „Oh, Tată, te rog, ajută-mă.“ De unde ştii tu că Dumnezeu 
este Tatăl tău, şi că, fiind copilul Lui, poţi să I te adresezi Lui? 
(Romani 8:15-16). Dumnezeu-Duhul Sfânt îţi spune să te întorci 
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către Dumnezeu şi să Îl numeşti Tatăl tău. Este minunat să Îl ai pe 
Dumnezeu-Duhul Sfânt în inima ta, care să te asigure că eşti 
copilul lui Dumnezeu. 

Dar creştinii Îl pot întrista atât de mult pe Duhul Sfânt, încât să 
nu Îi mai audă vocea. Aceasta se întâmplă atunci când alegem să 
facem răul şi să continuăm să trăim în păcat. Poate că ai făcut asta 
şi ai nevoie să-I spui lui Dumnezeu despre acel păcat şi să te laşi 
de el. Pe măsură ce trăieşti pentru a‑I fi plăcut lui Dumnezeu, 
Dumnezeu-Duhul Sfânt te va ajuta la aceasta şi El este Cel care 
va continua să-ţi spună că Dumnezeu este Tatăl tău. 

 

Planşa 3-6 – Perseverează 

Perseverează. Să presupunem că ai alerga într-o cursă lungă. 
Ai un antrenor excelent, care îţi oferă mult ajutor, încurajare, 
antrenament şi exerciţiu. Antrenorul ştie că tu ai şansa să câştigi. 
Dar asta nu înseamnă că va fi o cursă uşoară pentru tine sau că 
nu vei fi descurajat în timp ce vei alerga. Nu, va trebui să faci 
efortul să alergi cât mai bine. La fel este şi în viaţa creştină. Dacă 
Dumnezeu te-a mântuit, vei fi într-o zi în cer cu El. Câteodată 
păcătuieşti – te împiedici. Dar creştinii adevăraţi nu renunţă. 
Domnul Isus spunea că cei care vor răbda până la sfârşit, vor fi 
mântuiţi (Matei 24:13). Adevăraţii creştini rămân în cursă, ştiind că 
nu va fi niciodată o parte a cursei în care Tată lor ceresc să nu îi 
poată ajuta. „Să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă 
înainte“ (Evrei 12:1b). Dacă în inima ta ştii că eşti mântuit şi poate 
că lecţia aceasta ţi-a făcut şi mai clar acest lucru, mulţumeşte-I lui 
Dumnezeu. Fă aceasta chiar acum, în linişte, în inima ta. Este cel 
mai minunat lucru de care poţi avea parte. 

Poate însă îţi este acum atât de clar că nu eşti mântuit. Doreşti 
să fii, cu toată inima ta? Poţi chiar în acest moment să îţi pui 
încrederea în Domnul Isus, ca El să te mântuiască. „Oricine va 
chema Numele Domnului, va fi mântuit“ (Romani 10:13). 

Dumnezeu te va împăca cu Sine pentru totdeauna; El va 
începe să te schimbe. Te va ajuta să alergi cursa vieţii creştine. 

 

Planşa 3-7 – Creşte 

Când eşti împăcat cu Dumnezeu, vei dori să creşti. Nu 
înseamnă a creşte mai înalt sau în greutate, ci a-L cunoaşte mai 
bine şi a-L iubi mai mult pe Domnul Isus. Înseamnă a trăi pe placul 
Lui; înseamnă a te asemăna din ce în ce mai mult cu El. 

Când Domnul pune viaţa Lui în noi, ne dă dorinţa să creştem în 
acest fel, şi ne dă şi puterea s-o facem (Filipeni 2:13). Biblia arată 
foarte clar că şi noi trebuie să ne facem partea noastră şi să 
folosim mijloacele pe care Domnul ni le-a dat, pentru ca să 
creştem (Filipeni 2:12). În acest fel putem dovedi că într-adevăr 
aparţinem Domnului. 

Roagă-te! Vorbeşte cu Dumnezeu în fiecare zi. El este Tatăl 
tău ceresc şi doreşte ca tu să‑I împărtăşeşti toate lucrurile. 

Citeşte şi împlineşte ce este scris în Biblie! Dumnezeu ne-a 
dat această Carte, ca noi să-L cunoaştem mai bine pe El. Împlinind 
ce spune Biblia, Dumnezeu te va ajuta să creşti în viaţa creştină. 
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  Mărturiseşte! Spune şi altora ce a făcut Domnul Isus pentru 
tine. Familia şi prietenii tăi au nevoie şi ei să cunoască cum pot să 
devină şi ei copii ai lui Dumnezeu. Mărturisind altora, vei deveni şi 
tu un creştin mai puternic. 

Frecventează biserica şi Şcoala Duminicală! Mersul la 
biserică îţi va întări iubirea ta pentru Domnul. Acolo poţi să înveţi 
mai multe lucruri despre Dumnezeu şi să primeşti ajutor şi 
încurajare din partea altor creştini. 

Atunci când creşti în Hristos, poţi să fii sigur că eşti copilul lui 
Dumnezeu, şi că El te face tot mai asemănător cu Sine. 
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Lecţia 4 

De ce sunt aici? 
 
 
Versete biblice pentru învăţători 

Geneza 2:7;  

Psalmul 139:14;  

Fapte 17:25;  

1 Petru 3:18 

Romani 8:29 

Fapte 1:8 

 
Ajutoare vizuale 

Planşele: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6 şi 4-7. 

Schiţa lecţiei 

Planşa 4-1 De ce sunt aici? 

Planşa 4-2 Dumnezeu m-a creat 

Planşa 4-3 Dumnezeu are un plan pentru viaţa mea 

Planşa 4-4 Hristos a murit şi a înviat ca eu să fiu mântuit 

Planşa 4-5 Să mă facă mai asemănător cu Isus 

Planşa 4-6 Să spun altora despre Hristos 

Planşa 4-7 Să mă încred în Dumnezeu, să Îl iubesc şi să fiu pe placul Lui 
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  Lecţia 
 

Planşa 4-1 – De ce sunt aici? 

Mulţi oameni trec prin viaţă fără să aibă un scop real. Este ca şi 
cum ei ar exista doar ca să se distreze, să‑şi găsească un loc de 
muncă, să facă bani, să-şi formeze o familie. Este acesta scopul 
principal al vieţii?  

De ce sunt aici, care este de fapt rostul vieţii?  

Aceasta este o întrebare importantă. Unde putem găsi 
răspunsul? Există o singură Carte care dă răspunsul potrivit la 
această întrebare atât de importantă. Cartea aceasta este Biblia, 
Cuvântul lui Dumnezeu. Biblia ne spune de unde venim, de ce 
suntem aici şi spre ce ne îndreptăm. Să aflăm împreună ce spune 
ea. 

 

Planşa 4-2 – Dumnezeu m-a creat 

Să mergem înapoi, chiar la început. Dumnezeu a fost 
întotdeauna prezent, înainte să existe oameni sau animale, înainte 
să existe vreun lucru. Apoi Dumnezeu a creat totul – cerurile, 
pământul şi marea; soarele, luna şi stelele; animalele, peştii şi 
păsările; copacii, florile şi toate plantele. Şi în cele din urmă, 
Dumnezeu a făcut omul. Biblia spune că la început „Domnul 
Dumnezeu a făcut pe om“ (Geneza 2:7). Dumnezeu l-a făcut pe 
primul om, pe Adam, şi pe prima femeie, pe Eva. 

Unii oameni spun că omul a apărut aşa, la întâmplare. Ei 
încearcă să ne convingă că au existat odată nişte celule mici, mici 
de tot, care – de-a lungul a milioane de ani – au crescut tot mai 
mari şi s-au transformat dintr-o fiinţă în alta, până când în final s-a 
format omul. Oamenii care cred această teorie a evoluţiei se 
înşeală. Să crezi ceea ce spun ei ar însemna să crezi că dacă eu 
dau drumul unui pumn de ace, într-o zi acestea vor forma un ceas. 
Este imposibil. Cineva trebuie să ne fi creat, şi acest Cineva este 
Dumnezeu. El este Creatorul. Gândeşte-te pentru un moment la 
mâinile, picioarele şi urechile tale, la ochii tăi, la creierul şi corpul 
tău – cum funcţionează toate. Numai Dumnezeu ar putea face aşa 
ceva. Împăratul David a scris odată această propoziţie care se află 
în Biblie: „Sunt o făptură aşa de minunată“ (Psalmul 139:14). Cât 
de adevărat este aceasta! 

Nu lăsa pe nimeni să îţi spună că tu ai apărut la întâmplare în 
această lume. Dumnezeu ne-a dat viaţă fiecăruia dintre noi. A ales 
să folosească părinţii, ca să nască bebeluşii. Dar Dumnezeu este 
cel care dă viaţă fiecărui copilaş. Biblia spune: „El dă tuturor viaţa 
şi suflarea“ (Fapte 17:25). Înăuntrul mamei tale, El te-a creat aşa 
cum eşti, dăruindu-ţi personalitate, suflet, posibilitatea să gândeşti, 
să simţi, să iei decizii. Poţi spune azi: „Dumnezeu m-a creat şi sunt 
foarte important pentru El.“ 
 

Planşa 4-3 – Dumnezeu are un plan cu viaţa mea 

Înainte ca o persoană să înceapă să facă un lucru, îşi face un 
plan. De exemplu, când un sculptor începe să prelucreze o bucată 
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de piatră, el ştie deja ce va face din ea. Dumnezeu este cu mult 
mai măreţ decât orice sculptor. Dumnezeu are un plan minunat 
pentru viaţa ta. Biblia spune că omul a fost creat după asemănarea 
lui Dumnezeu. La început, Adam şi Eva se bucurau de prezenţa lui 
Dumnezeu. Îl iubeau pe El. Vorbeau cu Dumnezeu şi Dumnezeu 
vorbea cu ei. Dumnezeu îi iubea mult şi dorea ca această prietenie 
specială să continue. Totuşi, nu după mult timp, primul bărbat şi 
prima femeie i-au întors spatele lui Dumnezeu. Dumnezeu le 
spusese că au voie să mănânce din toţi pomii din grădină, în afară 
de unul – pomul cunoştinţei binelui şi răului. Le-a spus că în ziua în 
care vor mânca, vor muri negreşit (Geneza 2:17). Pomul acela nu 
era acolo pentru a le face rău, ci pentru a-i ajuta. Dacă ascultau de 
ceea ce le spusese Dumnezeu, şi nu luau fructe din pomul acela, Îi 
arătau lui Dumnezeu cât de mult Îl iubeau şi cât de mult doreau să 
rămână în părtăşie (prietenie) cu El. 

Totuşi, Adam şi Eva nu au ascultat, şi au mâncat din fructul 
pomului oprit. Au păcătuit. Într-un sens foarte real, înăuntrul lor ei 
au murit (deşi trupurile lor au mai trăit ani de zile după aceea). Au 
fost despărţiţi de Dumnezeu din cauza păcatului lor. Aşa cum erau 
acum, nu mai puteau trăi pentru Dumnezeu şi să fie în prezenţa 
Lui. Şi de atunci fiecare copil, în afară de Unul singur, s-a născut în 
starea lor păcătoasă. Singurul care a fost diferit, a fost Domnul 
Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Toţi ne-am născut cu ceva în 
inima noastră, care ne face să dorim să păcătuim şi să fim 
neascultători de Dumnezeu. De aceea spunem şi facem lucruri 
păcătoase. Trăim cum vrem noi şi nu cum vrea Dumnezeu. 

Dar Dumnezeu nu a renunţat la planul Lui, ca noi să putem trăi 
în părtăşie cu El, să putem să Îl iubim şi să trăim pentru El. 
Dumnezeu a ştiut dinainte ce urma să se întâmple, şi a alcătuit un 
plan: Îşi va trimite singurul Fiu pe pământ, să ne salveze. Acesta 
este motivul pentru care Domnul Isus S-a născut pe pământ ca un 
copilaş. Domnul Isus Hristos este cu adevărat şi pe deplin 
Dumnezeu. El S-a făcut om, ca noi. El era Dumnezeu şi Om, într-o 
singură persoană. Nu-i aşa că este uimitor acest lucru? El nu a 
rămas însă copil. A crescut. A avut şi vârsta ta. Şi Lui i-a plăcut să 
alerge şi să se joace. Dar era ceva foarte diferit în viaţa Lui. El 
niciodată nu a păcătuit. Întotdeauna a fost ascultător de 
Dumnezeu, de Tatăl Lui ceresc. Planul minunat al lui Dumnezeu 
este ca să te mântuiască şi să înceapă să te facă tot mai 
asemănător cu Fiul Lui, Domnul Isus – ca tu să te bucuri de 
prezenţa Lui. Cum putea Dumnezeu să împlinească acest plan? 
Urma să se întâmple ceva foarte special. 

 

Planşa 4-4 – Hristos a murit şi a înviat ca eu să fiu mântuit 

Singura cale ca tu şi eu să putem fi împreună cu Dumnezeu şi 
să trăim pentru El, a fost ca Domnul Isus Hristos, Fiul lui 
Dumnezeu, să moară pentru noi şi să învieze dintre cei morţi. Să 
vă explic ce s-a întâmplat. Domnul Isus este singurul care a trăit o 
viaţă perfectă. A făcut mult bine celor din jurul Lui. A învăţat pe 
oameni. A vindecat pe cei bolnavi. I-a ajutat pe cei în nevoie. 
Nimeni nu a mai trăit cum a trăit El. El este singurul care nu ar fi 
trebuit să moară niciodată, fiindcă El nu a păcătuit niciodată. Apoi, 
într-o zi, nişte oameni răi L-au luat pe Domnul Isus şi L-au bătut în 
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  cuie pe o cruce. El a îngăduit ca să se întâmple aceasta, fiindcă 
era voia lui Dumnezeu ca El să moară astfel. Durerea suferită de 
El, din cauza rănilor de la mâinile, capul şi picioarele Lui, nu poate 
fi comparată cu durerea din inima Lui. Pentru că acolo, pe cruce, 
El a luat asupra Lui pedeapsa pentru toate păcatele noastre. A fost 
despărţit de Tatăl Lui ceresc, în timp ce Acesta punea asupra 
Domnului Isus toate păcatele noastre. El a strigat: „Dumnezeul 
Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?“ (Matei 27:46). 
Acesta a fost preţul pe care a trebuit să-L plătească El pentru 
păcatul nostru. Într-un final, a strigat: „S-a isprăvit!“ (Ioan 19:30). El 
a plătit în mod complet pentru toate păcatele noastre. Un soldat a 
venit mai târziu şi L-a împuns cu o suliţă în coastă, şi din trupul Lui 
a ţâşnit sânge şi apă. Cât de mult ne-a iubit El, încât a fost gata să 
moară pentru noi. „Hristos, de asemenea, a suferit o dată pentru 
păcate; El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la 
Dumnezeu.“ (1 Petru 3:18). A fost îngropat, dar trei zile mai târziu 
Dumnezeu L-a înviat dintre cei morţi. Făcând aceasta, Dumnezeu 
a arătat că Isus este cu adevărat Fiul Său, şi că, prin faptul că Şi-a 
dat sângele Lui preţios, a plătit pentru toate păcatele noastre. Apoi 
Domnul Isus S-a înălţat la cer. El este un Mântuitor viu! 

 

Planşa 4-5 – Să mă facă mai asemănător cu Isus 

Ce trebuie să faci ca să fii împreună cu Dumnezeu? Întoarce-te 
de la păcatul tău şi pune-ţi încrederea în Hristos, ca El să te 
mântuiască. Eşti tu gata să încetezi să mai faci acele lucruri care 
sunt greşite în viaţa ta? Îi poţi spune Domnului Isus că vrei să 
trăieşti diferit. Vrei să depinzi total de Domnul Isus, ca El să îţi ia 
păcatul şi să te facă ceea ce doreşte El să fii? Îi poţi spune 
Domnului că te bazezi doar pe El ca să te mântuiască de păcatele 
tale şi să te facă un copil al lui Dumnezeu. Dacă într-adevăr vrei 
aceasta, te poţi ruga Domnului Isus Hristos, spunându-I: „Doamne 
Isuse, sunt un păcătos. Îţi mulţumesc că ai murit pe cruce pentru 
mine. Doamne Isuse, mântuieşte-mă acum. Vreau să încep o viaţă 
nouă cu Tine.“ Biblia spune: „Cine crede în Fiul, are viaţa 
veşnică“ (Ioan 3:36). Dacă vei face această rugăciune chiar azi, 
spune-mi şi mie, ca să mă rog şi eu pentru tine, pentru viaţa nouă 
pe care o primeşti! Dacă totuşi vrei, dar nu ştii cum să te rogi, vino 
te rog la mine după program, şi spune-mi. Voi rămâne aici în faţă şi 
vom vorbi. 

Când vii la Domnul Isus Hristos, acesta este doar începutul 
unei noi vieţi alături de El. În momentul în care îţi pui încrederea în 
Hristos, El vine să locuiască în tine prin Duhul Sfânt. Este 
Dumnezeu-Tatăl, Dumnezeu-Fiul şi Dumnezeu-Duhul Sfânt. 
Trupul tău este ca o casă unde locuieşte Dumnezeu-Duhul Sfânt. 
El lucrează în tine ca să te facă mai asemănător cu Domnul Isus. 
În timp ce citeşti Biblia, El te ajută să o înţelegi şi să o împlineşti. 
Te va ajuta să fii ascultător de Dumnezeu, la fel cum a fost Domnul 
Isus. Când vorbeşti cu Dumnezeu în rugăciune, Duhul Sfânt te 
ajută să te rogi. La fel cum S-a rugat Domnul Isus când a fost pe 
pământ, Duhul Sfânt te călăuzeşte să ceri lucrurile care sunt după 
voia lui Dumnezeu şi să crezi că Dumnezeu îţi va răspunde la 
rugăciunea ta. 

Dacă ai probleme şi greutăţi, Duhul Sfânt te încurajează să 
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continui să trăieşti pentru Dumnezeu, la fel cum a trăit Domnul 
Isus. 

El va face ca în viaţa ta să apară lucruri bune: bunătate, 
bucurie, răbdare, dragoste, credincioşie şi alte lucruri pe care 
oamenii le-au văzut în viaţa Domnului Isus. Noi nu putem face 
toate aceste lucruri singuri. Duhul Sfânt le produce în noi şi prin 
noi. Bineînţeles, deseori, noi nu îi permitem să facă ceea ce 
doreşte El. Alegem să trăim după placul nostru sau să facem 
lucruri prin puterea noastră. Falimentăm, păcătuim; dar Domnul 
Isus a murit şi pentru acele păcate din viaţa noastră nouă. Spune-I 
Lui ce ai greşit (I Ioan 1:9). El te iartă şi te ajută să trăieşti pentru 
Dumnezeu. Nu este minunat că Dumnezeu ne dă Duhul Lui cel 
Sfânt, atunci când credem – ca să ne facă mai asemănători cu 
Domnul Isus? 

 

Planşa 4-6 – Să spun altora despre Hristos 

Când cineva vine la Hristos, Duhul Sfânt îl ajută să facă încă un 
lucru – să spună şi altora despre Domnul Isus Hristos. Înainte să 
Se înalţe la cer, El a lăsat celor ce-L vor urma o promisiune, şi 
promisiunea aceea este şi pentru noi astăzi: „Veţi primi o putere, 
când se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi 
martori“ (Fapte 1:8). Pe lângă faptul că prin viaţa ta poţi arăta 
altora că Îl iubeşti pe Isus, poţi folosi şi ocazii în care să le spui ce 
înseamnă El pentru tine. Nu vei reuşi să spui aceasta fiecărui om 
din localitatea ta, dar poţi vorbi despre Mântuitorul cu cei din 
familia ta, cu cei de pe strada ta sau din clasa ta. Domnul Isus a 
spus: „De aceea, pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl 
voi mărturisi şi Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri“ (Matei 
10:32). A mărturisi înseamnă să spui în faţa altor oameni că Isus 
este Mântuitorul tău. 

Poate unii oameni vor dori şi ei să creadă în Domnul Isus 
Hristos, la fel cum ai crezut şi tu. Ai şti ce să spui cuiva în acest 
caz? Poţi să îi dai un tractat „Citeşte Vestea Bună“ sau doar să 
vorbeşti cu acea persoană. 

 În primul rând explică-le de ce au ei nevoie de un Mântuitor. 
Spune-le despre faptul că noi toţi suntem păcătoşi, despărţiţi 
de Dumnezeu. Poţi să foloseşti versetul: „Noi rătăceam cu 
toţii, ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui“ (Isaia 53:6). 

 Al doilea pas este să le spui despre Mântuitorul Isus. Explică
-le faptul că Fiul lui Dumnezeu a venit din cer, jos pe pământ, 
să ne mântuiască de păcatele noastre. Poţi să foloseşti 
versetul „Hristos, de asemenea, a suferit o dată pentru 
păcate; El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, ca să ne 
aducă la Dumnezeu“ (1 Petru 3:18). Spune-le cum Domnul 
Isus a murit şi a înviat pentru noi. 

 După aceasta explică-le ce au ei de făcut. „Cine crede în 
Fiul, are viaţa veşnică“ (Ioan 3:36). Le poţi sugera un model 
de rugăciune, prin care să spună Domnului că se încred în 
El, pentru a fi mântuiţi. 

Duhul Sfânt ne ajută atunci când mărturisim altora despre El. 
Tot El îi ajută şi pe cei cărora le vorbim să înţeleagă că au nevoie 

(Tractatele sunt disponi-
bile la Biroul Naţional 
AMEC – vezi adresa pe 
copertă.) 
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de Mântuitorul şi să se încreadă în El. 
 
Planşa 4-7 – Să mă încred în Dumnezeu, să Îl iubesc şi să-I fiu 

plăcut Lui 

Ai auzit despre planul minunat pe care Îl are Dumnezeu pentru 
viaţa ta – motivul pentru care exişti. Haideţi să încheiem lecţia 
noastră de astăzi gândindu-ne la ce doreşte El să faci tu, ca planul 
Lui să fie dus la împlinire.  

 Dumnezeu doreşte ca în primul rând să te încrezi în El. 
Predă‑ţi viaţa în mâinile Lui şi bazează-te doar pe El pentru 
mântuirea ta, ca El să lucreze în tine, transformându-te în 
ceea ce doreşte El să devii. 

 Când te încrezi în Dumnezeu, începi să Îl iubeşti. El ne-a 
iubit mai întâi şi a făcut atât de multe lucruri pentru noi. 
Haideţi să Îl iubim şi noi pe El, din toată inima. El merită toată 
dragostea noastră. 

 Şi în final, trăieşte pe placul Lui. Duhul Sfânt te va ajuta să 
Îl pui pe Domnul pe primul loc în viaţa ta, şi să împlineşti 
ceea ce este scris în Biblie. Te va ajuta să te asemeni tot mai 
mult cu Isus şi să mărturiseşti şi altora despre El. Fie ca El 
să te ajute să Îl ai pe Isus ca Rege în viaţa ta! 

 
Învăţătorul poate să mărturisească printr-o scurtă mărturie 

personală ce înseamnă să Îl urmezi pe Domnul Isus! 
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Lecţia 5 

Ce se va întâmpla cu mine în viitor? 
 
Versete biblice pentru învăţători 

Matei 24:36–44 

Ioan 14:1–3 

1 Corinteni 15:51–55 

1 Tesaloniceni 4:13–18 

 
Ajutoare vizuale 

Planşele: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6 şi 5-7. 

 
 
 
 

Schiţa lecţiei 

Planşa 5-1 Ce se va întâmpla cu mine în viitor? 

Planşa 5-2 Domnul Isus a promis că va reveni 

Planşa 5-3 Trupurile noastre vor învia sau vor fi schimbate 

Planşa 5-4 Creştinii vor fi împreună cu Domnul, în cer 

Planşa 5-5 Necreştinii vor fi despărţiţi de Domnul pentru totdeauna 

Planşa 5-6 Vor fi ceruri noi şi un pământ nou 

Planşa 5-7 Eşti tu gata? 
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  Lecţia 
 

Planşa 5-1 – Ce se va întâmpla cu mine în viitor? 

Care este cel mai mare eveniment care s-a întâmplat vreodată 
de-a lungul istoriei întregii lumi? 

Dă posibilitatea copiilor să răspundă! 

A fost oare descoperirea Americii de către Columb? A fost 
atunci când Gutenberg a inventat tiparul? Sau când s-a inventat 
calculatorul? A fost evenimentul morţii Domnului Isus pe cruce 
pentru păcătoşi şi învierea Lui? Cu adevărat, acesta a fost cel mai 
mare eveniment istoric. 

Care este cel mai mare eveniment care se va întâmpla în 
viitor? Este evenimentul revenirii Domnului Isus. 

 

Planşa 5-2 – Domnul Isus a promis că va reveni 

Înainte ca să se înalţe înapoi la cer, Domnul Isus le-a spus 
ucenicilor Săi: „Mă voi întoarce“ (Ioan 14:3). Domnul Îşi respectă 
întotdeauna promisiunea Sa. Noi nu ştim exact când va veni El. 
Poate să vină în orice zi. Un creştin din Scoţia, care Îl iubea pe 
Domnul, obişnuia să facă acelaşi lucru, în fiecare seară când se 
ducea să se culce. Mergea la fereastră, trăgea draperiile şi 
spunea: „Poate la noapte, Doamne! Poate la noapte, Doamne!“ 
Apoi dimineaţa, când se trezea, mergea la fereastră şi dădea la o 
parte draperiile. Privea afară la noua zi, spunând: „Poate astăzi, 
Doamne! Poate astăzi, Doamne!“ El aştepta ca Domnul să revină 
în orice moment, şi el era gata să Îl întâmpine. 

Când Domnul Isus va reveni, nu va mai fi sub forma unui 
bebeluş, într-o iesle. El nu va mai permite duşmanilor Lui să râdă 
de El şi să Îl scuipe, cum au făcut la prima Lui venire, înainte de a 
fi crucificat. Domnul Isus a câştigat victoria asupra lui Satan şi 
asupra păcatului. El este Domn peste toate lucrurile. El va reveni 
cu mare putere şi glorie. Într-o zi lumea va cunoaşte că Domnul 
Isus este Rege. 

 

Planşa 5-3 – Trupurile noastre vor învia sau vor fi schimbate 

Ce ne spune Biblia despre ce se va întâmpla când va reveni 
Domnul Isus? Acest eveniment îi va afecta pe toţi – pe cei care 
deja au murit (Ioan 5:28-29), cât şi pe cei care vor fi în viaţă când 
se va reîntoarce El. Deoarece Domnul Isus a murit şi a înviat, El 
are puterea să îi învie pe toţi cei care au murit. 

Aceia care în timpul vieţii lor pe pământ şi-au pus încrederea în 
Hristos, vor primi trupuri noi şi minunate, la fel ca trupul Domnului 
Isus, după ce Dumnezeu L-a înviat din morţi. Domnul va schimba 
şi trupurile creştinilor care sunt în viaţă la revenirea Lui. Toţi vom 
merge în cer deodată. Biblia spune că toate acestea se vor 
întâmpla într-o clipă; se vor întâmpla într-o fracţiune de secundă. 

Dar ce se va întâmpla cu toţi aceia care nu şi-au pus 
încrederea în Domnul Isus Hristos? Trupurile lor vor învia şi ele; 
dar fiindcă ei nu au dorit să fie împreună cu Domnul Isus, cât timp 
au trăit pe pământ, când vor părăsi această lume ei nu vor fi cu El. 
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Planşa 5-4 – Creştinii vor fi împreună cu Dumnezeu, în cer 

Noi nu ştim acum totul despre cum va fi în cer. Cel mai 
extraordinar lucru este că vom fi cu Domnul Isus pentru totdeauna. 
Îl vom lăuda şi Îl vom sluji cum numai El merită. Cu trupurile 
noastre noi şi minunate nu vom mai şti niciodată cum este să fi 
obosit sau bolnav. Nu va mai fi tristeţe sau durere. Şi nici nu vom 
mai păcătui niciodată. Biblia spune: „Vom fi ca El; pentru că Îl vom 
vedea aşa cum este“ (1 Ioan 3:2). Vom fi buni şi drepţi, trăind aşa 
cum a trăit Isus când a fost pe pământ. Îl vom iubi, aşa cum ne 
iubeşte El pe noi. 

Biblia ne mai spune că vom fi împreună cu alţi creştini, care au 
murit şi s-au dus în cer înaintea noastră. Vom fi acolo cu Avraam, 
cu David, cu Rut şi Estera (pe care îi găsim amintiţi în Biblie) şi cu 
alţii care L-au iubit şi L-au cunoscut cu adevărat pe Domnul Isus. 
Vom fi cu cei din familia noastră şi cu prietenii noştri, care şi-au 
pus încrederea în Isus Hristos. Acest adevăr ar trebui să ne 
încurajeze să continuăm să trăim pentru Isus, cât timp vom mai fi 
pe acest pământ. Atunci când Îl vom vedea pe El vom înţelege că 
s-a meritat că am trăit aşa pe pământ. 

 
Planşa 5-5 – Necredincioşii vor fi despărţiţi de Dumnezeu 

pentru totdeauna 

Aceia care îşi trăiesc pe pământ viaţa fără Hristos, după ce vor 
părăsi lumea aceasta vor trăi fără El. Fiindcă nu au dorit ca Isus să 
le ierte păcatele, şi au ales să trăiască cum au dorit ei, nu cum a 
dorit Dumnezeu. De aceea nu vor putea să fie în cer împreună cu 
Dumnezeu. Dumnezeu este curat şi perfect, aşa că în cer nu va fi 
loc nici măcar pentru un păcat. Biblia numeşte locul unde vor 
merge oamenii fără Dumnezeu „iad“. Domnul, care ştie totul 
despre noi, va lua o hotărâre dreaptă referitor la locul unde va 
merge fiecare om. Nimeni nu va putea să spună atunci că 
Dumnezeu nu este drept. El cunoaşte tot adevărul şi are 
întotdeauna dreptate. Biblia spune: „Oamenilor le este rânduit să 
moară o singură dată, iar după aceea vine judecata“ (Evrei 9:27). 
Înseamnă că după moarte sau după revenirea Domnului Isus nu 
va mai fi nici o ocazie ca oamenii să fie mântuiţi. A-ţi pune 
încrederea în Domnul Isus este singura cale pentru orice om ca să 
fie mântuit şi să fie gata la revenirea Lui. 

 

Planşa 5-6 – Vor fi ceruri noi şi un pământ nou 

Lumea aceasta în care trăim nu va exista pentru totdeauna. De 
atâta timp ea a fost stricată de păcat, războaie, crime şi lăcomie. 
Vedem aceasta peste tot. Biblia ne spune că Dumnezeu va face 
ceruri noi şi un pământ nou. Vechiul univers va arde (2 Petru 3:7-
13). 

Putem să aşteptăm cu bucurie acel pământ nou şi acele ceruri 
noi, unde toate vor fi bune şi nu va mai fi nedreptate. Ioan, ucenicul 
Domnului Isus a fost călăuzit de Dumnezeu să scrie despre acest 
viitor minunat: „Am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că 
cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră“ (Apocalipsa 21:1). Va fi 
bucurie pentru totdeauna în inimile noastre, fiindcă noi, ca şi 
creştini adevăraţi, vom fi cu Domnul Isus acolo în cer şi acolo totul 
va fi perfect. 
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Planşa 5-7 – Eşti tu gata? 

Eşti tu gata să mergi în cer, să fii cu Domnul Isus, atunci când 
vei muri sau când El se va întoarce din nou? Dacă Dumnezeu va 
examina viaţa ta astăzi, ce va vedea? Va vedea oare că păcatele 
tale încă nu sunt iertate şi că nu ţi-ai pus încă încrederea în Isus 
Hristos? Dacă Domnul Isus ar reveni chiar astăzi, vei merge şi tu 
să fi pentru totdeauna cu El? 

Biblia spune: „De aceea şi poate să mântuiască în chip 
desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El“ (Evrei 
7:25). Domnul vrea să îţi ierte păcatul, ca tu să trăieşti cu 
Dumnezeu pe acest pământ cât şi în ceruri. Trebuie să fii gata să 
Îl laşi pe Domnul să te mântuiască din păcatul tău. Trebuie să te 
încrezi total în El ca să te salveze de pedeapsa pe care o meriţi 
din cauza păcatelor tale. Îi poţi spune ceva asemănător cu 
următoarea rugăciune: „Doamne Isuse, sunt un păcătos. Îţi 
mulţumesc că ai murit pe cruce pentru mine. Vin la Tine să îţi cer 
să mă mântuieşti. Fă ce doreşti Tu cu viaţa mea. Biblia spune că 
El te va mântui pe deplin. Viaţa ta va fi curăţită în ochii Lui. El va 
lua controlul vieţii tale. Având toate acestea, vei putea merge în 
ceruri să fi cu El. Viitorul tău este în siguranţă în mâinile Lui. 
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Sumar al paşilor pentru sfătuirea unui copil  

care doreşte să vină la Hristos 

 
 

 

1. Arată-i că are nevoie de mântuire; că nu toţi oamenii vor merge în Cer; că 

nimeni nu este atât de bun pentru a merita Cerul şi că plata păcatului este 

despărţirea de Dumnezeu (Rom. 3:23; Apoc. 21:27; Ioan 8:21,24). 

 

2. Arată-i calea mântuirii. Mântuirea este darul fără plată, pentru că Isus a 

murit în locul nostru pe cruce, a fost îngropat şi a înviat din morţi (Ioan 

3:16, Efeseni 2:8, 1 Cor. 15:3,4). 

 

3. Ajută-l să primească darul mântuirii şi pe Isus Hristos, încrezându-se în El 

ca Mântuitor personal (Ioan 1:12, Apoc. 3:20). 

 

4. Ajută-l, bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu, să primească siguranţa mântuirii 

(Ioan 3:36, Apoc. 3:20, Evrei 13:5). 

 

5. Învaţă-l să-L mărturisească pe Hristos (Matei 10:32). Această mărturisire ar 

putea fi făcută întâi faţă de tine, faţă de alţi lucrători, apoi mai târziu faţă de 

prieteni şi, dacă circumstanţele permit, în public sau în biserică. 

 



32 

Cinci întrebări importante 

  

 

  

 

 

Calea Turnişorului Nr. 90, 550048 Sibiu, România 

Tel./Fax. 0269 229994 

Email: amec.cef@gmail.ro 


	Cuprins
	Introducere
	Lecţia 1: Cum Îl putem cunoaşte pe Dumnezeu?
	Lecţia 2: Cum să mă împac cu Dumnezeu?
	Lecţia 3: Eşti sigur?
	Lecţia 4: De ce sunt aici?
	Lecţia 5: Ce se va întâmpla cu mine în viitor?
	Sumar al paşilor pentru sfătuirea unui copil care doreşte să vină la Hristos

