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20 mesaje pentru adolescenți

Introducere
Te rog, fă-ţi 
timp să citeşti 
acestea cu 

atenţie:

1.	Acest manual conţine 
20 mesaje pentru grupa de vârstă între 11 
– 15 ani. Se pot adapta şi pentru o grupă 
de vârstă mai mare. Lungimea mesajelor 
variază, dar în general sunt pentru 15 
minute. Mesajele care sunt mai lungi pot fi 
împărţite în două.

2.	 CD-ul ataşat conţine ajutoarele vizuale în 
format PowerPoint® pentru fiecare lecţie. 
Textul indică locul unde trebuie schimbată 
fiecare folie. 

3.	 Manualul este destinat a fi folosit ca întreg 
sau ca lecţii singulare pentru o întrunire. 
Dacă va fi folosit ca întreg, atunci poţi 
decide în ce ordine vrei să predai lecţiile. 

4.	 Unele lecţii sunt pentru adolescenţii 
nemântuiţi, altele pentru adolescenţii 
mântuiţi şi unele pentru ambele categorii. 

5.	 Este imposibil să scrii lecţii potrivite 
pentru fiecare grup de adolescenţi. Aici 
este materialul de bază, dar este vital ca tu 
să-l adaptezi pentru a se potrivi nevoilor 
adolescenţilor din grupul tău. 

6.	 Stilul lecţiilor variază. Poate vrei să adaugi 
la lecţii întrebări pentru discuţii sau foi de 
lucru. 

7.	 Fiecare lecţie este precedată de „sugestii 
ajutătoare“ destinate să-i ajute pe cei 
care predau. Acolo unde s-a considerat 
necesar în text, au fost date sfaturi pentru 

învăţători (în paranteze).

1.	Roagă-te 
mult – este 
mai important 

să vorbeşti 
cu Dumnezeu 

despre adolescenţi, decât să vorbeşti 
adolescenţilor despre Dumnezeu. Roagă-
te ca Dumnezeu să lucreze la mântuirea şi 
creşterea lor în credinţă. 

2.	 Pregăteşte-te minuţios – fă-ţi notiţele tale 
proprii şi urmăreşte îndeaproape scopul 
lecţiei. Notiţele tale să fie de o dimensiune 
potrivită pentru a le pune în interiorul 
Bibliei şi a le urmări ţinând Biblia deschisă. 

3.	 Cunoaşte-ţi ajutoarele vizuale – exersează 
în prealabil folosirea ajutoarelor vizuale în 
PowerPoint®. 

4.	 Ai grijă să nu vorbeşti prea mult – dacă 
lecţia se lungeşte, adolescenţii se 
deconectează. 

5.	 Fii direct – nu ocoli punctele importante 
din lecţie. Vorbeşte-le cu sinceritate şi 
convingere. Adolescenţilor le place în 
general să ştie adevărul, arătat clar şi 
concis. Chiar dacă accentuezi un anumit 
punct, nu lungi lecţia. Ai grijă să înaintezi 
în prezentare. 

6.	 Să nu ai o explicaţie prelungită despre 
cum poţi fii mântuit, în concluzia fiecărei 
lecţii. Desigur, este necesar să faci aceasta 
destul de des, dar nu tot timpul şi nu 
întotdeauna la acelaşi punct din lecţie, 
altfel lecţia devine plictisitoare. 

7.	 Implică adolescenţii, acolo unde este 
posibil. Câteva sugestii: 

• Cere cuiva să citească un verset cheie 
din Biblie. Asigură-te că persoana 
respectivă nu se sfieşte să citească în 
public. 

• Dacă este potrivit, pune la început 
câteva întrebări de provocare a 
gândirii.

• Repetă împreună cu adolescenţii 
titlurile principale, acolo unde este 
potrivit. 

• Către sfârşitul lecţiei, pune câteva 
întrebări rapide, care vor sumariza 

CÂND PREDAI, 
AMINTEŞTE-ŢI:

5
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I n t r o d u c e r e

lucrurile expuse până atunci. 

• Implicarea să fie variată. 
Fereşte-te de rutină. 

• Poate în lecţia pe care o predai 
nu este potrivită implicarea 
adolescenţilor. Dacă acesta este 
cazul, sau chiar dacă nu este, caută să 
păstrezi expunerea cât mai interesantă, 
variată şi entuziastă, folosind: 

• Varierea vocii. 

• Ilustraţii şi aplicaţii interesante şi 
relevante. 

• Mărturia personală a convertirii tale – 
foarte eficientă. 

• Exemplu personal din experienţa ta 
creştină. Acesta poate fi folosit cu 
putere de Domnul. 

• Pauza. A face pauză după un punct 
important sau după o afirmaţie 
provocatoare poate fi mult mai eficient 
decât a te grăbi să abordezi următorul 
punct al mesajului. 

Alte materiale pentru 
grupurile Provocarea 
Adolescenţilor pot 
fi găsite la Editura 

AMEC. Vizitează  
pagina de internet   

www.edituraamec.ro
Provocarea Adolescenţilor este o lucrare cu 
adolescenţii a Asociaţiei Misionare pentru 
Educarea Copiilor, pentru grupa de vârstă între 
11-15 ani.

URMĂTORUL 
PAS: 

provocarea 
adolescentilor,
provocarea 

adolescentilor,
provocarea 

adolescentilor,
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1Le

cţia

Există Dumnezeu
Sugestie:
Spune pe scurt mărturia ta personală la punctul „vieţi 
schimbate“, aceasta ar avea o influenţă deosebită. Ai fi 
într-adevăr o dovadă vie a existenţei lui Dumnezeu.

Lecția 
Există Dumnezeu?

Există cu adevărat Dumnezeu?

De unde ştim că există Dumnezeu?

Acestea sunt întrebări pe care aproape fiecare şi le 
pune la un moment dat în viaţă. Este mult mai bine 
să găseşti răspunsul atunci când eşti tânăr.

Dacă Dumnezeu nu există, atunci poţi să-ţi trăieşti 
viaţa aşa cum îţi place, ţinând cont doar de 
dorinţele tale. Dar dacă există Dumnezeu, atunci 
tu trebuie să-I dai socoteală pentru această viaţă şi 
pentru eternitate.

Pe de o parte, noi nu putem dovedi existenţa lui 
Dumnezeu. Biblia începe afirmând în Geneza 1:1: 
„La început Dumnezeu…..“. Pe de altă parte însă, 
sunt multe dovezi ale existenţei lui Dumnezeu. 
Haideţi să privim la câteva dintre ele.

Creaţia (PowerPoint® folia nr. 1)

Cei care cred în 
evoluţie vor ca 
şi noi să credem 
că această lume 
minunată a luat 
fiinţă din întâmplare. 
Cumva, la început 
a fost o formă de 

viaţă foarte simplă care a evoluat treptat, 
devenind un om aşa cum este el astăzi.

Ilustraţie: Undeva într-o fabrică de ceasuri în Elveţia, 
toate rotiţele, arcurile, şuruburile, microcipurile, etc. 
folosite pentru fabricarea ceasurilor, stăteau în cutiile 
lor pe raft. Dintr-o dată raftul s-a rupt şi diferite piese 
au căzut pe podea! Din întâmplare acestea s-au 
adunat la un loc şi au format un ceas! (La acest punct 
arată un ceas.)

Chiar crezi că s-a întâmplat aşa? Nu! Sigur că nu! Cu 
toate acestea, unii oameni vor ca noi să credem că 

această lume a luat fiinţă printr-un „big bang“ sau o 
explozie în spaţiu.

Biblia ne învaţă că Dumnezeu a creat lumea în şase 
zile (fă o scurtă referire la Geneza 1:31–2:3). Planul 
complex pe care îl vedem în natură n-ar fi putut 
apărea din întâmplare sau evolua de-a lungul 
milioanelor de ani. Dumnezeu l-a făcut aşa cum 
este. 

Ilustraţie: Furnicile uşieri locuiesc în trunchiurile 
copacilor. Capetele acestor furnici sunt plate şi au 
forma unui dop care să se potrivească cu gaura 
intrării în cuiburile lor. Dacă gaura este prea mare 
pentru o furnică, ele lucrează împreună pentru a 
o bloca. Capetele lor sunt special întărite şi chiar 
camuflate pentru a se asemăna cu scoarţa copacului. 
Când furnicile vor să intre, bat în scoarţa copacului şi 
furnicile uşieri le recunosc după miros înainte să le lase 
să intre. Dumnezeu a planificat astfel — ca cele mai 
multe dintre furnici să aibă capete obişnuite şi doar 
furnicile uşier să aibă capete proiectate special pentru 
acest scop.

Ilustraţie: Corpul uman este cu adevărat uimitor. 
Structura alcătuită din oase şi cartilaje este numită 
schelet. Acesta este flexibil, cu articulaţii planificate să 
se mişte. Corpul produce o substanţă gelatinoasă în 
cantitate necesară la fiecare loc, pentru a unge părţile 
mobile ale scheletului. 

Corpul are de asemenea o instalaţie chimică mult 
mai complicată decât orice instalaţie pe care omul 
a construit-o vreodată. Această instalaţie schimbă 
mâncarea pe care o mâncăm în ţesuturi vii. Acestea 
determină creşterea trupului, a sângelui, a oaselor şi 
a dinţilor. Chiar vindecă trupul, atunci când părţi din 
acesta sunt distruse de un accident sau boală.

Corpul uman mai are şi un sistem de răcire care să 
oprească supraîncălzirea. Picături de transpiraţie curg 
din milioane de glande sudoripare micuţe, păstrând 
corpul la o temperatură apropiată de 37OC.

Cea mai complexă parte a corpului nostru este 
creierul. Este un computer mai puternic decât orice 
computer construit vreodată de om. Apoi există 
sistemul nervos central, ochii, inima, etc. Acestea sunt 
creaţiile minunate ale lui Dumnezeu.

Ajutor Vizual

1
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1
LECŢIA

1 Există Dumnezeu

Psalmul 139:14 afirmă foarte adevărat că noi suntem 
făpturi atât de minunate. Noi suntem creaţia lui 
Dumnezeu, nu un produs al întâmplării.

Asemenea ilustraţii se regăsesc în mii de forme în 
natură. Dumnezeu a planificat universul, lumea, 
împărăţia animalelor, pe tine şi pe mine. Apoi a 
făcut totul după acest plan. Creaţia ne arată faptul 
că există Dumnezeu.

Conştiinţa (PowerPoint® folia nr. 2)

Fiecare dintre noi 
are o conştiinţă. 
Conştiinţa noastră 
ne spune atunci 
când facem ceva 
greşit. Noi ştim 
ce este păcatul, 
iar conştiinţa ne 

atenţionează atunci când păcătuim, şi ne 
face să ne simţim ruşinaţi sau jenaţi. Romani 2:15 ne 
aminteşte că chiar şi oamenii care nu cunosc foarte 
bine mesajul Bibliei au conştiinţa lor, care le spune 
ce este corect, ce este păcatul şi îi conştientizează 
de existenţa lui Dumnezeu.

Dacă Dumnezeu nu ar exista, atunci noi n-am avea 
conştiinţă. Conştiinţa ta este încă la lucru. Ascultă 
vocea aceea tainică din interiorul tău, pusă acolo de 
Dumnezeu. Nu-ţi ignora conştiinţa, altfel vei deveni 
împietrit şi nu-ţi va mai păsa atât de mult de ceea 
este bine şi ce este rău. Nu o lăsa să moară, altfel vei 
începe să crezi că nu există Dumnezeu şi că poţi trăi 
cum îţi place.

Viaţa schimbată (PowerPoint® folia nr. 3)

Una dintre cele 
mai mari dovezi că 
Dumnezeu există 
este schimbarea 
pe care El o face în 
viaţa oamenilor. 2 
Corinteni 5:17 ne 
spune că atunci 

când un om este mântuit, lucrurile vechi 
se duc şi toate lucrurile devin noi. Iată câteva lucruri 
care se vor schimba când vei primi mântuirea.

Vei fi iertat de păcatele tale şi niciodată nu vei mai 
fi pedepsit pentru ele, deoarece Domnul Isus a luat 
pedeapsa ta asupra Lui pe cruce. A murit în locul 
tău şi dacă Îl primeşti ca Mântuitor, vei avea pace cu 
Dumnezeu, vei fi mulţumit. De asemenea, întreaga 
ta atitudine faţă de viaţă se va schimba. Vei înţelege 
cât de important este să fii după voia lui Dumnezeu 
şi să trăieşti pentru El. Vei avea un scop adevărat în 
viaţă. Dumnezeu va face o schimbare mare în toate 
lucrurile din viaţa ta! Vei fi atât de recunoscător, 

încât vei vrea să arăţi aceasta ajutându-i pe alţii să-L 
cunoască pe Isus. Şi într-o zi El te va duce în cer.

Poate cunoşti pe cineva care a fost complet 
schimbat de Dumnezeu.

Ilustraţie: John Newton a fost un comerciant de 
sclavi. El captura şi aducea oameni dintr-o ţară şi 
îi vindea ca sclavi în altă ţară. John Newton era 
cunoscut chiar şi printre ceilalţi vânzători pentru 
limbajul său murdar. Nu-i păsa de oameni sau 
de Dumnezeu. Însă Dumnezeu l-a mântuit şi l-a 
schimbat. În loc să mai fie un om dur şi păcătos, el 
a scris aceste frumoase cuvinte: „Măreţul har m-a 
mântuit, pe mine din păcat; pierdut eram dar m-a 
găsit, de moarte m-a scăpat.“

Poate crezi că tu nu eşti atât de rău cum a fost 
John Newton, dar şi tu ai nevoie să fii schimbat. 
Numai Dumnezeu poate să facă acea schimbare. 
Nenumăratele vieţi schimbate arată existenţa lui 
Dumnezeu. El te poate schimba şi pe tine.

Scurtă recapitulare (PowerPoint® folia nr. 4)

Există Dumnezeu? Da. Noi ştim acest lucru 
datorită….

….Creaţiei

….Conştiinţei

….Vieţii schimbate

Cred că pe măsură 
ce am privit la 
aceste dovezi, ţi-ai 
dat seama că există Dumnezeu. De 
aceea este nevoie să faci ceva în această privinţă. 
Ia decizia corectă! Este posibil să-L cunoşti pe 
Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos şi ce a făcut 
El pe cruce pentru tine. Primeşte-L pe Isus Hristos 
ca Mântuitor şi vino să-L cunoşti, să-L iubeşti şi să-I 
slujeşti singurului Dumnezeu viu şi adevărat. 

Ajutor Vizual

2

Ajutor Vizual

4

Ajutor Vizual

3
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cţia

Cum este Dumnezeu? 2
Sugestii 
Deoarece în această lecţie este mai multă învăţătură, 
nu o lungi. Fă din ea o lecţie scurtă şi concisă, de 
aproximativ 12-13 minute.

Un posibil mod de implicare a adolescenţilor şi de 
întărire a învăţăturii este să-i pui pe ei să repete 
punctele principale. După primul punct poţi spune, 
„Dumnezeu este …?“ Adolescenţii trebuie să spună 
împreună cuvântul „sfânt“. Continuă să recapitulezi 
după fiecare punct până când ei pot spune toate cele 
patru puncte fără a privi la ajutorul vizual.

Lecția
Te-ai întrebat vreodată cum este Dumnezeu? Noi 
vorbim mult despre Dumnezeu şi despre nevoia de 
a-L pune pe El pe primul loc în viaţa noastră. Dar 
noi nu putem avea încredere într-un Dumnezeu 
pe care nu-L cunoaştem. Deci cum este El cu 
adevărat?

Dumnezeu 
este sfânt 
(PowerPoint®  
folia nr. 1)

Dumnezeu 
este sfânt (Isaia 
6:3). Sfinţenia 

lui Dumnezeu este menţionată în 
Biblie de mai multe ori decât oricare altă 

caracteristică a lui Dumnezeu. Sfânt înseamnă curat 
şi perfect. Dumnezeu nu poate păcătui şi de aceea 
nu poate permite păcat în prezenţa Sa, în special în 
cerul Său. Sfânt înseamnă de asemenea diferit sau 
pus deoparte. Singurul Dumnezeu viu şi adevărat 
este cu totul unic. El este separat de creaţia Sa. El 
este cu mult deasupra celor mai înalte gânduri 
ale noastre despre El. Cu toate acestea El vrea 
ca noi să-L cunoaştem. Prin Biblie, El ni s-a făcut 
cunoscut într-un limbaj şi în termeni care ne ajută 
să înţelegem cum este El.

Când spunem că Dumnezeu este sfânt, adesea 
folosim un alt cuvânt înainte de acesta: Duh. 
Dumnezeu este Duh (Ioan 4:24). El nu are un trup 
ca al nostru, deci nu-L putem vedea. 

Dar Îl putem vedea la lucru în univers, în lume şi 
în viaţa oamenilor. Nu putem vedea vântul, dar 
putem vedea efectele vântului. Vântul poate mişca 
lucrurile. Poate provoca o furtună pe mare. 

De fapt, nu putem vedea vântul, dar pentru că 
vedem efectele lui, ştim că el există. Aşa este şi cu 
Dumnezeu-Duhul Sfânt, ştim că El există pentru că 
Îl vedem la lucru.

Ce importanţă are aceasta pentru tine? Pentru 
că Dumnezeu este sfânt, El trebuie să pedepsească 
păcatul nostru. De aceea trebuie să te încrezi în 
Domnul Isus să te mântuiască, dacă vrei să fii cu 
Dumnezeu în cerul Său. De asemenea, pentru că 
Dumnezeu este sfânt, El vrea ca cei ce şi-au pus 
încrederea în El, să fie şi ei sfinţi (1 Petru 1:16). Nu 
putem ajunge la perfecţiune în această viaţă, dar 
Dumnezeu vrea ca cei care sunt mântuiţi să se 
străduiască să trăiască și ei cum a trăit Isus  
(1 Ioan 2:6). 

Dumnezeu este 
veşnic (PowerPoint® 
folia nr. 2)

Dumnezeu nu a avut 
niciodată o zi de naştere! 
El a existat şi va exista 
întotdeauna! Psalmul 90:2 
afirmă clar acest lucru. Noi ne gândim mult la 
timp, dar Dumnezeu nu este limitat de timp. Biblia 
spune că pentru Dumnezeu o mie de ani sunt ca o 
zi (Psalmul 90:4). 

Ce importanţă are aceasta pentru tine? Dacă 
eşti deja mântuit, acest mare adevăr trebuie să 
fie o încurajare pentru tine. Pentru că Dumnezeu 
este veşnic, El cunoaşte viitorul. De aceea nu este 
nevoie să te îngrijorezi de viitor, pentru că El este 
deja acolo, pregătind totul. El ştie şi vrea ce este cel 
mai bine pentru tine, deci încrede-te în El pentru 
viitorul tău, aşa cum te-ai încrezut în El pentru 
mântuirea ta. 

Dacă nu eşti încă mântuit, gândeşte-te la veşnicie. 
Şi tu vei trăi veşnic. Este un timp foarte lung să 
trăieşti despărţit de Dumnezeu.

Ajutor Vizual

2
Ajutor Vizual

1
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LECŢIA

2 Cum este Dumnezeu

Dumnezeu 
este dragoste 
(PowerPoint® folia 
nr. 3)

În 1 Ioan 4:8 găsim 
o scurtă afirmaţie: 
„Dumnezeu este 

dragoste“. El nu spune numai că este 
dragoste, dar şi arată acest lucru. El a arătat acest 
lucru pregătind o cale pentru a fi împăcaţi cu El. 
În ciuda păcatului şi a rebeliunii tale, Dumnezeu 
L-a trimis pe iubitul Său Fiu, Domnul Isus Hristos, 
care a venit şi a trăit în această lume păcătoasă. 
Apoi Domnul Isus s-a dus la cruce şi a suferit o 
moarte lentă şi dureroasă, în locul tău. Făcând acest 
lucru, El a luat pedeapsa pe care o meritai pentru 
păcatele tale (1 Petru 2:24). Nu este aceasta o 
imagine a dragostei adevărate? 

Dumnezeu Şi-a arătat, de asemenea, dragostea 
având răbdare cu noi. Unii oameni amână atât de 
mult venirea lor la Hristos. Alţii, care sunt mântuiţi, 
au nevoie de mult timp să crească în asemănarea 
cu Isus. El îşi arată dragostea faţă de noi prin grija 
pe care ne-o poartă. Nu desconsidera acest lucru, ci 
dimpotrivă, mulţumeşte-I din toată inima.

Ce importanţă are aceasta pentru tine? Fiecare 
doreşte să fie iubit. Nu desconsidera dragostea 
specială pe care o are Dumnezeu pentru aceia care 
primesc mântuirea. Nu respinge dragostea Sa. Vino 
şi primeşte acest minunat dar al mântuirii. 

Pentru noi, cei care suntem mântuiţi, sunt 
câteva întrebări importante la care trebuie să 
răspundem…

…Îl iubim pe Dumnezeu aşa cum trebuie?

…Îi iubim pe fraţii noştri, care au fost mântuiţi ca și 
noi?

…Îi iubim pe cei ce nu sunt încă mântuiţii?

Dumnezeu 
este puternic 
(PowerPoint®  
folia nr. 4)

Psalmul 147:5 
ne aminteşte de 
marea putere a 
lui Dumnezeu. De 

aceea El a putut să creeze, să-L învieze pe 
Domnul Isus din morţi, să ne scape de pedeapsa 
pentru păcatele noastre şi să schimbe vieţi. El nu 
este doar puternic, ci este atotputernic. Duşmanul 
lui Dumnezeu, Satana, este puternic, dar el este un 
duşman învins (1 Ioan 4:4).

Ce importanţă are aceasta pentru tine? Pentru 
că Dumnezeu este atotputernic, te poate ajuta în 
toate situaţiile dificile cu care te confrunţi. Ele îţi 
pot părea mici sau mari, dar Domnul te poate ajuta 
în oricare din ele. Datorită puterii Lui, El te poate 
ajuta şi atunci când eşti ispitit. Isus ştie cum te simţi, 
pentru că şi El a fost ispitit când a fost adolescent. 
Dar datorită puterii Sale, El poate face mai mult 
decât să te înţeleagă. El îţi poate da puterea 
interioară de a birui ispita. Într-o zi Îl vom vedea pe 
Domnul în gloria şi în puterea Sa. Până atunci însă 
Îl putem cunoaşte pe El şi puterea Sa, în viaţa de zi 
cu zi.

Concluzie 
Noi am descoperit că Dumnezeu este…

…Sfânt

…Veşnic

…Dragoste

…Puternic

De aceea Dumnezeu te poate ajuta. Dacă te întrebi 
vreodată: „Poate cineva să mă ajute?“ Aminteşte -ţi 
că în orice situaţie din viaţa ta Dumnezeu poate să 
te ajute pentru că El este: sfânt, veşnic, dragoste şi 
puternic. De aceea El te poate mântui şi te poate 
păstra credincios Lui.
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20 mesaje pentru adolescenți

Le

cţia

Este Biblia adevărată? 3
Sugestii
La această lecţie este esenţial să ţii Biblia în mână şi să 
faci referire la ea în mod constant.

Este potrivit să închei lecţia îndemnând adolescenţii 
să citească regulat Biblia, ca un semn de mulţumire 
faţă de Dumnezeu şi faţă de cei ce au sacrificat atât 
de mult ca noi să o putem avea.

Lecția
Aici sunt câteva indicii despre ceea ce urmează să 
vă vorbesc:

Este asemănată cu o sabie.

Este de asemenea descrisă ca o oglindă.

Este ca o scrisoare, o scrisoare lungă.

Este cartea tipărită în cele mai multe limbi din 
lume, mai mult decât oricare altă carte.

Este Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi astăzi.

Bineînţeles … Biblia. Dacă avem încrederea 
că Biblia este adevărată şi că este cu adevărat 
Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi astăzi, atunci 
trebuie să o citim şi să o împlinim. Dar în primul 
rând trebuie să fim convinşi că Biblia este Cuvântul 
lui Dumnezeu şi că este adevărată. Credinţa este 
esenţială pentru a crede în Biblie şi în Dumnezeu. 
Sunt şi câteva lucruri care ne ajută la întărirea 
credinţei noastre.

Unitate Perfectă (PowerPoint® folia nr. 1)

Ştii ce înseamnă 
numerele 
următoare? (Fă un 
test scurt pentru 
a-i implica pe 
adolescenţi)

66 - cărţile Bibliei

39 - cărţile Vechiului Testament 

27 - cărţile Noului Testament  

40 - numărul aproximativ al oamenilor care au scris 
Biblia

1.600 - numărul de ani în care a fost scrisă Biblia

Biblia niciodată nu se contrazice sau nu ne prezintă 
un punct de vedere diferit despre acelaşi subiect. 

Învăţătura din Noul Testament nu se contrazice cu 
cea din Vechiul Testament, ci se adaugă la aceasta. 
În Biblie este o unitate perfectă.

Lucrul acesta este uimitor, când ne dăm seama că 
a fost scrisă de oameni într-o perioadă cuprinsă 
aproximativ între anii 1500 î. Hr. şi 100 d. Hr. 
Amintiţi-vă, de asemenea, că Dumnezeu a folosit 
aproximativ 40 de scriitori diferiţi. Ei proveneau din 
diferite medii şi aveau diferite slujbe, precum regi, 
un vameş, pescari, profeţi, un doctor, fermieri, lideri 
politici, etc. Este cu adevărat uimitor că Biblia are 
un mesaj central clar şi nu conţine contradicţii.

Cum au fost realizate toate acestea? Răspunsul 
este simplu: chiar dacă au fost 40 de scriitori, a fost 
un singur autor – Dumnezeu. El a avut controlul 
deplin. El le-a spus oamenilor ce să scrie. De 
aceea Biblia este completă, minunată, o carte care 
schimbă vieţi. Poţi avea încredere în Biblie şi în 
mesajul ei!

Tema care dă unitate Bibliei este crucea. Vechiul 
Testament priveşte înainte la cruce, şi la ceea ce 
Isus urma să facă. Noul Testament priveşte înapoi 
la cruce şi ne spune cum afectează aceasta viaţa 
noastră. Ai luat vreodată în considerare în mod 
serios ceea ce a făcut Isus pe cruce? Trebuie, pentru 
că ceea ce a făcut El pe cruce a fost pentru tine. 
Biblia a fost scrisă ca tu să cunoşti ce a făcut Isus 
pentru tine, şi ce trebuie să faci tu în schimb.

Profeţiile împlinite 
(PowerPoint® folia nr. 2)

Profeţie înseamnă 
prevestirea unui eveniment 
din viitor. Dumnezeu este 
Acela care descoperă 
viitorul, deoarece numai 
El ştie viitorul. În Vechiul 
Testament au fost spuse dinainte multe lucruri 
referitoare la Domnul Isus. Toate s-au dovedit a 
fi adevărate. Mai devreme am învăţat că Biblia 
a fost scrisă de-a lungul unei perioade de 1.600 
de ani. A fost o perioadă de 400 de ani de pauză 
până la venirea Domnului Isus Hristos, timp în care 
Dumnezeu nu a comunicat nimic pentru a fi scris. 
Aceasta înseamnă că profeţiile despre Isus au fost 
făcute cu cel puţin 400 de ani înainte. Unele au fost 

Ajutor Vizual

1

Ajutor Vizual

2



The Christian Soldier T h i s  i s  M y  W o r d

12

L E C Ţ I A

1
LECŢIA

Este Biblia adevărată?3
făcute cu 1.000 de ani înainte să se împlinească. În 
Noul Testament citim cum s-au împlinit profeţiile 
despre venirea pe pământ a Domnului Isus.

De exemplu… (Nu citi toate referinţele, poate doar 
două şi fă o scurtă referire la celelalte. Dacă timpul îţi 
permite, citeşte-le pe toate.)

Mai sunt şi alte exemple care ar putea fi date: 
intrarea triumfală în Ierusalim, trădarea de către un 
prieten, învinuirea nedreaptă, tăcerea Lui în faţa 
acuzaţiilor, răstignirea împreună cu răufăcătorii, 
batjocura, rugăciunea pentru duşmanii Lui, 
nici unul din oase nu a fost sfărâmat pe cruce, 
îngroparea în mormântul unui om bogat, învierea 
şi înălţarea Lui. O carte care dă atâtea detalii cu 
1.000 de ani înainte de a se întâmpla, cu siguranţă 
poate fi demnă de toată încrederea.

Protejată pentru 
noi (PowerPoint® 
folia nr. 3)

Mesajul Bibliei a fost 
adesea nepopular în 
trecut. Mulţi oameni 
din alte religii, împăraţi 

şi chiar oameni cu importante poziţii în 
biserici au încercat să oprească oamenii simpli să 
aibă o Biblie. Unul dintre cele mai mari ruguri din 
Anglia a fost făcut din Biblii! Legea spunea că toate 
Bibliile trebuie să fie arse! Ideea din spatele acestei 
legi era că Biblia trebuie să existe doar în biserici. 
În ciuda opoziţiei din toate părţile, Dumnezeu 
a protejat Biblia. Biblia afirmă că, Cuvântul lui 
Dumnezeu nu va trece niciodată (Matei 24:35).

Un fermier şi-a dorit atât de mult să citească Biblia 
încât i-a dat conducătorului bisericii o încărcătură 
de fân pentru a-i împrumuta Biblia s-o citească o zi. 
Biblia era legată cu lanţul de amvon!

Un om numit William Tyndale a decis să-şi dedice 
viaţa întreagă traducerii Bibliei în limba engleză. 
Până atunci aceasta se găsea mai mult în limba 
latină. El a întâmpinat multă opoziţie în munca sa, 

de aceea a trebuit să plece în Belgia. La un moment 
dat, Bibliile erau ascunse în saci cu grâne şi 
introduse ilegal în Anglia. În cele din urmă William 
Tyndale a fost prins în Belgia. A fost spânzurat şi ars 
pe rug, dar lucrarea lui a continuat, şi astăzi Biblia 
este cartea care se tipăreşte mai mult decât oricare 
altă carte din lume. Biblia este tradusă în mai multe 
limbi decât orice altă carte.

Voltaire a fost un renumit filosof francez, foarte 
împotrivitor lui Dumnezeu şi Bibliei. El a afirmat 
odată, că peste 100 de ani nimeni nu va mai citi 
Biblia. Acum Voltaire este mort, iar casa lui a fost 
transformată într-o tipografie folosită pentru… 
tipărirea Bibliilor!

Concluzie (PowerPoint® folia nr. 4)

Totuşi Biblia este respinsă şi astăzi în multe ţări de 
către milioane de oameni. Dar tu? Tu crezi Biblia? 
O întrebare mult mai 
importantă este: „Crezi 
în Domnul Isus pe care îl 
prezintă Biblia?“ Mulţi şi-au 
dat viaţa pentru ca noi să 
avem Biblia la dispoziţie în 
libertate. O vei citi? O vei 
împlini? Începe chiar azi!
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Domnul Isus Hristos 4
Sugestii
Introducerea la această lecţie este foarte importantă, 
pregătind terenul pentru a vorbi despre Domnul Isus.

Fă-ţi timp să accentuezi cu sensibilitate suferinţa prin 
care a trecut Domnul Isus înainte de răstignire şi în 
timpul ei. Apoi vorbeşte cu putere şi entuziasm despre 
învierea Lui.

Lecția
Știi câţiva oameni renumiţi din istorie? (Cere 
adolescenţilor să numească pe cineva – de obicei este 
interesant să descoperi la cine se vor gândi imediat. 
Discutaţi pe scurt despre cei pe care ei îi numesc. Îi poţi 
întreba motivul pentru care a fost renumit fiecare.)

Numele Isus Hristos este probabil cel mai cunoscut 
nume al tuturor timpurilor. Noi ştim despre oameni 
datorită scrierilor istorice care au fost păstrate. Ştiţi 
că scrierile care s-au găsit despre Isus, au fost mai 
multe decât despre oricare altă persoană? Adevărul 
existenţei Domnului Isus nu poate fi contestat. 
Întrebarea la care trebuie să răspunzi acum este: 
„A fost Isus mai mult decât un simplu om? A fost 
El Dumnezeu?” În cele din urmă tu trebuie să-L 
primeşti pe Isus prin credinţă, dar în primul rând 
trebuie să-L cunoşti. Credinţa nu este un salt în 
întuneric. Nu poţi să-ţi pui încrederea în cineva pe 
care nu-l cunoşti. Deci haideţi să descoperim mai 
multe lucruri despre Isus şi ceea ce a făcut El.

El a existat 
din veşnicie 
(PowerPoint® folia 
nr. 1)

Domnul 
Isus a existat 
dintotdeauna, Ioan 

1:1-2. Dacă n-ar fi existat, atunci n-ar fi 
Dumnezeu. El nu şi-a început existenţa atunci când 
a venit în lume ca un copilaş, născut în Betleem. 
El participase deja la creaţie (Ioan 1:3). El a apărut 
într-o formă cerească oamenilor din Vechiul 
Testament (Iosua 5:13-15). Chiar dacă este dificil de 
înţeles, este esenţial să accepţi prin credinţă că Isus 
a existat dintotdeauna.

      

El a venit în 
această lume 
(PowerPoint® folia 
nr. 2)

Isus ne-a arătat cât 
de mult ne iubeşte, 
părăsind frumuseţea 
şi gloria cerului ca să vină în această 
lume păcătoasă. El a venit să trăiască şi 
să moară pentru păcatele noastre. La Crăciun noi 
sărbătorim venirea lui Isus în această lume. Mulţi 
oameni Şi-l imaginează ca un copilaş firav, sensibil 
într-o iesle. La ce trebuie să ne gândim noi? Că El 
este Domnul puternic al universului, care a venit cu 
un scop – să trăiască şi să moară pentru noi, ca noi 
să putem fi mântuiţi (Matei 1:21). Noi am pierdut 
adevărata semnificaţie a Crăciunului.

El a trăit o 
viaţă perfectă 
(PowerPoint® folia 
nr. 3)

Isus a fost pe deplin 
Dumnezeu, dar 
în acelaşi timp pe 
deplin om. El a crescut în această lume 
ca un copil, devenind apoi tânăr şi apoi 
adult. Este important să-ţi aduci aminte că Isus a 
avut 11 ani, 14 ani, 16 ani… orice vârstă ai tu, Isus 
a avut-o şi El. Este uimitor să ştii că El a trecut prin 
aceleaşi ispite prin care treci şi tu, dar El niciodată 
nu a păcătuit (Evrei 4:15). El a fost perfect în 
acţiunile, vorbirea şi gândirea Lui. De aceea a fost 
posibil ca Isus să facă următorul pas în a ne asigura 
mântuirea noastră.

El a murit 
pentru 
păcatele 
noastre 
(PowerPoint® folia 
nr. 4)

Noi suntem atât de diferiţi de Domnul 
Isus, pentru că noi avem o problemă foarte gravă 
– păcatul. Păcatul ne desparte de Dumnezeu (Isaia 
59:2). Noi ne-am născut cu o natură păcătoasă şi 
aceasta se reflectă în modul în care trăim. Oricât 
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Domnul Isus Hristos4
de mult am încerca, noi nu putem să ne câştigăm 
iertarea pentru păcatele noastre. Cum poate un 
păcătos să-şi obţină iertarea pentru păcat? Noi nu 
suntem destul de buni. Biblia descrie toate faptele 
noastre bune ca fiind o cârpă murdară înaintea lui 
Dumnezeu (Isaia 64:6). 

De aceea a venit Domnul Isus. El a trăit o viaţă 
perfectă, dovedind că este Dumnezeu şi de aceea 
a putut să ia pedeapsa pentru păcatele noastre. 
El a mers de bună voie la crucea de la Golgota 
pentru noi. El a suferit şi a murit în locul nostru ca 
înlocuitor (1 Petru 3:18).

Iată câteva lucruri pe care Isus, care este 
Dumnezeu, le-a suferit în locul nostru:

 Un proces nedrept

 Ura unei mulţimi ostile 

 Trupul aspru bătut 

 Cununa cu spini (de 50 mm) înfiptă în fruntea Lui

 Fire de păr smulse din barba Lui 

 Legat la ochi, lovit şi apoi provocat în batjocură    
    să spună cine L-a lovit

 Durerea fizică cumplită a răstignirii

 Batjocura celor care treceau pe lângă cruce

Despărţirea de Dumnezeu Tatăl atunci când El a 
luat păcatele noastre asupra Lui pe cruce

În orice moment El ar fi putut să cheme din cer mii 
de îngeri ca să-L elibereze (Matei 26:53), dar El a 
rămas pe cruce pentru tine şi pentru mine.

Păcatul trebuie pedepsit. Tu meriţi să fii pedepsit. 
Dar Isus, care a purtat pedeapsa, a fost pedepsit 
pentru tine, chiar dacă nu a făcut nimic rău. Ce 
imagine a dragostei şi a milei! Nu te impresionează? 
Nu eşti mişcat de ceea ce a făcut Isus pentru tine? 

Într-adevăr, El a 
murit pentru tine.

El a înviat 
din morţi 
(PowerPoint® folia 
nr. 5)

Isus nu a rămas 
mort. Dacă ar fi rămas, nu ar fi existat 

Evanghelia. Dumnezeu a arătat că a fost satisfăcut 
de jertfa lui Isus pe cruce, înviindu-L din morţi. 
Câteva femei au venit la mormânt în dimineaţa 
învierii să pună mirodenii pe trupul Domnului 
Isus. Aici au fost întâmpinate de doi îngeri. Ei le-au 
întrebat de ce Îl caută pe Isus printre cei morţi. El 
înviase, aşa cum spusese (Luca 24:5-6).

De unde ştim că Isus este viu? Isus a fost văzut viu 

de 11 grupuri diferite de oameni. Atât de mare 
importanţă s-a dat învierii, încât evreii care au 
devenit creştini, şi-au schimbat ziua de închinare 
din sâmbătă, în duminică, prima zi din săptămână, 
zi în care a înviat Isus. Ucenicii care se ascunseseră 
de teamă pentru viaţa lor, după învierea lui Isus, 
au fost schimbaţi în bărbaţi care au stat fără frică 
în faţa a mii de oameni. Toate aceste întâmplări 
minunate sunt dovezi ale unui Mântuitor viu.

Oricum, cea mai mare dovadă este că Domnul Isus 
trăieşte în viaţa oamenilor Săi. El le iartă păcatele, 
apoi le poartă de grijă în viaţă. El a pregătit un loc 
pentru ei în cer. Când vor muri sau când Domnul 
Isus se va întoarce, ei vor fi în cer cu El.

Recapitulare 
Isus a existat 
din veşnicie 
(PowerPoint® folia 
nr. 6)

El a venit în această lume 
(PowerPoint® folia nr. 6)

El a trăit o viaţă perfectă (PowerPoint® 
folia nr. 6)

El a murit pentru păcatele noastre 
(PowerPoint® folia 
nr. 7)

El a înviat 
din morţi 
(PowerPoint® folia 
nr. 7) El a făcut toate 
acestea pentru tine. 

Tu ce ai făcut pentru El? (PowerPoint® 
folia nr. 8) Ţi-ai cerut 
iertare de păcate? 
I-ai predat Lui viaţa? 
Trăieşti pentru El? 
Vei fii tu cu El în cer?
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O ecuație despre mântuire 5
Sugestii: 
Dacă în grup ai mai multe fete decât băieţi, 
formulează o ecuaţie care are de-a face cu un 
cântăreţ de muzică pop ex. CR (cântăreţ renumit). 
Orice ecuaţii vei folosi, va fi mult mai interesant să le 
scrii pe carton sau pe o tablă, pe măsură ce vorbeşti 
despre ele.

Tratează cea de-a treia literă, „M“ pe scurt, deoarece 
este tratată în detaliu în lecţia „O ecuaţie despre viaţa 
creştină“.

Lecția 
Care este materia ta favorită la şcoală? Ştiinţele 
naturale? Sau tehnologia? Sau le urăşti pe toate! 
Dar ce poţi spune despre jocuri sau sport? Acestea 
îţi plac, nu-i aşa? Matematica nu este materia 
favorită a multor oameni, dar am aici câteva ecuaţii 
pentru voi (scrie-le pe o tablă, pe măsură ce le 
menţionezi). 

Dacă 2x = 64, cât va fi „x“? (32) 

Dacă 192 – y = 50, cât va fi „y“? (142)

Dacă „S“ reprezintă „Steaua“ şi „D“ reprezintă 
„Dinamo“, ecuaţia ar arăta astfel: 

S = EB sau D = EB, pe care dintre ele ai alege-o? (EB 
= Echipă Bună). 

Adesea vorbim despre cât de important este să fii 
mântuit. Poate tu doreşti 
să fii mântuit, dar nu eşti 
sigur cum să faci aceasta. 
Folosind o altă ecuaţie, 
haideţi să descoperim 
cum poate cineva să fie 
mântuit (PowerPoint® 
folia nr. 1)

AFM = P + C + M
AFM reprezintă prescurtarea pentru „A Fi 

Mântuit“ (PowerPoint® 
folia nr. 2). Acesta este 
cel mai important pas 
în viaţa unei persoane. 
Dumnezeu a pregătit 
calea pentru mântuire 
prin Domnul Isus Hristos. 

Şi Dumnezeu ne cheamă să-L urmăm. El vorbeşte 
fiecăruia în parte pentru a-l face să-şi dea seama 
de nevoia de a fi mântuit. Dar sunt două lucruri pe 
care trebuie să le facem şi ele se întâmplă în acelaşi 
timp … „P + C“. Acestea două sunt urmate de o altă 
literă, „M“, care este o parte vitală a vieţii de credinţă. 

Prima literă „P“ 
(PowerPoint® folia nr. 3)

În Faptele Apostolilor, 
capitolul 3, Petru predica 
unei mulţimi de oameni, 
care se adunase chiar 
după ce un olog fusese 
vindecat. El le-a vorbit despre Domnul Isus 
şi despre faptul că El este sfânt, neprihănit, 
este Dumnezeu, a murit şi a înviat. Apoi în versetul 
19, Petru a spus oamenilor ce trebuie să facă: 
„Pocăiţi-vă!“ În Faptele Apostolilor 2:37-38, alt grup 
de oameni a întrebat: „Ce să facem?“, după ce l-au 
auzit pe Petru predicând. Răspunsul a fost acelaşi: 
„Pocăiţi-vă!“ 

Ce înseamnă a te „pocăi“? Aceasta este primul pas 
în pentru a fi mântuit. 

A te „pocăi“ înseamnă următoarele: 

 Recunoaşte că eşti păcătos

 Realizează seriozitatea păcatului din viaţa ta

 Să-ţi pară rău că ai păcatuit

 Urăşte-ţi păcatul 

 Renunţă la păcat, părăseşte-l şi 

 Întoarce-te la Dumnezeu, care este singurul în 
stare să te ajute. 

Tuturor ne place să mergem pe propriul nostru 
drum, dar acesta nu este drumul corect. Trebuie 
să te opreşti, să te întorci din drumul tău şi de la 
păcatul tău către Dumnezeu. Doreşti să părăseşti 
tot ce este rău în viaţa ta şi să te întorci de la păcat 
pentru a fi împăcat cu Dumnezeu? Nu poţi ocoli 
aceasta, dacă doreşti să fii 
mântuit.

A doua literă „C“ 
(PowerPoint® folia nr. 4)

În Faptele Apostolilor 
capitolul 16, Pavel şi Sila au 
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ajuns în închisoare datorită predicării Evangheliei. 
Pe la miezul nopţii, Pavel şi Sila se rugau şi cântau 
laude lui Dumnezeu. Dintr-odată Dumnezeu a 
trimis un cutremur de pământ, toate uşile închisorii 
s-au deschis şi lanţurile prizonierilor s-au desfăcut. 
Temnicerul s-a gândit că prizonierii au fugit şi 
era gata să se omoare. Ştia că, dacă ar fi lăsat 
prizonierii să scape, el ar fi fost torturat şi probabil 
omorât. Pavel a strigat, spunându-i să nu-şi facă 
nici un rău, căci nici unul dintre prizonieri nu a 
fugit. Temnicerul a alergat înăuntru, s-a aruncat 
tremurând la picioarele lui Pavel şi Sila şi a pus 
cea mai importantă întrebare pe care ar putea s-o 
pună cineva vreodată: „Ce trebuie să fac ca să fiu 
mântuit?“ Răspunsul a fost: „Crede în Domnul Isus 
şi vei fi mântuit“ (Faptele Apostolilor 16:31). În toată 
cartea Faptele Apostolilor, găsim că atunci când 
este predicată Evanghelia, este menţionat acelaşi 
lucru din nou şi din nou – nevoia de a crede în 
Domnul Isus Hristos ca Mântuitor. 

Acest „C“ înseamnă a „crede“ în Domnul Isus. Ce 
înseamnă „să crezi“?

 a crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu, nu doar 
un om sau un profet;

 a crede că El a murit în locul tău pe crucea de la 
Calvar; 

 a crede că El a înviat dintre cei morţi a treia zi; 

 a crede că numai El poate să te salveze de 
pedeapsa pentru păcatul tău; 

 a-I cere Domnului Isus să te ierte de păcate; 

 a te încrede în El în totalitate pentru a te curăţi de 
păcatul tău. 

Nu înseamnă să crezi anumite lucruri despre 
Domnul Isus în mintea ta. Înseamnă să-I ceri iertare 
şi îndurare, spunând: „Doamne, mântuieşte-mă“, 
crezând că El poate să facă aceasta. 

Te vei „pocăi“ şi vei „crede“ în Domnul Isus ca să te 
mântuiască? Dacă faci aceasta, atunci eşti mântuit. 
Aceasta este promisiunea lui Dumnezeu în Romani 
10:13 (citeşte tare, pentru tot grupul). Păcatele tale 
sunt iertate. Tu începi o viaţă foarte interesantă, în 
care vei avea multe de înfruntat, dar o viaţă care 
duce la cer. 

A treia literă „M“ (PowerPoint® folia nr. 5)

Mai este un alt lucru 
esenţial pentru 
mântuirea noastră. 
Haideţi să privim la 
Romani 10:9 şi să 
descoperim care este 
acest lucru (citeşte 
tare versetul). Pe lângă 

faptul că trebuie să crezi în inima ta, ce altceva mai 
este necesar? Să mărturiseşti cu gura ta! Ce „M“ ar 
putea fi acesta? Să „mărturiseşti“, să spui altora 
ce s-a întâmplat în viaţa ta)! Acest verset ne arată 
clar că trebuie să spui altora şi să fii cunoscut ca şi 
creştin. Dacă eşti sigur că eşti mântuit, vei dori să 
spui şi altora despre dragostea lui Dumnezeu şi 
despre mântuirea Lui. 

Odată ce ai devenit creştin, este un lucru natural 
ca să trăieşti ca un creştin. Va trebui să fii diferit de 
ceilalţi prin atitudinea, comportamentul şi vorbirea 
ta. Doreşti în viaţa ta schimbarea care se produce 
după ce eşti mântuit? Cu siguranţă, se merită. Nu 
renunţa la mântuire datorită faptului că ţi-e teamă 
să spui altora sau ţi-e teamă să trăieşti diferit. 
Aceste lucruri sunt amândouă dificile de împlinit 
uneori, dar Dumnezeu, care te mântuieşte, tot El 
te ajută în orice situaţie (Filipeni 4:13). El nu te va 
părăsi niciodată (Evrei 13:5b). 

(PowerPoint® folia nr. 6) Ai grijă! Rezolvă corect 
cea mai importantă ecuaţie din viaţă, şi anume „A FI 
MÂNTUIT“: pocăindu-te 
de păcatele tale, crezând 
în Domnul Isus Hristos şi 
mărturisind altora ce s-a 
întâmplat în viaţa ta. 
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Sugestii: 
La fiecare punct nou al ecuaţiei întreabă adolescenţii dacă îşi 
dau seama ce înseamnă literele. Dă-le anumite indicii pentru 
a-i ajuta să găsească soluţia. 

Desfăşoară această lecţie sub formă de discuţie, dacă se 
potriveşte grupului tău. 

Deoarece este o lecţie lungă şi este pentru adolescenţii 
creştini, predă-o pe parcursul a două săptămâni. 

Lecția
Vă amintiţi ecuaţia despre calea mântuirii? Haideţi să 
verificăm. (Recapitulează sub forma unui joc scurt, 
folosind ajutorul vizual din lecţia precedentă). 
Care era ecuaţia? 

AFM = P + C + M
Ce reprezenta AFM ? A Fi Mântuit 
Ce reprezenta  P + C + M? Pocăieşte-te, Crede, 
Mărturiseşte 
Ce alt cuvânt poţi folosi pentru „a te pocăi“ ? A-ţi părea 
rău de păcatele tale.
Ce alt cuvânt poţi folosi pentru „a crede“ ? A te încrede 
sau a avea credinţă în Domnul Isus. 
Ce alt cuvânt poţi folosi pentru „a mărturisi“? A spune 
altora despre Domnul Isus.

Acestea nu sunt niște lucruri importante de ştiut, ci ele 
sunt mai mult decât importante – sunt vitale şi trebuie 
împlinite. Tu ştii doar răspunsurile sau te-ai şi întors şi te-ai 
încrezut în Domnul Isus ca să te mântuiască?

Dacă ai primit mântuirea, atunci am o altă ecuaţie 
pentru tine. Aceasta 
te va ajuta să creşti 
în viaţa de credinţă. 
(PowerPoint® folia 
nr. 1) 

VDC = TP2 + A + 
AFD + M

VDC reprezintă „Viaţa 
de credinţă“. Dacă „ai fost mântuit“, trebuie să 

doreşti să trăieşti viaţa de credinţă la potenţialul maxim. 
Trebuie să dorim să-I fim plăcuţi lui Dumnezeu. Cum 
putem să facem aceasta? Haideţi să rezolvăm ecuaţia 
pentru a găsi răspunsul. 

TP2 (PowerPoint® 
folia nr. 2)

Unul dintre lucrurile 
minunate care se 
întâmplă atunci când 
eşti mântuit este că Îl 
cunoşti pe Dumnezeu. 
Dacă după ce ai fost mântuit vrei să-L 
cunoşti mai bine pe Dumnezeu, atunci 
într-adevăr trebuie să ai un „Timp de părtăşie“ 
zilnic, în care să fii numai tu cu Dumnezeu. Aceasta 
înseamnă că în fiecare zi îţi pui deoparte un timp 
pe care să-l petreci într-un loc liniştit, să studiezi 
Biblia şi să-I vorbeşti lui Dumnezeu în rugăciune. 
În orice relaţie trebuie să existe comunicare. Prin 
rugăciune noi Îi vorbim lui Dumnezeu. Prin citirea 
Bibliei Dumnezeu ne vorbeşte nouă. 

Câteva sugestii practice referitoare la rugăciune: 
 Fii pregătit să înfrunţi ispita de a nu te ruga, 

atunci când nu ai dispoziţia să te rogi. 

 Nu este neapărat necesar să te rogi cu voce 
tare, dar dacă o faci, aceasta te va ajuta să te 
concentrezi mai bine. 

 Fă-ţi un program de rugăciune – un carneţel 
unde să scrii diferite lucruri pentru care să te 
rogi în fiecare zi – ex. pentru prieteni şi familie 
în fiecare zi; pentru pastor, misionari, lideri de 
tineret, evanghelizări speciale, ţara noastră, 
etc. o dată sau de două ori pe săptămână. 
Aceasta te va ajuta să ai un timp de rugăciune 
disciplinat. (Arată programul tău, dacă foloseşti 
un asemenea program la timpul de rugăciune.)

Câteva sugestii practice referitoare la studiul biblic: 

 Urmăreşte un plan pentru citirea Bibliei. Nu citi 
tot timpul doar pasajele tale favorite din Biblie.

 Foloseşte meditaţii zilnice cu învăţătură bună, 
dar gândeşte-te şi tu însuţi ce spune pasajul din 
Scriptură. 

 În timp ce citeşti puneţi întrebări ca:

Este aici vreo lecţie de învăţat? 
Este vreo poruncă pe care trebuie s-o ascult? 
Este vreo avertizare de care trebuie să ţin seama? 
Este vreun exemplu de urmat? 
Ce învaţă pasajul despre Tatăl, Fiul sau Duhul Sfânt? 

 Citeşte cu voce tare, dacă nu poţi să te 
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concentrezi aşa de bine. 
 Perseverează – aminteşte-ţi că Satana nu vrea ca 

tu să citeşti Biblia sau să te rogi. 

Vei fi binecuvântat prin timpul de părtăşie. Dumne-
zeu doreşte să se întâlnească cu tine, mai mult 
decât doreşti tu să te întâlneşti cu El. Este un privi-
legiu să construieşti o relaţie cu Dumnezeul cel viu. 

Observă însemnele ecuaţiei - TP2. De ce? Deoarece 
„Timpul de Părtăşie“ este vital, l-am pus la pătrat, ca 
să accentuăm importanţa lui. 

„A“ (PowerPoint® folia nr. 3)

„A“ reprezintă „ascultare“. 
Dumnezeu ne spune nouă, 
celor mântuiţi, în Ioan 14:15: 
„Dacă Mă iubiţi, veţi păzi 
poruncile Mele.“ Dacă doreşti 
să ai parte de binecuvântări 

în viaţa ta, atunci ascultarea este cheia. Noi 
avem legile lui Dumnezeu date clar în Cele Zece 
Porunci. Apoi avem toată învăţătura din partea 
profeţilor Vechiului Testament şi a apostolilor din 
Noul Testament. De asemenea, avem învăţătura 
Domnului Isus, din vremea când a fost aici pe 
pământ. Nici una dintre învăţăturile de mai sus 
nu se contrazic una cu cealaltă. De exemplu, 
învăţătura Domnului Isus nu înlocuieşte poruncile, 
ci le întăreşte. 

Cât eşti de supus Domnului? Sunt anumite 
domenii în viaţa ta referitor la care ţi-a vorbit 
Dumnezeu? Dacă ai păcătuit, atunci mărturiseşte-ţi 
păcatul şi vei fi iertat (1 Ioan 1:9). Nu trebuie să fii 
mântuit din nou, ci trebuie să-ţi cercetezi zilnic 
viaţa şi să renunţi la neascultare. Poate că în viaţa 
ta a pătruns un idol, precum o vedetă a muzicii 
pop, un fotbalist sau chiar un prieten. Poate că 
eşti neascultător de părinţii tăi, în loc să-i iubeşti şi 
să-i asculţi. Poate ai în inima ta duşmănie ascunsă 
faţă de cineva. Poate urmăreşti filme despre sex, 
violenţă sau filme în care Numele lui Dumnezeu 
este batjocorit. Oricare ar fi aceste lucruri, vorbeşte 
cu Domnul şi du-te înapoi pe calea ascultării. 

„AFD“ (PowerPoint® folia 
nr. 4)

A fi mântuit înseamnă „A Fi 
Diferit“. Biblia ne aminteşte 
în 2 Corinteni 5:17 că „Cele 
vechi s-au dus: iată că toate 
lucrurile s-au făcut noi.“ 

Trebuie să fii recunoscut că eşti creştin de cei din 
familia ta, de prieteni, de profesori, de cei din clasa 
ta şi de alţii pe care-i întâlneşti. Trebuie să fii diferit. 
Nu este uşor să fii diferit, dar Dumnezeu doreşte să 
fim astfel, pentru a-I aduce Lui glorie. 

Iată câteva domenii în care putem să fim diferiţi: 
 Având o atitudine pozitivă faţă de profesori şi 

faţă de temele de şcoală
 Gândindu-te la cei în nevoie şi ajutându-i
 Având o atitudine bună pe terenul de joc
 Fiind corect în orice situaţie
 Neluând în seamă sau nerepetând o glumă 

„murdară“ sau o discuţie cu referire la sex
 Ferindu-te de bârfă sau criticarea altora
 Fiind mulţumit cu tot ce ai 

Este un standard înalt, dar Duhul Sfânt pe care 
Dumnezeu L-a pus să locuiască în noi, ne ajută să 
trăim în aşa fel încât să-I fim plăcuţi. Nu pretinde 
niciodată că eşti mai bun decât alţii. Încearcă doar 
să fii diferit într-un mod care să îi atragă pe alţii 
către Domnul Isus.

„M“ (PowerPoint® folia nr. 5)

A încerca să-i aduci pe alţii 
la Domnul Isus este unul 
din scopurile principale ale 
unui creştin. Este ceva mai 
mult decât doar să trăieşti. 
Dumnezeu doreşte ca noi 
să „mărturisim“ despre El. El 
doreşte ca noi să vorbim altora despre mântuire. El 
doreşte ca noi să spunem altora despre: 
 Domnul Isus şi ce a făcut El. 
 Iertarea de păcate prin Domnul Isus 
 Scopul şi satisfacţia vieţii, pe care numai 

Domnul Isus le poate da 
 Prietenul şi călăuza în viaţă, care este Domnul 

Isus 
 Consecinţele care rezultă din faptul că nu se 

încred în Hristos – despărţirea veşnică de El. 

Îi iubeşti pe alţii aşa de mult, încât să le spui 
acestea? Ei trebuie să le audă. Poate că tu eşti 
singura persoană mântuită cu care ei intră în 
contact. Ei nu merg la biserică, dar Domnul 
Isus te-a trimis pe tine la ei. Mai devreme am 
vorbit despre ascultare. Vei asculta de porunca 
lui Dumnezeu de a duce Evanghelia altora? 
Dumnezeu Duhul Sfânt te ajută şi te întărește ca să 
împlinești această sarcină măreaţă. 

Concluzie 
Haideţi să verificăm din 
nou ecuaţia. Îţi aminteşti 
ce reprezenta fiecare literă? 
(PowerPoint® folia nr. 6)

VDC = TP2 + A + AFD + M

A fi mântuit este un lucru 
entuziasmant şi plin de provocări. Trăieşte această 
viaţă prin puterea lui Dumnezeu.
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Sugestii
Accentuează în mod continuu faptul că, avându-L pe 
Domnul Isus ca Mântuitor, ei nu vor rata aceste cinci 
binecuvântări reale şi minunate, ci vor beneficia de ele.

Lecția
Ţi s-a întâmplat vreodată să ratezi un eveniment 
important? Poate ai fost bolnav şi n-ai putut să joci 
cu echipa ta într-un meci important. Poate prietenii 
tăi au mers la schi, dar tu i-ai promis mamei tale că 
o ajuţi la curăţenie în jurul casei. Poate ţi-ai luat un 
telefon mobil nou şi te-ai gândit că l-ai luat la un 
preţ bun, dar apoi ai auzit de o ofertă cu un altul 
mult mai ieftin şi mai bun, şi ai simţit că ai ratat 
ocazia. Nimănui nu-i place să rateze ceva bun.

Poate nu eşti mântuit, şi te gândeşti că vei rata o 
mulţime de lucruri bune dacă primești mântuirea. 
Dar te-ai gândit vreodată că poate fi chiar invers? 
Că, din contră, ratezi unele dintre cele mai măreţe 
lucruri pentru că nu eşti mântuit! De exemplu:

Rezolvarea 
problemei 
păcatului tău 
(PowerPoint® folia nr. 1)

Aceasta este cea mai 
mare problemă pe care 
o ai în viaţa ta. Tu nu poţi 

face nimic în privinţa aceasta de unul singur, 
dar Isus Hristos poate. El este Dumnezeu şi a trăit 
o viaţă perfectă. El a fost ispitit în toate felurile 
în care este ispitit un tânăr, dar niciodată nu a 
păcătuit (Evrei 4:15). Pentru că El este Dumnezeu 
şi deci este fără păcat, El a făcut ceva ce noi nu 
putem face pentru noi înşine. El a luat pedeapsa 
pentru păcatele noastre, murind pe cruce. El a fost 
înlocuitorul nostru, pentru că El a luat locul nostru. 
El a înviat din morţi şi astăzi este viu. 

Dacă te pocăiești de păcatele tale (Fapte 3:19) şi 
crezi în Domnul Isus pentru a fi mântuit (Fapte 
16:31), atunci eşti iertat de păcate. Dar trebuie să-I 
ceri Domnului Isus această iertare. Dacă nu faci 
acest lucru, atunci nu vei fi niciodată iertat şi vei 
rata toate beneficiile care decurg dintr-o relaţie 
corectă cu Dumnezeu.

Un scop real în 
viaţă (PowerPoint® 
folia nr. 2)

Care este scopul vieţii? 
De ce suntem noi aici? 
Desigur există ceva mai 
mult în viaţă decât ceea 
ce vedem în jurul nostru. 
Unii oameni îşi fac din sport un scop în viaţă; 
pentru alţii cel mai important lucru în viaţă sunt 
banii; pentru alţii scopul în viaţă sunt vacanţele 
sau o casă mare … sau orice altceva. Poate pentru 
tine scopul în viaţă este să te distrezi cu prietenii, 
să fii cel mai bun fotbalist din zonă sau să ai note 
mari la examene, ca să poţi avea un serviciu bun. 
Nici unul din aceste lucruri nu este rău în sine, dar 
dacă acestea devin scopurile vieţii tale, ai ratat 
adevăratul scop în viaţă.

Adevăratul scop în viaţă este să trăieşti pentru 
Dumnezeu, să-I aduci slavă Lui şi să-I slujeşti 
(Romani 15:6). Există un gol în viaţa ta pe care 
numai Dumnezeu îl poate umple. Aceasta 
înseamnă simplu, că tu poţi încerca să găseşti 
satisfacţie şi scop în viaţă în multe şi diferite 
moduri, dar singura cale de a găsi adevăratul scop 
în viaţă, este să-L pui pe Dumnezeu pe primul loc. 
De aceea ne-a dat Dumnezeu prima poruncă în 
Exod 20:3.

Nu-ţi risipi viaţa încercând multe lucruri care nu-ţi 
aduc împlinire. Vino la Domnul Isus cât eşti tânăr. 
Ai un potenţial atât de mare de a trăi pentru 
Dumnezeu şi de a-I aduce Lui slavă! Dacă nu devii 
creştin, atunci potenţialul tău va fi risipit şi vei rata 
în atingerea adevăratului scop.

Un prieten 
de încredere 
(PowerPoint® folia nr. 3)

Sunt greu de găsit 
prieteni buni, pe care 
te poţi baza, prieteni 
demni de încredere! Nici 
unul, oricât de aproape 
ar fi de noi, nu este un prieten perfect. Dar 
Domnul Isus este. El este întotdeauna sincer cu 
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noi, arătându-ne în Cuvântul Său unde am greşit. 
Putem vorbi cu El despre orice, ştiind că aceasta nu 
va afecta relaţia noastră cu El. Putem să-I spunem 
Domnului Isus Hristos probleme şi dificultăţi, ştiind 
că El niciodată nu le va spune altora şi nici nu ne 
va reproşa nimic. Prietenii noştri sunt schimbători, 
dar Domnul Isus rămâne acelaşi. Atunci înţelegem 
foarte bine motivul pentru care cineva a scris 
cântarea: „Un prieten bun şi-un frate, în Isus noi am 
aflat.“

Un ghid în viaţă 
(PowerPoint® folia nr. 4)

În acelaşi timp Domnul 
Isus Hristos este un ghid 
în viaţă. În Proverbe 3:6 
este scris că El ne va 
călăuzi în viaţă. Cine te 

ajută în deciziile tale majore ca: alegerea şcolii 
pe care s-o urmezi sau alegerea prietenilor? Cine te 
ajută în deciziile mai mici, dar la fel de importante, 
precum: unde să-ţi petreci seara? Dumnezeu este 
Creatorul tău, El cunoaşte nevoile tale şi ştie cea 
mai bună cale pentru tine în viaţă, de aceea dă-I 
voie să fie ghidul tău. Sunt două condiţii pentru 
aceasta. În primul rând trebuie să vii la El pentru 
a primi mântuirea. În al doilea rând trebuie să-L 
pui pe primul loc în fiecare domeniu din viaţa ta. 
Fii atent la ceea ce spune prima parte a versetului 
din Proverbe 3:6. În primul rând trebuie să-L 
recunoaştem pe El sau să-L punem pe primul loc 
şi numai după aceea El va deveni ghidul vieţii 
noastre. 

Nu rata posibilitatea de a avea acest ghid în viaţă! 
Până acum primele patru lucruri pe care le ratezi 
dacă nu eşti mântuit au toate de a face cu viaţa 
noastră aici pe pământ. Ultimul lucru are însă de a 
face cu veşnicia ta.

O casă în cer 
(PowerPoint® folia nr. 5)

Chiar dacă eşti tânăr, 
aceasta este o problemă 
vitală şi serioasă pentru 
a fi luată în considerare. 
Când vom muri sau când 

Domnul Isus va reveni, sufletele noastre vor 
continua să trăiască, în unul din aceste două locuri: 
rai sau iad (Romani 6:23). Dumnezeu trebuie să 
pedepsească păcatul, dacă nu este iertat în această 
viaţă. Acesta este motivul pentru care există un 
loc numit iad. Dar tu nu trebuie să mergi acolo. 
Domnul Isus a murit pe cruce şi a înviat a treia zi ca 
tu să poţi fi iertat de păcat. Trebuie să te pocăieşti 
de păcatul tău şi să-ţi pui încrederea în Hristos dacă 
vrei să mergi în cer. Ce tragedie este să ştii despre 

cer şi cum să ajungi acolo şi totuşi să ratezi şansa 
de a merge acolo! Ai grijă să nu ţi se întâmple aşa 
ceva! Vino la Domnul Isus astăzi! 

Concluzie 
(PowerPoint® folia nr. 6)

Iată ce au obţinut cei ce sunt mântuiţi:

… rezolvarea problemelor păcatelor lor

… un scop real în viaţă

… un prieten 

… un ghid în viaţă

… o casă în cer

Te rog nu rata 
acestea! Întoarce-te la 
Dumnezeu!
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8Test grilă
Sugestii 
Aceasta este o lecţie mai lungă cu teme importante care 
sunt relevante pentru adolescenţii de astăzi, precum 
amânarea sau siguranţa. Împarte lecţia în două, astfel 
încât să nu predai în grabă aceste subiecte vitale.

Cele şase lucruri care arată caracteristicile unei persoane 
mântuite apar la prima întrebare şi sunt scrise ca subtitluri 
(a – f ). Oricum nu le preda ca titluri, ci mai degrabă 
prezintă-le ca pe o succesiune cronologică a modului în 
care cineva ajunge la mântuire. 

În concluzie, accentuează lucrurile predate în această lecţie, 
încurajându-i pe adolescenţi să răspundă afirmativ la toate 
cele patru întrebări.

Lecția
Examenele sunt nemaipomenite !?! Stai acolo şi-ţi „storci“ 
mintea încercând să-ţi aminteşti toate lucrurile pe care 
le-ai tocit cu o seară înainte! Este o muncă grea, nu-i 
aşa? Apoi urmează o secţiune de test grilă, şi te gândeşti: 
„Ce bine!“ Trebuie doar să bifezi o căsuţă. Se pare că nu 
mai este atât de mult de lucru, dar totuşi trebuie să te 
gândeşti care răspuns este corect.

Am aici un test grilă, care este absolut vital pentru tine. 
Trebuie să te gândeşti cu mare atenţie. Este mult mai 
important decât oricare alt examen pe care îl vei avea 
vreodată.

1. Inţelegi ce înseamnă să fii mântuit? 
(PowerPoint® folia nr. 1)

  Nu    

 Nu sunt sigur        

 Da 

Dacă răspunsul tău este 
„nu“ sau „nu sunt sigur“, 
haideţi să vorbim despre 

aceasta, şi să aflăm ce înseamnă să fii mântuit. Dacă 
răspunsul tău este „da“, atunci verifică următoarele 
şi vezi dacă eşti de acord cu ele.

O persoană mântuită este o persoană care: 

a) … crede în existenţa unui singur Dumnezeu viu 
şi adevărat;

b) … îşi recunoaşte păcatul şi îşi dă seama că 
acesta îl desparte de Dumnezeu;

c) … crede că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, 
care a trăit o viaţă perfectă, a murit pe cruce pentru 

păcatele lui, a înviat din morţi şi acum este viu;

d) … se întoarce de la păcat la Dumnezeu;

e) … îi cere Domnului Isus să-l ierte de păcate şi-L 
primeşte ca Mântuitor;

f ) … încearcă, prin puterea lui Dumnezeu, să 
trăiască o viaţă plăcută Lui;

Acesta este un scurt rezumat a ceea ce este o 
persoană mântuită. Înainte să te gândeşti la viaţa 
de credinţă trebuie să ştii ce este o persoană 
mântuită. Acum, când ştii şi bifezi răspunsul „da“, 
apare o altă întrebare. 

2. Te-ai gândit vreodată să primeşti 
mântuirea? (PowerPoint® folia nr. 2)

 Niciodată  

 Câteodată  

 Da, de multe ori 

Care dintre răspunsuri l-ai 
alege? Haideţi să ne uităm 
la cele trei răspunsuri.

„Niciodată“ 

Dacă acesta este răspunsul tău, atunci eu aş spune: 
„De ce nu?“ Nu sunt foarte mulţi oameni care se opun 
pe faţă mântuirii, încât să spună „niciodată“. Dar sunt 
câţiva. Nu refuza mântuirea! Sunt atât de multe beneficii 
minunate în viaţa unui om mântuit, iar tu pierzi atât de 
mult!

„Câteodată“ 

L-ai auzit pe Dumnezeu vorbindu-ţi uneori şi L-ai 
respins? Este periculos să faci aşa. Dumnezeu spune 
în Cuvântul Său: „Acum este ziua mântuirii“ (2 Cor 6:2). 
Răspunde-I lui Dumnezeu primindu-L pe Domnul 
Isus Hristos ca Mântuitor. Nu rata posibilitatea de a fi 
mântuit! 

„Da, de multe ori“

Dacă te-ai gândit de multe ori că vrei să fii mântuit, 
atunci cu siguranţă există ceva ce te reţine. Nu contează 
ce este, dar orice ar fi, nu se merită să aştepţi. Biblia ne 
spune: „Şi ce foloseşte unui om să câştige toată lumea, 
dacă îşi pierde sufletul?“ (Marcu 8:36). Cu alte cuvinte, 
poţi avea totul – prieteni, popularitate, bani, posesiuni 
materiale – dar vei pierde totul dacă îţi pierzi veşnicia. 
Îndepărtează din calea ta tot ce te reţine şi vino la 
Domnul Isus Hristos. Atunci problema păcatelor tale va fi 
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Test grilă8
rezolvată, viaţa ta va avea sens şi vei avea o casă în cer.

Deci, acum ai înţeles ce înseamnă să fii mântuit şi vezi 
cât de important este să te gândeşti la acest lucru? Dar 
aceasta nu este de ajuns. Te poţi gândi la acest lucru 
toată viaţa, şi în cele din urmă să-l ratezi. Trebuie să 
faci pasul acesta şi să primești mântuirea. Următoarea 
întrebare evidentă este…

3. Eşti mântuit? (PowerPoint® folia nr. 3)

 Nu  

 Nu sunt sigur  

 Aş vrea să fiu  

 Da 

Dacă ai bifat „da“ sau „nu“, 
aceste răspunsuri sunt clare. 
Dar haideţi să ne uităm la cele 

două răspunsuri din mijloc. 

„Nu sunt sigur“  Poate că atunci când erai copil, L-ai 
primit pe Domnul Isus ca Mântuitor al tău. Dar lucrurile 
nu au mers prea bine şi au început să apară îndoielile. 
Atunci răspunsul potrivit pentru tine ar fi „nu sunt sigur“. 
Dacă I-ai cerut Domnului Isus sincer şi din toată inima 
să fie Mântuitorul tău atunci nu trebuie să ai îndoieli. 
Romani 10:13 afirmă clar că „Oricine va chema Numele 
Domnului va fi mântuit.” Nu există în acest verset nici un 
„dacă“ sau „poate“. Este o afirmaţie clară din Cuvântul lui 
Dumnezeu, Biblia. 

Poate ai îndoieli datorită faptului că te-ai îndepărtat 
de Dumnezeu. Nu ai fost  statornic pe calea credinţei. 
Timpul tău de părtăşie zilnică s-a diminuat sau nu mai 
există deloc. Satana reuşit să-ţi umple mintea cu îndoieli. 
Nu-l asculta. Întoarce-te la Domnul, mărturiseşte-ţi 
păcatul, caută iertarea Lui şi reînnoieşte-ţi părtăşia cu El 
(citeşte 1 Ioan 1:9).

„Aş vrea să fiu“ Atunci fă pasul decisiv. Roagă-L pe 
Domnul să te mântuiască şi El va face acest lucru. Nu 
mai amâna! Dacă amâni, Satana va încerca să-ţi umple 
mintea cu tot felul de scuze, ca de exemplu de ce nu 
trebuie să fii mântuit. Cere-I astăzi Domnului Isus să te 
mântuiască.

Probabil înţelegi ce înseamnă să fii mântuit, te-ai 
gândit la acest lucru, ai făcut pasul decisiv şi L-ai rugat 
pe Domnul Isus să te ierte. Dacă este aşa, atunci iată o 
întrebare la care să te gândeşti.

4. Eşti mulţumit cu viaţa ta de 
credinţă? (PowerPoint® 
folia nr. 4)

 Nu 

 Puţin 

 În mare parte 

 Da, sigur 

Dacă nu eşti deloc mulţumit sau prea puţin, atunci 
păcatul şi-a recâştigat locul în viaţa ta. Cercetează-ţi 
viaţa (2 Corinteni 13:5). Apoi mărturiseşte-ţi păcatul şi 

vei găsi din nou bucuria de a trăi pentru Domnul Isus. 
Dacă răspunsul tău este: „În mare parte“, acesta este un 
semn bun. Arată că tu te străduieşti cu adevărat să-I faci 
plăcere Domnului, dar eşti conştient de câteva domenii 
din viaţa ta unde Domnul Isus nu are controlul total. Este 
bine să fim conştienţi de păcatele şi deficienţele noastre 
înaintea Domnului. Descoperă care sunt acestea şi  
adu-le înaintea Domnului (1 Ioan 2:1).

Dacă răspunsul tău este „Da, sigur“, atunci bucură-te, 
pentru că tu petreci timp cu Dumnezeu, îţi trăieşti viaţa 
pentru El la şcoală şi acasă, Îl mărturiseşti pe El şi viaţa 
ta are sens. Dacă acesta este locul în care te afli, atunci 
mulţumeşte-I Domnului. Textul din 1 Corinteni 10:12 
conţine un avertisment şi anume: Ai grijă, atunci când 
te gândeşti că lucrurile merg bine, să nu devii prea 
mulţumit de tine însuţi şi să te complaci în această stare. 
Continuă să mergi înainte. Fii atent la capcanele pe care 
Satana va încerca să ţi le întindă. Continuă să trăieşti 
pentru Domnul!

Concluzie 
(PowerPoint® folia nr. 5)

Cu aceasta am terminat 
testul grilă. Care este 
răspunsul tău?

Cât de departe ai ajuns în 
viaţa ta? Ai înţeles unde 
te afli? Dacă răspunsul tău a fost „nu“, te-ai gândit 
să primeşti mântuirea? Dacă da, ţi-ai pus încrederea în 
Domnul Isus Hristos? Iar dacă deja ai făcut acest pas, eşti 
cu adevărat mulţumit de viaţa ta de credinţă?

Cât de trist este să înţelegi unde te afli şi să nu mergi mai 
departe!

Cât de trist este să ştii că eşti în pericol şi să nu faci pasul 
decisiv!

Cât de trist este să faci acest pas şi apoi trăieşti 
dezamăgit, datorită păcatelor nemărturisite sau a 
neascultării!

La care întrebare vei spune „da”? Ar fi cu adevărat 
minunat dacă ai putea spune „da“ la ultima:

„da, înţeleg“

„da, m-am gândit la aceasta“

„da, sunt mântuit“ şi

„da, sunt cu adevărat mulţumit de viaţa mea de 
credinţă“.
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9Cu cine te asemeni?
Sugestii 
Aceasta este o lecţie cu puternic accent evanghelistic. 
Ia-ţi timpul necesar pentru prezentarea concluziei, 
arătând contrastul dintre cei doi oameni. Prezintă în 
mod clar adolescenţilor în ce pericol se află dacă-L 
resping pe Domnul. Este responsabilitatea ta din 
partea lui Dumnezeu să faci aceasta. 

Lecţia
Când se naşte un bebeluş, neamurile spun că se 
aseamănă cu mama sau cu tata. Uneori cineva 
poate recunoaşte trăsături comune cu bunicii 
bebeluşului. După ce creşte mai mare, uneori 
copilul este întrebat: Cu cine te asemeni?“, pentru a 
se afla ale cui trăsături sunt evidente în el. 

Acum ne vom uita la două personaje din Noul 
Testament. Tu eşti sau ca primul sau ca al doilea. Tu 
decizi cu care dintre ei vrei să te asemeni.

Tânărul bogat Marcu 10:17-22 
(PowerPoint® folia nr. 1)

Când Domnul Isus 
Hristos era pe pământ 
a întâlnit o mulţime de 
oameni. Unii dintre ei 
au venit să-L vadă din 
curiozitate. Alţii au venit 
ca să fie vindecaţi. Iar alţii 
au venit cu întrebări. 

Într-o zi un tânăr a venit alergând la Domnul Isus 
Hristos. Din povestire ştim că era bogat şi tânăr, 
dar nu îi ştim numele. El a alergat la Domnul Isus, a 
căzut în genunchi înaintea Lui şi L -a numit: „Bunule 
Învăţător“. Apoi l-a întrebat ce trebuie să facă 
pentru a avea viaţa veşnică. Întrebarea lui este cu 
adevărat interesantă deoarece ea arată dorinţa lui 
sinceră de a ajunge în cer. Tânărul nu a menţionat 
păcatul lui, sau dorinţa de a fi plăcut lui Dumnezeu. 
În primul rând el dorea „un bilet“ spre cer. 

Domnul Isus l-a întrebat despre cele Zece Porunci, 
iar tânărul pretindea că le-a ţinut pe toate. Poate 
că el a trăit o viaţă bună, dar nimeni nu a reuşit 
pe deplin să ţină cele Zece Porunci. Pretenţiile 
tânărului arătau că el nu a înţeles cu adevărat 
sfinţenia lui Dumnezeu şi păcătoşenia lui. Poate şi 
tu te gândeşti că eşti destul de bun aşa cum eşti 

în faţa unui Dumnezeu sfânt, dar nu este adevărat. 
Tu ai nevoie de iertare. 

În ciuda faptului că tânărul a spus Domnului Isus 
o minciună, vedem un lucru uimitor în versetul 
21. Domnul Isus s-a uitat la el şi totuşi l-a iubit. 
Aminteşte-ţi întotdeauna acest adevăr minunat 
– Dumnezeu te iubeşte. Nu contează cât de bun 
sau cât de rău te crezi, Dumnezeu totuşi te iubeşte. 
Chiar dacă acum nu înţelegi cât de mare nevoie ai 
de Domnul, El te iubeşte şi vrea să vii la El. Va veni 
acest tânăr la Domnul Isus? Haideţi să vedem.

Domnul Isus i-a cerut tânărului să-şi vândă averea şi 
să dea banii săracilor, apoi să-L urmeze. Dintr-odată, 
tânărul s-a întristat. El era foarte bogat şi trebuia 
să decidă dacă doreşte să-şi împartă banii. Banii şi 
averea erau pe primul loc în viaţa lui, iar dragostea 
pentru ele îl ţineau departe de Dumnezeu. Cum 
eşti tu? Este vreun lucru care te ţine departe de 
Dumnezeu? Sunt prietenii tăi? Te temi de reacţia 
lor? Lucrurile stau astfel deoarece nu-ţi dai seama 
cât de serioasă este problema păcatului. Poate 
te-ai gândit să încerci mai întâi câteva lucruri care 
crezi că-ţi aduc satisfacţie şi poate mai târziu să-L 
primeşti pe Isus? Nu se merită să laşi niciun lucru 
să te despartă de Dumnezeu. Nici un lucru nu este 
mai important ca El. Nu se merită! Tânărul care l-a 
întâlnit pe Domnul Isus a plecat întristat (Marcu 
10:22). A întors spatele Domnului Isus şi a plecat 
pe drumul lui. Un lucru trist, semnificativ este că 
nu citim nicăieri despre el că a mai venit înapoi 
vreodată ca să-şi pună încrederea în Domnul. Ai 
grijă! Nu pierde ocazia de a veni la Domnul Isus!

Nicodim   Ioan 3:1-21  (PowerPoint® folia nr. 2)

Nicodim a fost diferit de 
tânărul bogat în multe 
privinţe. El nu a atras 
atenţia publică asupra lui, 
venind la Domnul Isus în 
faţa mulţimii. El s-a dus 
noaptea, în secret. El nu a 
vrut să fie văzut mergând 
la Domnul Isus. Probabil lui Nicodim i-a fost 
teamă de ceea ce ar fi gândit sau ar fi spus prietenii 
lui. Dar cel puţin el s-a dus la Domnul Isus. Nu 
contează ce reacţie va avea prietenii tăi, tu trebuie 
să vii la Domnul Isus. Poţi să faci acest lucru în 
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Cu cine te asemeni?9
linişte, nu trebuie să atragi atenţia publică asupra ta.

Domnul Isus i-a spus lui Nicodim câteva cuvinte 
care au devenit remarcabile: „Trebuie să te naşti 
din nou.“ Noi toţi ne-am născut într-o familie 
pământească. Dar noi trebuie să ne naştem din 
nou în familia lui Dumnezeu. Aceasta nu înseamnă 
că devenim din nou bebeluşi. Deci, cum putem să 
ne „naştem din nou”?

Domnul Isus i-a explicat lui Nicodim cum se poate 
naşte din nou, folosind binecunoscutele cuvinte 
ale versetului Ioan 3:16 (citeşte-l cu voce tare). 

Şi tu trebuie să crezi în Domnul Isus ca să poţi fi 
născut în familia lui Dumnezeu. Dacă tu crezi, nu 
vei fi condamnat, ci vei avea viaţă veşnică în cer – 
aşa cum a continuat Domnul Isus să explice.

Ce a făcut Nicodim? S-a încrezut în Domnul Isus ca 
să-l mântuiască? Da. Avem dovada acestui lucru 
mai târziu în cartea Ioan. În două ocazii, Nicodim a 
fost de partea Domnului Isus. Odată în sinagogă, el 
a luat partea Domnului Isus în faţa oamenilor care 
Îl urau (Ioan 7:50-51). De asemenea, Nicodim a fost 
acela care a luat de pe cruce trupul Domnului Isus 
şi L-a pus într-un mormânt (Ioan 19:38-39). Acestea 
au fost două acţiuni curajoase care au arătat că 
Nicodim a fost schimbat de Domnul Isus. Înainte, el 
a venit la Domnul Isus noaptea. Acum, el a fost de 
partea lui Domnului Isus în mod deschis şi nu i-a 
fost ruşine. A fi mântuit nu înseamnă doar să-ţi ceri 
iertare Domnului, ci să şi arăţi că ai fost schimbat. 

Concluzie 
(PowerPoint® folia nr. 3) 

Deci, cu cine 
te asemeni? Cu 
tânărul bogat 
sau cu Nicodim? 
Amândoi s-au 
întors, dar în direcţii 
diferite. Unul a 
întors spatele 

Domnului Isus, celălalt s-a întors către El. 
Ce vei face tu? Unul nu a fost gata pentru sacrificiul 
de a-L urma pe Domnul Isus. Celălalt a arătat în 
mod deschis că-L urmează pe Domnul Isus. 

(PowerPoint® folia nr. 4) 

Unul a fost născut 
din nou, celălalt nu. 
Unul a trăit pentru 
Domnul, celălalt 
a trăit pentru el 
însuşi. Unul a rămas 
pierdut în păcatele 
sale, departe de 

Dumnezeu, celălalt a fost găsit de Domnul şi iertat 
de păcate.

(PowerPoint® folia nr. 5) 

Acum e alegerea 
ta. Vei veni tu la 
Domnul Isus? Nu 
urma exemplul 
tânărului bogat care 
a plecat întristat! Fii 
ca Nicodim, care a 
fost născut din nou, 
viaţa lui a fost schimbată şi acum este în 
cer. Răspunsul acestor doi oameni faţă de 
Domnul Isus a fost atât de diferit! Tu nu rata, alege 
răspunsul corect! 
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10Viitorul
Sugestii
Această lecţie se ocupă de probleme foarte serioase, 
ca revenirea Domnului Isus, moartea şi judecata. 
Nu trebuie să-ţi fie teamă să tratezi lucrurile viitoare 
despre care vorbeşte Biblia. Oricum, aceste probleme 
dificile, emoţionale trebuie tratate cu multă dragoste 
şi atenţie, dar în acelaşi timp fiind sincer şi stăruitor. 
Consecinţele respingerii lui Hristos sunt arătate 
foarte clar în Scriptură şi este responsabilitatea 
noastră solemnă de a transmite acest avertisment 
adolescenţilor de care ne ocupăm.

Lecția 
Toată lumea este interesată de viitor. Toţi suntem 
curioşi şi dorim să ştim ce se va întâmpla în 
viitor. Unii oameni sunt interesaţi de filme despre 
viitor. Alţii încearcă să-şi imagineze cum ar fi să-şi 
petreacă vacanţele în viitor în spaţiu. Cum ar fi ca în 
viitor în camera ta să facă curăţenie un robot? Unii 
oameni se îngrijorează ce se va întâmpla cu lumea 
aceasta, deoarece stratul de ozon se dezintegrează 
treptat datorită poluării. Oamenii de ştiinţă fac 
afirmaţii despre pericolul global şi despre efectele 
acestuia asupra planetei Pământ. Iubitorii de 
natură sunt îngrijoraţi de dispariţia multor specii de 
animale. S-au făcut o mulţime de preziceri despre 
viitor.

Oamenii sunt de asemenea interesaţi de propriul 
lor viitor. Aceia care încearcă să prezică lucruri 
folosind cititul în palmă, horoscopul sau globul 
de cristal, adesea fac o mulţime de bani pentru că 
oamenii vor să afle despre propriul viitor. În Biblie, 
Dumnezeu ne interzice să avem de-a face cu 
modalităţi de a afla viitorul, deoarece acestea nu 
sunt de la Dumnezeu. 

Deci, ce ne spune Biblia despre viitor? 

1. Domnul Isus va reveni (PowerPoint® 
folia nr. 1)

Ştiaţi că revenirea 
Domnului Isus este 
menţionată în Noul 
Testament de peste 
300 de ori? Acest lucru 
nu poate fi ignorat. 
Oare se va întâmpla? 
Putem avea încredere 

în Cuvântul lui Dumnezeu atunci când vorbeşte 
despre revenirea Domnului Isus? În Vechiul 
Testament sunt aproximativ 300 de profeţii despre 
prima venire a Domnului Isus. S-a întâmplat acel 
lucru? Da, s-a întâmplat, în ciuda faptului că unele 
profeţii au fost făcute cu peste o mie de ani înainte. 
(Dacă deja ai predat lecţia „Este Biblia adevărată?“, fă 
o scurtă referire la aceasta.) Faptul că profeţiile s-au 
împlinit îmi dă o mare încredere că Domnul Isus va 
reveni, pentru că şi acest lucru a fost profeţit.

De ce va reveni Domnul Isus? Răspunsul este în 1 
Tesaloniceni 4:16-17 (citeşte cu voce tare). Domnul 
Isus va veni din nou doar pentru cei care L-au 
primit ca Mântuitor. El ne va lua în cer, să trăim 
acolo pentru totdeauna cu El. Dacă nu eşti pregătit 
pentru a te întâlni cu Domnul Isus când El se va 
întoarce, atunci vei rămânea pe pământ, unde vei 
suferi consecinţele mâniei lui Dumnezeu, şi în final, 
iadul (citeşte 2 Tesaloniceni 1:8-10). Acolo nu va fi 
o a doua şansă. Lucrul important este să fii pregătit 
acum. Satana vrea ca tu să te îndoieşti de a doua 
venire a lui Isus. Dar aceasta se va întâmpla cu 
siguranţă.

Când va reveni Domnul Isus? Nimeni nu ştie (Matei 
24:36). Din nou, lucrul cel mai important este să fii 
gata. Biblia spune că El va veni „ca un hoţ noaptea“ 
(1 Tesaloniceni 5:2). Un hoţ nu te sună acasă să te 
anunţe că va veni! Nu, el vine atunci când nu te 
aştepţi. La fel este şi cu revenirea Domnului Isus. 
Lecţia pe care trebuie s-o învăţăm pentru că ştim 
că Domnul Isus va reveni este: „să fim gata!“ (Matei 
24:44). Te rog ia seama la acest avertisment!

2. Tu vei muri 
(PowerPoint® folia nr. 2)

Acesta este un alt lucru 
garantat despre viitorul 
tău. Te vei afla în una 
dintre cele două situaţii: 
„ori“ - „ori“. Ori vei fi în viaţă 
când va reveni Domnul Isus, ori vei fi murit. 
Nimeni nu-ţi garantează că vei mai trăi încă un an, 
încă o săptămână, nici măcar încă o suflare. Biblia 
ne spune în Evrei 9:27 că fiecare dintre noi va muri.
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Viitorul10
3. Judecata 
(PowerPoint® folia nr. 3)

Tot Evrei 9:22 ne arată 
ce se va întâmpla după 
moarte: va fi judecata. 
Va trebui să stai înaintea 
Domnului Isus Hristos, 
care va fi Judecătorul. 

Atunci , dacă te-ai întors din păcat şi te-ai 
încrezut în Hristos ca Mântuitor, atunci nu vei avea 
nici un motiv să-ţi fie teamă. Trupul tău este pus 
într-un sicriu şi apoi în pământ, dar atunci când 
mori sufletul tău merge imediat în cer să fie cu 
Domnul. 

Dacă L-ai respins pe Domnul Isus, atunci vei merge 
în iad pentru totdeauna. Acolo vei fi despărţit 
de dragostea lui Dumnezeu – vei fi într-un loc al 
pedepsei pentru toată veşnicia. Dar acest lucru nu 
trebuie să se întâmple. Pregăteşte-te să întâmpini 
moartea şi judecata, punându-ţi încrederea în 
Domnul Isus, care a luat pedeapsa pentru păcat 
la cruce, astfel încât să nu mai trebuiască să fii 
pedepsit veşnic. 

Aşa cum nu ştii când va reveni Domnul Isus, nu 
ştii nici când vei muri, deci din nou, lucrul cel mai 
important este: să „fii gata“.

Gândeşte-te 
serios! (PowerPoint® 
folia nr. 4)

În mod sigur revenirea 
Domnului Isus, moartea 
şi judecata trebuie să 
te facă să realizezi că 

cel mai important lucru în viaţă este să fii gata 
pentru viitor. Toate celelalte lucruri care ni se par 
importante trebuie puse la locul corespunzător în 
comparaţie cu veşnicia. 

Dacă te întorci de păcatul tău şi crezi în Domnul 
Isus, viitorul tău va fi sigur şi fericit, pentru că 
Domnul Isus este Mântuitorul tău. El este Acela 
care conduce viitorul. Orice s-ar întâmpla, El va fi 
întotdeauna acolo pentru tine, atât în viaţă, cât şi în 
veşnicie. Cei mântuiţi au un cântec frumos despre 
viitor: „Da chiar în curând vom vedea toţi pe Mirele/
Aleluia, aleluia, pe Mire Îl vom vedea.“

Dacă vrei ca aceste cuvinte să fie adevărate și 
pentru tine, atunci vino la Domnul Isus astăzi. Biblia 
spune: „Acum este ziua mântuirii“ (2 Cor 6:2). 

Vino la Domnul Isus acum! Apoi vei fi gata să 
trăieşti sau să mori, să întâmpini pe Domnul la a 
doua venire a Lui, și nu vei mai fi judecat pentru 
păcatele tale. 
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Domnul Isus - 

ce a făcut și ce poate să facă?
Sugestii
Istorisirea pastorului Richard Wurmbrand din introducere 
poate fi găsită în cartea sa  „Torturat pentru Hristos“, 
disponibilă în librăriile creştine.

Această lecţie prezintă multe informaţii de bază din viaţa 
Domnului Isus, moartea şi învierea Sa. 

Ai grijă să nu petreci mai mult timp decât este necesar la 
fiecare punct, altfel lecţia devine prea lungă.

Această lecţie nu urmăreşte un pasaj din Scriptură, dar face 
referire la mai multe versete care sunt notate în text.

Lecția
În anii ’50, pe când România se afla sub conducere 
comunistă, pastorul Richard Wurmbrand a fost încarcerat 
şi torturat de mai multe ori pentru credinţa sa. În timpul 
unei interogări, i s-a spus în mod repetat că nu a existat 
Domnul Isus Hristos, şi a fost forţat să renunţe la credinţa 
sa în El. Wurmbrand a răspuns: „Dacă Domnul Isus nu a 
existat, atunci de ce statul datează ziarele cu anul 1950, 
după o persoană care nu a existat?“

Indiferent de părerea ta despre Domnul Isus, nu poţi 
să negi influenţa pe care El a avut-o în această lume. 
Sistemul calendaristic este bazat pe data naşterii Sale 
(î. dH = înainte de Hristos, d.Hr = după Hristos). Multe 
tablouri celebre au reprezentat scene din viaţa Sa. Multe 
clădiri din oraşele noastre au fost zidite ca oamenii să se 
închine înaintea Lui. Învăţăturile Sale au influenţat viaţa 
multor oameni, şi continuă să o influenţeze, chiar şi după 
2.000 de ani de când a trăit El pe pământ. 

De ce Domnul Isus Hristos este o persoană aşa de 
specială? Ce a făcut şi ce poate să facă El? Pentru a 
răspunde la aceste întrebări, ne vom gândi la alte câteva 
întrebări.

Ce a făcut Domnul Isus? 
A trăit (PowerPoint® folia nr. 1)

Acesta poate pare un lucru 
evident. 

Chiar şi oameni care nu Îl 
urmează pe Domnul Isus, 
acceptă în general că El a 
fost o personalitate istorică 
şi a trăit acum aproximativ 
2.000 de ani. Dar viaţa 
Domnului Isus nu a fost o 

viaţă obişnuită. Oamenii nu au mai cunoscut pe 
nimeni ca El. El a fost un învăţător extraordinar, într-atât 

încât ascultătorii Săi au afirmat că nu au mai auzit pe 
nimeni vorbind ca El (Ioan 7:46). El a vindecat (Marcu 
2:10-12), şi chiar a înviat morţii (Luca 8:49-55). A liniștit 
forţele naturii printr-un simplu cuvânt (Marcu 4:39).

Toate aceste lucruri pe care le-a făcut sunt uimitoare, dar 
şi mai uimitor este faptul că Domnul Isus Hristos a trăit 
o viaţă fără păcat (Evrei 4:15, 1 Petru 2:22). El nu a gândit 
nimic rău, nu a spus nicio vorbă urâtă şi nu a făcut nicio 
faptă rea. El a fost Fiul lui Dumnezeu, perfect şi fără vreun 
păcat.

A murit (PowerPoint® folia nr. 1)
Chiar dacă nu a făcut nimic să merite acest lucru, 
Domnul Isus a fost pus în rândul tâlharilor de rând şi 
răstignit la Golgota. Ce s-a întâmplat? A eşuat groaznic 
planul lui Dumnezeu pentru Domnul Isus? În nici un 
caz! Moartea Domnului Isus a fost parte a planului 
perfect al lui Dumnezeu de a face posibil pentru oamenii 
păcătoşi de pretutindeni să fie iertaţi de păcatele lor şi 
să fie aduşi în familia Sa. Dumnezeu este sfânt. El urăşte 
păcatul şi trebuie să îl pedepsească. Prin moartea Sa pe 
cruce, Domnul Isus a suportat de bună voie mânia lui 
Dumnezeu şi a purtat pedeapsa pe care o meritau toţi 
păcătoşii. El nu a fost nevoit să facă acest lucru, dar a 
făcut-o pentru tine şi pentru mine. Biblia spune, că „Cel 
neprihănit“ a murit pentru „cei nelegiuiţi“, ca să ne aducă 
la Dumnezeu (1 Petru 3:18).

Este uimitor faptul că El a făcut acest lucru. Dacă 
povestirea despre Domnul Isus s-ar fi sfârşit aici, nu am fi 
avut de transmis nici un mesaj de speranţă. Mesajul celor 
mântuiţi este bazat tot pe faptul că Domnul Isus, chiar 
dacă a murit pentru păcate, nu a rămas mort.

A înviat (PowerPoint® folia nr. 1)
Domnul Isus a fost răstignit de soldaţii romani, care erau 
experţi în ceea ce făceau. Trupul Său a fost îngropat 
în cea mai mare siguranţă şi la gura mormântului s-a 
prăvălit o piatră mare şi au pus de strajă un grup de 
soldaţi. Chiar şi aşa, când ucenicii au venit să viziteze 
mormântul în prima dimineaţă de Paşti, l-au găsit gol! 
Piatra a fost rostogolită de la gura mormântului şi trupul 
nu mai era acolo. Ei au venit aşteptându-se să găsească 
un trup mort, dar au descoperit că Domnul înviase din 
morţi. Nu după mult timp, Domnul Isus li s-a arătat 
pentru a îndepărta orice urmă de îndoială (Ioan 20:14-
16,26). Domnul Isus a biruit moartea prin învierea Sa din 
morţi şi El este viu astăzi.

Acest adevăr diferenţiază creştinismul de toate 
celelalte religii. Fondatorul creştinismului nu este 
mort şi pus într-un mormânt, ci este viu şi înălţat în 
ceruri pentru totdeauna. Creştinismul nu este o religie 
moartă, ci o relaţie cu un Mântuitor viu. Domnul Isus 
este viu şi aceasta ar trebui să însemne totul pentru 
tine. Acesta este un sumar a ceea ce a făcut Domnul 
Isus. Dar pentru ca totul să fie relevant, trebuie să ne 
punem o altă întrebare.
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Domnul Isus - ce a făcut și ce poate să facă?

Ce POATE să facă Domnul Isus? 
Să te ierte (PowerPoint® folia nr. 2)

Am descoperit că Domnul 
Isus a trăit o viaţă fără păcat 
– aceasta este ceea ce Îl face 
diferit de tine şi de mine. 
Nici unul dintre noi nu ar 
putea pretinde că nu a greşit 
niciodată. Dacă suntem 
cinstiţi, suntem conştienţi că 

adesea gândim, spunem sau facem lucruri pe care nu 
trebuie să le facem. Biblia numeşte aceasta păcat, şi 
ne arată că niciunul nu putem ajunge la standardul 
lui Dumnezeu (Romani 3:23). Păcatul tău te desparte 
de Dumnezeu, şi dacă această problemă nu este 
rezolvată, te va despărţi de El pentru totdeauna. Dar 
Dumnezeu a pregătit şi soluţia pentru problema 
păcatului tău. Prin moartea Sa pe cruce, Domnul Isus 
a făcut iertarea ta posibilă. Nu contează ce ai făcut, 
moartea Sa este suficientă pentru a plăti pentru toate 
păcatele tale (Isaia 1:18). El poate să te ierte şi doreşte 
să te ierte. Recunoaşte problema păcatului tău, şi fii 
gata să te întorci de la acel păcat şi să crezi în Domnul 
Isus (Fapte 16:31), experimentând astfel iertarea Sa.

Să te păzească (PowerPoint® folia nr. 2)

Poate că doreşti să ai păcatele iertate, dar te 
îngrijorezi de ceea ce va urma după aceea. Îţi dai 
seama că încrezându-te în Domnul Isus începi o viaţă 
nouă (2 Corinteni 5:17). Eşti conştient că sunt lucruri 
în viaţa ta la care trebuie să renunţi, şi te întrebi dacă 
vei reuşi să trăieşti aşa cum îţi cere Dumnezeu în noua 
viaţă cu Hristos.

Dacă acestea sunt frământările tale, atunci să ştii 
că Domnul Isus poate să te şi păzească, nu doar să 
te mântuiască (Iuda 24). Te va ierta El de păcate şi 
apoi te va lăsa singur în noua viaţă? Desigur că nu! 
Amintește-ţi de faptul că a fi mântuit nu înseamnă   
să urmezi o religie, ci a avea o relaţie vie cu un 
Mântuitor viu.

Când îţi pui încrederea în Domnul Isus, El vine să 
locuiască în tine prin Duhul Sfânt (2 Corinteni 1:22). El 
îi va da puterea să trăieşti pentru El zi de zi. Bineînţeles 
că vei avea şi tu ceva de făcut. Va trebui să doreşti să 
Îl cunoşti mai bine, prin rugăciune şi citirea Bibliei. Va 
trebui să fii gata să spui „Nu!“ dorinţelor păcătoase. 
Dar nu va trebui să trăieşti viaţa de credinţă prin 
puterea ta. Domnul Isus care te-a mântuit poate şi 
doreşte să te şi păzească. 

Să-ţi dea viaţa veşnică (PowerPoint® folia 
nr. 2)

Pe lângă faptul că El te poate mântui şi poate să 
îţi dea putere în viaţa ta de credinţă, Domnul Isus 
Hristos poate şi să îţi dea viaţa veşnică. Viaţa de pe 
pământ este efemeră. Chiar şi şaptezeci sau optzeci 
de ani sunt o frântură de timp în comparaţie cu 

eternitatea. Prin moartea Sa de pe cruce, Domnul 
Isus poate să îţi dea viaţa veşnică împreună cu El în 
cer. Un Dumnezeu sfânt nu poate permite păcat în 
ceruri, dar atunci când te încrezi în Domnul Isus să îţi 
ierte păcatul, calea spre cer este deschisă pentru tine. 
Atunci eşti sigur că atunci când viaţa ta de pe pământ 
se sfârşeşte, vei merge în acel loc minunat pe care l-a 
pregătit pentru toţi cei ce Îl iubesc şi se încred în El 
(Ioan 14:6). Unde îţi vei petrece veşnicia? Răspunsul 
depinde de relaţia ta cu Domnul Isus Hristos. Fără 
iertarea pe care o dă El nu vei putea niciodată să vezi 
cerul. 

Concluzie 
Ne-am gândit la ceea ce făcut şi poate să facă 
Domnul Isus. Dar înainte să încheiem, mai trebuie să 
ne punem o întrebare esenţială.

Ce vei face TU? (PowerPoint® folia nr. 3)

Gândindu-te la Domnul Isus 
Hristos şi la tot ce a făcut El, 
eşti pus în faţa unei alegeri 
care cere un răspuns din 
partea ta. Realitatea este 
că nu sunt decât două 
opţiuni – să Îl primeşti sau 
să Îl respingi. Nu este o cale 
de mijloc (Ioan 3:18). Poţi să ai doar unul din cele 
două răspunsuri la ceea ce ai auzit. Fie îţi vei da 
seama că ai nevoie de Domnul Isus ca Mântuitor al 
tău personal şi îţi vei pune încrederea în El, fie vei 
refuza acest lucru, ceea ce înseamnă că Îl respingi pe 
El şi tot ce a făcut pentru tine. Ce vei face? Aceasta 
este întrebarea la care doar TU poţi răspunde.
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Pilda nunții 
fiului de împărat

Sugestii
Lecţia se bazează pe textul din Matei 22:1-14. Aceasta 
îţi dă posibilitatea să implici adolescenţii. Ei pot 
urmări textul fie în Biblie, fie pe o foaie tipărită de tine 
dinainte pentru ei, dacă ştii că ei nu îşi aduc Biblia. 
De asemenea, pot participa răspunzând la  întrebări 
bazate pe text, de ex.: „Cine a dat ospăţul?“, „Cum 
au răspuns invitaţii?“, „Ce a făcut împăratul în cazul 
acela?“ etc. Aceasta le va menţine interesul.

Pasaj biblic: Matei 22:1-14

Lecţia
Ai văzut un plic în poştă. Îţi dai seama că este ceva 
special. Poate după caligrafia deosebită folosită 
pentru nume şi adresă, sau poate este ceva pe 
plic care denotă faptul că este o invitaţie la nuntă. 
Asemenea invitaţii produc bucurie … de obicei. 
Este o mare onoare să fii invitat la o ocazie aşa de 
specială, cum este o nuntă.

Domnul Isus a folosit adesea povestiri sau pilde, 
pentru a transmite ascultătorilor mari adevăruri. 
Într-o anumită ocazie, El a folosit o pildă a nunţii 
unui fiu de împărat (Matei 22:1-14). 

Este o povestire foarte interesantă, care conţine 
multe lecţii importante.

O invitaţie 
minunată 
(PowerPoint® folia 
nr. 1)

Orice invitaţie la nuntă 
poate produce bucurie 
– dar aceasta era de la 

împărat pentru nunta fiului său (Matei 22:2). 
Nu era o onoare mai mare ca aceasta! Totul 

era pregătit pentru ospăţul nunţii (Matei 22:4), şi dacă 
era nunta fiului de împărat, cu siguranţă totul era de 
cea mai bună calitate. Ce privilegiu deosebit să fii 
invitat la o asemenea petrecere! 

Domnul Isus a spus această pildă pentru a ne 
determina să ne gândim la o altă invitaţie – invitaţia 
pe care ne-o face Dumnezeu să venim la El ca să 
primim iertarea de păcate (Matei 11:28). Totul este 
pregătit. Dumnezeu a pregătit calea pentru iertare 
prin moartea pe cruce a Fiului Său, Domnul Isus 
Hristos (1 Petru 3:18). Tot ce este necesar pentru 
mântuirea ta s-a făcut. Nu mai este nevoie de nimic. 

Ai primit invitaţia lui Dumnezeu de a te întoarce de 
la păcatul tău şi să vii la Domnul Isus pentru iertare 
(Fapte 3:19). Vino! Totul este pregătit!

Nu, mulţumesc! (PowerPoint® folia nr. 2) 

Te-ai aşteptat ca toţi cei 
invitaţi să răspundă cu 
bucurie şi să se grăbească 
să ajungă la ospăţ – dar, 
nu este aşa! În Matei 22:3 
găsim un răspuns şocant 
la invitaţia împăratului. 
Cei ce au fost invitaţi, 
au refuzat să vină. 
Imaginează-ţi cum ar fi să refuzi o ocazie aşa 
de deosebită de a petrece timp cu împăratul şi fiul 
Său, de a te bucura de lucrurile bune pregătite acolo 
pentru tine. Nu ni se spune de ce au refuzat, dar aşa 
au făcut.

Răspunsul lor ne aduce aminte de răspunsul multor 
oameni din zilele noastre la invitaţia lui Dumnezeu. 
Sunt aşa de mulţi oameni, care refuză invitaţia lui 
Dumnezeu să vină la El pentru a primi iertare. Poate şi 
tu eşti unul dintre ei. Ai auzit mesajul Domnului Isus 
şi ce a făcut El, şi ai fost invitat să te încrezi în El. Dar ai 
refuzat invitaţia şi ai continuat să mergi pe propria ta 
cale. Eşti la fel ca cei din pilda Domnului Isus. Ai primit 
o invitaţie minunată, dar ai refuzat-o. Ce trist pentru El, 
şi ce nesăbuinţă din partea ta!

A doua şansă 
(PowerPoint® folia nr. 3) 

Chiar dacă invitaţii au 
refuzat să participe la 
nuntă, împăratul nu 
a renunţat. El a trimis 
slujitorii cu a doua 
invitaţie (Matei 22:4). Fără 
îndoială că Împăratul era 
foarte răbdător. El le spune slujitorilor să explice 
invitaţilor că toate pregătirile sunt făcute, şi să le 
acorde o a doua şansă ca să accepte invitaţia. El dorea 
mult de tot ca ei să participe la nuntă. 

Aşa cum spune şi în povestire, Domnul Isus vrea ca 
ascultătorii Săi să realizeze că Împăratul din povestire 
este o imagine a lui Dumnezeu. La fel cum împăratul 
face o invitaţie generoasă şi este foarte răbdător cu 
invitaţii care au refuzat, tot aşa şi Dumnezeu este 
răbdător cu cei ce refuză să vină la Domnul Isus 
pentru iertarea păcatelor. Dumnezeu oferă adesea o a 
doua şansă. Este adevărat că unor oameni El le oferă 
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mai multe şanse. Ţie câte ţi-a oferit? De câte ori ai 
auzit despre tot ce a făcut Domnul Isus pentru tine? 
Poate că de multe ori, dar nu ai acceptat invitaţia Sa. 
Dumnezeu îţi oferă încă o invitaţie. Încă o posibilitate 
să vii la Domnul Isus să fii iertat. Ce vei face? Vei 
accepta? Sau vei refuza din nou? 

Un refuz categoric 
(PowerPoint® folia nr. 4)

Povestirea relatează foarte 
clar ce au făcut invitaţii 
cu cea de a doua invitaţie 
a împăratului. Nu numai 
că au refuzat din nou, dar 
au arătat dispreţ total faţă 

de împărat şi slujitorii săi (Matei 22:5-6). Unii au 
nesocotit invitaţia şi s-au întors la lucrul lor. Unii, chiar 
mai rău, i-au bătut pe slujitorii împăratului şi chiar i-au 
omorât pe unii dintre ei. 

Din nou, observăm cum Domnul Isus foloseşte pilda 
pentru a transmite un mesaj foarte clar. Răspunsul 
invitaţilor din pildă este foarte similar cu răspunsul 
multor oameni la mesajul Evangheliei. Unii, pur şi 
simplu nu iau mesajul în serios. Ideea că trebuie să 
fie mântuiţi şi că trebuie să se pregătească pentru 
veşnicie îi face să râdă. Alţii sunt mai preocupaţi de 
alte lucruri, cum ar fi: bani, hobby-uri sau prieteni, 
decât să se gândească cu seriozitate la nevoia lor de 
mântuire. Iar alţii chiar îşi bat joc de cei ce încearcă să 
le spună mesajul Evangheliei.

Eşti şi tu ca unul din aceşti oameni? Continui să amâni 
decizia de a te încrede în Domnul Isus ca Mântuitor al 
tău, pentru că nu crezi că este important? Poate crezi 
că ai destul timp pentru aceasta mai târziu în viaţa 
ta. Poate că mintea ta este aşa de preocupată de alte 
lucruri încât nici nu te gândeşti să fii mântuit. Poate 
că este cineva aici care se împotriveşte aşa de tare 
Evangheliei încât le face viaţa grea celor ce încearcă 
să îi spună Evanghelia. Dacă vreunul din lucrurile 
menţionate mai sus este adevărat pentru tine, atunci 
te joci un joc periculos. Aşa cum vom descoperi din 
următoarea parte a povestirii, răbdarea împăratului 
– aminteşte-ţi că el este o imagine a lui Dumnezeu – 
avea să ajungă la capăt. 

Urmează pedeapsa 
(PowerPoint® folia nr.5)

Când împăratul a aflat 
de felul cum au fost 
trataţi slujitorii Săi, el a 
acţionat imediat pentru 
a-i pedepsi pe cei ce au 
refuzat invitaţia Sa, şi s-au 

purtat urât cu slujitorii. Mânia Împăratului faţă 
de comportamentul lor a fost foarte clară. El a fost 
răbdător foarte mult timp, dar acum răbdarea i-a 
ajuns la capăt, şi a venit pedeapsa. 

Acesta este un mesaj foarte serios. La fel cum 
pedeapsa împăratului a venit peste cei ce au refuzat 
invitaţia sa la nuntă, tot aşa, într-o zi va veni şi 
pedeapsa lui Dumnezeu peste cei ce au respins oferta 

Lui de iertare a păcatelor. Biblia arată foarte clar că la 
fel cum Dumnezeu dă viaţa veşnică celor ce se încred 
în Domnul Isus, în acelaşi fel, El îi va pedepsi pe cei 
ce refuză invitaţia Lui (Romani 6:23). El este răbdător, 
pentru că El doreşte ca nimeni să nu fie despărţit de 
El (1 Timotei 2:4), dar răbdarea Sa nu este veşnică. El 
trebuie să pedepsească păcatul, şi pedeapsa va veni 
cu siguranţă (Apocalipsa 20:15).

Prin această pildă, Domnul Isus le dă ascultătorilor 
o avertizare. Este o avertizare adresată şi ţie. Dacă 
respingi în continuare invitaţia de a te încrede în 
Domnul Isus Hristos pentru a fi mântuit, atunci într-o 
zi vei suferi pedeapsa Sa. Vei fi despărţit de El pentru 
totdeauna. Ce groaznic va fi lucrul acesta! De aceea, 
nu ignora această avertizare! Pune-ţi astăzi încrederea 
în Domnul Isus pentru a fi mântuit!

Un sfârşit fericit 
(PowerPoint® folia 
nr. 6)

Pilda se sfârşeşte pe o 
notă fericită, întrucât 
împăratul îşi trimite 
slujitorii să invite alţi 
oameni în locul celor 
ce au refuzat să vină la nuntă. Cât de uimiţi 
au fost acei oameni care au fost invitaţi la nunta fiului 
de împărat. Cu siguranţă nu au meritat o asemenea 
onoare, dar iată-i în palat înfruptându-se din cea mai 
bună mâncare de la masa împăratului.

Ce imagine frumoasă a planului lui Dumnezeu pentru 
oameni ca tine şi ca mine. Nu merităm nimic de la 
Dumnezeu. Viaţa noastră este plină de păcat, ceea ce 
este o ofensă la adresa lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu 
ne-a iubit atât de mult încât a fost gata să Îl dea pe 
singurul Său Fiu ca jertfă pentru păcatul nostru, ca 
noi să putem fi cu El în ceruri pentru veşnicie (Ioan 
3:16). Dumnezeu urăşte păcatul tău, dar te iubeşte pe 
tine (Romani 5:8). Dacă accepţi invitaţia Sa fii sigur că 
atunci când viaţa ta de pe pământ se va sfârşi, te vei 
bucura de viaţa veşnică împreună cu El în ceruri. Cât 
de minunat va fi lucrul acesta! Nu rata şansa aceasta şi 
acceptă astăzi invitaţia lui Dumnezeu. 

Concluzie 
(PowerPoint® folia 
nr. 7)

Avem multe lecţii 
de învăţat din pilda 
Domnului Isus 
despre nunta fiului 
de Împărat. În această pildă găsim invitaţia 
lui Dumnezeu să venim la El pentru iertare. 
De asemenea descoperim avertizări serioase pentru 
cei care, dintr-un motiv sau altul, refuză invitaţia lui 
Dumnezeu. Cum ai răspuns la oferta lui Dumnezeu 
de a-ţi ierta păcatele dacă vii la El prin Domnul Isus 
Hristos? Vei accepta invitaţia sau o vei refuza? Decizia 
este a ta!
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20 mesaje pentru adolescenți

Le

cţia

De ce să mărturisești altora?
Sugestii
Foloseşte această lecţie atât pentru adolescenţii mântuiţi, 
cât şi pe cei nemântuiţi din grupul tău. Chiar dacă 
accentul principal al lecţiei este acela de ai conştientiza pe 
adolescenţii mântuiţi că trebuie să mărturisească şi altora 
despre credinţa lor, sunt şi posibilităţi de a prezenta mesajul 
mântuirii adolescenţilor nemântuiţi. 

Pasaj biblic: Sunt mai multe referinţe , dar în mod special 2 
Tesaloniceni 1:7b-9.

Lecția
Claudiu era creştin şi, după ce s-a mutat împreună cu 
familia lui într-o zonă nouă, a început să meargă la 
şcoala din apropiere. El era hotărât să vorbească despre 
Domnul Isus, aşa că a spus tuturor colegilor de clasă 
că el este mântuit. A descoperit foarte curând că el era 
singurul copil mântuit din clasă, şi aceasta l-a făcut să 
devină ţinta glumelor multora dintre colegii săi. Unii îl 
porecleau, iar alţii îl ignorau cu totul. A fost mult mai 
dificil decât se aştepta. Foarte curând, Claudiu a început 
să se simtă singur, şi a început să se întrebe dacă a fost 
o idee bună să le spună colegilor că el Îl iubeşte pe 
Domnul Isus. Se părea că ar fi fost mult mai uşor dacă nu 
le-ar fi spus nimic.

Nu este întotdeauna uşor să trăieşti ca adolescent 
mântuit. Unul dintre lucrurile pe care mulţi oameni 
mântuiţi îl consideră cel mai dificil este: să spună altora 
despre credinţa lor. Dacă fac acest lucru, s-ar putea ca 
ceilalţi să râdă de ei sau să-i poreclească. Deci, de ce să 
mărturiseşti? De ce să nu taci, să îţi ţii credinţa pentru 
tine şi să eviţi toate posibilele complicaţii?

Răspunsul este că cei mântuiţi au primit aşa de mult 
de la Dumnezeu, şi de aceea nu trebuie să tacă. Haideţi 
să ne gândim la trei lucruri pe care le au copiii lui 
Dumnezeu, şi care ne dau un imbold să spunem şi altora 
despre credinţa noastră.

Copiii lui Dumnezeu au IERTARE 
(PowerPoint® folia 
nr. 1)
Care este diferenţa 
dintre cei ce sunt 
copii ai lui Dumnezeu 
și cei ce nu sunt? Toţi 
s-au născut la fel – cu 
o natură păcătoasă 
care ne desparte 

de Dumnezeu (Romani 3:23). Ceea ce îi 
diferenţiază pe copiii lui Dumnezeu de ceilalţi 

oameni este că păcatele lor au fost iertate.

Cei ce sunt copii ai lui Dumnezeu sunt persoane care 
şi-au dat seama că Domnul Isus Hristos este singura 
soluţie pentru problema păcatului din viaţa lor. Și-au 

dat seama că El a plătit preţul pentru păcatul lor, când 
a murit pe cruce. Şi nu doar şi-au dat seama, dar au 
şi făcut ceva în legătură cu aceasta – s-au întors de 
la păcatul lor şi şi-au pus încrederea în Domnul Isus 
Hristos. Şi ca rezultat au primit iertarea. Dumnezeu iartă 
pe toţi cei ce se încred în Fiul Său (Fapte 16:31). 

Aceasta este cea mai mare diferenţă dintre un om 
mântuit şi unul nemântuit. Dacă eşti mântuit, păcatele 
tale au fost iertate şi vei fi într-o zi cu Dumnezeu în cer. 
Nu vei suferi niciodată pedeapsa lui Dumnezeu pentru 
păcatele tale (Romani 8:1). Dacă nu eşti mântuit vei 
primi pedeapsa pentru păcat, şi anume despărţirea 
veşnică de Dumnezeu (Romani 6:23).

Cei mântuiţi au primit iertarea – dar de ce îi determină 
aceasta să spună şi altora despre credinţa lor? 
Răspunsul este simplu. Acesta este cea mai minunată 
veste din lume, şi este o veste pe care mulţi trebuie 
să o audă. Dacă ai descoperi remediul pentru cancer 
sau altă boală groaznică, l-ai păstra doar pentru 
tine? Desigur că nu. Ai spune întregii lumi despre 
descoperirea ta, pentru ca toţi cei ce suferă de boala 
respectivă să poată beneficia de remediu. Aşa de multe 
vieţi ar putea fi mântuite. Adevărul este că cei ce nu Îl 
cunosc pe Domnul Isus Hristos, au o problemă mult 
mai mare decât orice boală. Nu numai că trăiesc fără 
să cunoască adevărata împlinire în viaţă şi să aibă un 
scop în viaţă dat de Domnul Isus, ci în final vor primi 
pedeapsa veşnică pentru păcatul lor. Dacă ai cerut 
iertare de la Dumnezeu pentru păcatul tău, tu ştii de 
ce au ei nevoie. Cum să ţii un mesaj aşa de minunat 
doar pentru tine, când aşa de mulţi se îndreaptă spre o 
veşnicie fără Dumnezeu şi au nevoie de Vestea Bună pe 
care tu poţi să le-o dai. 

Copiii lui Dumnezeu au primit iertare. Au primit cel mai 
mare dar din lume prin credinţa în Domnul Isus Hristos. 
Acesta este un motiv pentru care ei trebuie să spună 
altora despre El. Un alt motiv este…

Copiii lui Dumnezeu au SPERANŢĂ 
(PowerPoint® folia nr. 2)
Aşa cum am spus la 
început, viaţa unui 
om mântuit nu este 
întotdeauna uşoară. Pe 
lângă opoziţia pe care 
o întâmpini când îţi 
mărturiseşti credinţa, 
poţi întâmpina diferite 
probleme şi dificultăţi în 
timp ce îţi trăieşti viaţa 
pentru Domnul într-o lume unde mulţi nu au timp 
pentru El. Domnul Isus nu a promis că viaţa cu El 
va fi uşoară, de fapt chiar i-a avertizat pe ucenici că vor 
întâmpina probleme (Ioan 15:20). Copiii lui Dumnezeu 
au o speranţă extraordinară în ciuda tuturor dificultăţilor. 
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De ce să mărturisești altora?

Această speranţă este că Domnul Isus va reveni într-o zi 
să îi ia acasă în cer, pe toţi aceia care Îl iubesc, pentru a fi 
cu El pentru totdeauna. 

Este important să ne dăm seama că atunci când Biblia 
vorbeşte despre speranţa revenirii Domnului Isus, 
foloseşte un sens al cuvântului „speranţă“ într-un mod 
diferit de cel folosit uzual astăzi. Uneori spunem „Sper 
să nu plouă mâine“ sau „Sper să câştige echipa mea 
preferată“. Prin aceasta ne exprimăm dorinţa, dar nu 
ştim cu certitudine că se va întâmpla. Dar când Biblia 
vorbeşte despre speranţă („nădejde“ folosit des în 
Biblia română tr. D. Cornilescu), se referă la ceva ce poţi 
aştepta cu încredere deplină că se va întâmpla, pentru 
că aşa va fi. Nu ştim când va reveni Domnul Isus, dar 
putem fi siguri ca va reveni. El a promis foarte clar că 
va reveni (Ioan 14:3). Ştim că putem să avem încredere 
în promisiunea Sa. De aceea copiii lui Dumnezeu au 
această nădejde minunată. 

Această speranţă a revenirii Domnului Isus este o 
motivaţie pentru copiii lui Dumnezeu să spună altora 
despre credinţa lor, pentru că noi dorim ca El să ne 
găsească slujitori credincioşi când va veni. Domnul Isus 
a spus clar ucenicilor că dacă ei se vor ruşina de El, şi 
El se va ruşina de ei când va reveni (Luca 9:26). Nici o 
persoană care a fost mântuită cu adevărat nu doreşte 
să i se întâmple aceasta. Nimeni nu ştie când va reveni 
Domnul Isus (1 Tesaloniceni 5:2), aşa că cei mântuiţi 
trebuie să trăiască în ascultare de El în fiecare zi, pentru 
ca Domnul Isus să nu se ruşineze de ei. Desigur, ei sunt 
motivaţi să spună şi altora, dacă sunt pregătiţi să Îl 
întâlnească. Ai prieteni sau membrii de familie care nu 
sunt mântuiţi? Când Domnul Isus va reveni va fi prea 
târziu pentru ca ei să-şi pună încrederea în El, şi vor 
îndura pedeapsă veşnică. Îţi pasă de aceşti oameni? 
Atunci spune-le despre Domnul Isus şi cum poate El 
să devină şi Mântuitorul lor. Trebuie să le spui cât mai 
repede, pentru că Domnul Isus poate veni oricând. 
Ajută-i să fie gata când El va reveni. 

Dacă revenirea Domnului Isus este un imbold, o 
motivaţie pentru cei mântuiţi pentru a spune altora 
despre El, care trebuie să fie atitudinea voastră, a celor 
nemântuiţi? Voi sunteţi puşi în faţa unei alegeri de 
importanţă capitală. Când Domnul Isus a venit pentru 
prima dată în lumea noastră, a venit ca Mântuitor (Matei 
1:21). Dar când va reveni, nu va mai veni ca Mântuitor, ci 
ca Judecător. Vezi cât de clar este prezentată revenirea 
Domnului Isus în 2 Tesaloniceni 1:7b-9. Spune că 
revenirea Domnului Isus va aduce pedeapsă pentru cei 
ce nu Îl cunosc pe Dumnezeu. Ce aduce pentru tine 
revenirea Sa? Poate ai auzit Evanghelia de multe ori, şi 
poate ai auzit că Domnul Isus Hristos va reveni într-o 
zi. Eşti tu gata să Îl întâlneşti? Dacă nu, atunci vei primi 
pedeapsa descrisă în 2 Tesaloniceni 1:7b-9. Ce groaznic 
este să trebuiască să suferi mânia lui Dumnezeu pentru 
păcatul tău, mai ales dacă ai avut atâtea oportunităţi 
să fii împăcat cu El prin Domnul Isus Hristos. Nu vei 
avea nici o scuză în acea zi groaznică. Aminteşte-ţi că 
revenirea Domnului Isus va avea loc pe neaşteptate 
(Matei 24:44). Fii pregătit!

Atât iertarea cât şi speranţa pe care le au copiii lui 
Dumnezeu sunt motive clare pentru care trebuie să 
spunem altora despre Domnul Isus şi ce a făcut El. Dar 
iată încă un motiv…

Copiii lui Dumnezeu au 
RESPONSABILITATE (PowerPoint® 
folia nr. 3)
Aşa cum am spus şi 
la început, nu este 
întotdeauna uşor să spui 
altora despre Domnul Isus. 
Dar dacă ai fost mântuit, 
trebuie să îţi dai seama 
că a spune altora despre 
Domnul Isus, nu este o 
opţiune, ci este o poruncă. Chiar de la începutul 
lucrării Sale, Domnul Isus şi-a ales ucenicii pentru 
o slujbă specială (Marcu 3:14). Acea slujbă era ca ei să 
meargă să propovăduiască Evanghelia şi altora. Domnul 
Isus le-a reamintit ucenicilor în câteva ocazii care este 
slujba lor (ex. Marcu 16:15). Într-adevăr, ultima poruncă 
a Domnului Isus pentru ucenicii Săi a fost ca ei să 
continue să spună şi altora despre El, după ce El avea să 
se înalţe la cer (Matei 28:19; Fapte 1:8). Această poruncă 
se aplică şi astăzi tuturor ucenicilor Domnului Isus. 
Planul lui Dumnezeu este ca oamenii să audă despre 
cum pot fi mântuiţi de păcatele lor, prin mărturisirea din 
partea copiilor lui Dumnezeu (Romani 10:13-14). Noi 
nu putem să îi mântuim, dar putem să îi îndreptăm spre 
Domnul Isus, care poate să-i mântuiască. Poate nu este 
întotdeauna uşor să împlinim această poruncă clară a 
Domnului Isus, dar aceasta nu trebuie să fie o scuză. 

Dacă eşti mântuit, îţi îndeplineşti responsabilitatea ta 
să spui altora despre Domnul Isus? Îi îndrumi prin viaţa 
şi cuvintele tale pe alţii către Mântuitorul tău? Sau îi laşi 
pe alţii să se ocupe de aceasta? Nu este o slujbă doar 
pentru pastor sau presbiter, nici măcar doar pentru 
misionarii cu normă întreagă. Eşti chemat să fii un 
martor pentru Domnul Isus, şi realitatea este că tu vei 
avea posibilitatea să vorbeşti unor persoane pe care 
pastorul sau presbiterul tău nu le va întâlni niciodată. 
Fii un martor credincios al Domnului Isus! Aminteşte-ţi 
că, dacă eşti creştin, atunci Dumnezeu ţi-a dat această 
responsabilitate. 

Concluzie 
(PowerPoint® folia nr. 4)
Sunt multe motive pentru 
care copiii lui Dumnezeu 
trebuie să spună despre 
credinţa lor în Domnul Isus 
Hristos. Noi ne-am gândit 
doar la trei dintre ele:  

Copiii lui Dumnezeu au IERTARE 

Copiii lui Dumnezeu au SPERANŢĂ 

Copiii lui Dumnezeu au RESPONSABILITATE

Eşti şi tu un copil al lui Dumnezeu, prin credinţa în 
Domnul Isus? Atunci fă-ţi şi tu partea şi spune altora 
despre Mântuitorul tău. 

Dacă încă nu eşti un copil a lui Dumnezeu, atunci aceste 
ultime cuvinte sunt pentru tine. Poţi avea şi tu iertarea 
şi speranţa care vine prin cunoaşterea Domnului Isus 
Hristos ca Mântuitorul tău personal. Recunoaşte-ţi 
păcatul! Crede în Domnul Isus! Atunci vei primi iertare, 
şi vei aştepta cu nerăbdare revenirea Sa, pentru că vei fi 
sigur că vei fi cu El în veşnicie. 
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Doi tâlhari – asemănători, 
dar totuși diferiți

Segestii
Această lecţie are o învăţătură clară evanghelistică. 
Predă-o cu sinceritate şi o notă de urgenţă, dar nu o 
lungi. Accentuează minunea lucrării Domnului Isus 
pentru a ne asigura o cale pentru iertarea păcatelor. 

Pasaj biblic: Luca 23:32-43

Lecţia
Este foarte interesant cum unele persoane se 
aseamănă foarte mult. Poate fi o asemănare genetică 
– doi fraţi care seamănă foarte mult, sau o fiică 
foarte asemănătoare tatălui sau mamei ei. În cazul 
gemenilor, ei chiar pot fi identici. Uneori vedem pe 
cineva care se aseamănă foarte mult cu o persoană 
pe care cunoaştem, chiar dacă nu sunt înrudiţi. Sau 
poate cineva se aseamănă cu o persoană renumită. 
Există şi competiţii în care se caută persoanele care se 
aseamănă cu unele vedete sportive sau actori. 

Poate unele persoane nu se aseamănă la înfăţişare, 
dar poate se aseamănă în obiceiuri, maniere, gesturi 
sau hobby-uri. Oricum, în timp ce unele persoane se 
aseamănă în anumite feluri, sunt diferite în altele. Vom 
privi la doi oameni care erau foarte asemănători  
dintr-un punct de vedere, dar foarte diferiţi din alt 
punct de vedere foarte important pentru viaţa lor. 
Nu le ştim numele, dar îi găsim într-un pasaj foarte 
bine cunoscut din Luca 23:32-43, în care sunt scrise 
evenimentele petrecute la răstignirea Domnului Isus 
Hristos. 

Doi oameni 
asemănători 
(PowerPoint® folia nr. 1)
Cei doi bărbaţi care au fost 
răstigniţi de fiecare parte 
a Domnului Isus au fost 
asemănători în cel puţin 
două lucruri. 

1. Aceeaşi ocupaţie (PowerPoint® folia nr. 1)
Cei doi erau tâlhari. Nu ni se spune care erau acuzaţiile 
împotriva lor, nu ştim dacă au avut unul sau mai multe 
capete de acuzare. Nu ştim ce rău au făcut, nici cum 
au fost prinşi. Au lucrat împreună? Poate, dar nu se ştie 
sigur. Un lucru pe care îl ştim este că au fost prinşi, şi 
ca rezultat, pe lângă faptul că aveau aceeaşi ocupaţie, 
acum se găseau în …

2. Aceeaşi situaţie (PowerPoint® folia nr. 1)
Când ne întâlnim cu aceşti bărbaţi în Luca 23, îi găsim 
ţintuiţi pe cruci de lemn. Ca rezultat al delictelor lor, au 

fost condamnaţi la răstignire, o metodă foarte crudă 
folosită foarte mult de romani pentru pedepsirea 
delicvenţilor de tot felul. Era cea mai chinuitoare 
formă de execuţie. Nu rănile provocate de piroanele 
din mâini şi picioare erau cauza morţii. Victima se 
sufoca, iar sufocarea ei dura foarte mult. Era un mod 
groaznic de a muri. Între ei se afla altcineva în aceeaşi 
situaţie – cineva foarte special. Şi Domnul Isus Hristos 
a fost răstignit în ziua aceea. Luca a scris despre 
conversaţia lor cu Domnul Isus (Luca 23:39-43). Acea 
conversaţie ne arată că acei oameni asemănători erau 
totuşi foarte diferiţi în atitudinea lor faţă de lucruri 
foarte importante.

În timp ce privim la atitudinea celor doi, gândeşte-te 
cu care dintre ei te asemeni tu. Care este atitudinea ta 
faţă de lucrurile vitale pe care le discutăm?

Atitudine diferită 
faţă de păcat 
(PowerPoint® folia nr. 2)
Primul tâlhar care a vorbit 
nu a amintit deloc de 
fărădelegea sa. El nu a 
menţionat faptul că a comis 
vreun păcat (Luca 23:39), 
dar L-a batjocorit pe Domnul Isus şi L-a provocat 
să îi scape din situaţia în care se aflau. Este foarte 
evident că el a greşit şi era pedepsit pentru răul 
făcut, dar el nu arăta nici o dorinţă de a-şi recunoaşte 
vinovăţia. 

Al doilea tâlhar era diferit. În timp ce îl certa pe 
colegul său, el a recunoscut de bună voie că amândoi 
primeau ceea ce meritau pentru faptele lor (Luca 
23:40-41). El îşi dădea seama că a încălcat legea şi 
acum trebuia să primească pedeapsa. 

Care este atitudinea ta faţă de păcatul din viaţa ta? 
Îţi dai seama că ai păcătuit şi ai încălcat legea lui 
Dumnezeu? Poate nu eşti vinovat de păcatele pe 
care le-au făcut aceştia doi, dar ai păcătuit altfel. Prin 
gândurile tale, prin atitudinea ta, prin cuvintele şi 
acţiunile tale nu ai ascultat de Dumnezeu. Toţi au 
făcut acest lucru, Romani 3:10, şi tu nu eşti diferit de 
ei. Este vital ca tu să recunoşti realitatea păcatului din 
viaţa ta, şi să îţi dai seama cât este de serios. 

Păcatul este serios din cauza poziţiei în care te pune 
faţă de Dumnezeu. Dumnezeu este absolut sfânt 
şi perfect, şi nu poate tolera niciun fel de păcat în 
prezenţa Sa. Din cauza păcatului tău, tu nu poţi 
să mergi în cer unde se află Dumnezeu. Dacă vrei 
să mergi acolo, atunci trebuie să rezolvi problema 
păcatului tău. La fel ca tâlharul care şi-a dat seama că 
a greşit, primul pas pentru a fi iertat de păcat este să 
recunoşti că ai păcătuit. 
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Doi tâlhari - asemănători, dar totuși diferiți

Eşti tu gata să recunoşti realitatea păcatului din 
viaţa ta? Dacă eşti cinstit, atunci răspunsul tău va fi 
„Da“. Nu contează cât de moral şi cinstit încerci să 
trăieşti, onestitatea te va forţa să recunoşti că uneori 
gândurile, cuvintele şi acţiunile tale sunt departe de 
a fi perfecte - şi acesta este standardul lui Dumnezeu 
(1 Petru 1:16). Chiar şi un singur păcat este de ajuns 
pentru a te face vinovat înaintea lui Dumnezeu 
(Iacov 2:10). Primul pas în rezolvarea problemei 
păcatului este să recunoşti că ai această problemă. 
O dată ce recunoşti realitatea păcatului, trebuie să fii 
gata să renunţi la păcatul tău şi să cauţi iertarea lui 
Dumnezeu. 

Atitudinea faţă de păcat este aşa de importantă. A 
fost una din deosebirile dintre cei doi tâlhari. O altă 
deosebire importantă a fost…

Atitudine diferită 
faţă de Domnul 
Isus (PowerPoint® 
folia nr. 3)
Domnul Isus nu a 
însemnat nimic pentru 
primul tâlhar. El pur şi 
simplu Îl batjocorea 

(Luca 23:39). Celălalt tâlhar era foarte diferit. 
El şi-a dat seama că era în faţa morţii, şi L-a văzut 
pe Domnul Isus ca singura Lui speranţă – nu era 
speranţa de a scăpa de pe cruce, ci speranţa de a fi cu 
Dumnezeu în cer. 

Acest tâlhar îşi dădea seama că era ceva special la 
Domnul Isus. El ştia că Domnul Isus nu a făcut nimic 
rău (Luca 23:41). Aceasta ne face să ne punem o 
întrebare foarte importantă. Dacă Domnul Isus nu 
a făcut nimic rău, atunci de ce era condamnat la 
moarte ca un răufăcător de rând? Răspunsul este 
minunat. Domnul Isus nu murea pe cruce pentru a 
purta pedeapsa pentru păcatul Său – ca Fiul perfect 
a lui Dumnezeu El nu avea păcat (1 Petru 2:22-23). El 
purta pe cruce pedeapsa pe care o meritau păcătoşii. 
Dumnezeu Îl pedepsea ca tu să scapi de pedeapsa 
păcatului. Domnul Isus a îndurat agonia fizică a 
morţii pe cruce, dar mai mult decât atât El a îndurat 
agonia despărţirii de Tatăl Său ceresc. În acea zi,  în 
timp de trei ore de întuneric, Dumnezeu a părăsit pe 
Fiul Său în timp ce purta pedeapsa pentru păcatele 
lumii (Luca 23:44-46). Toate păcatele tale au fost puse 
asupra Sa (1 Petru 2:24). Doar El ca Fiul neprihănit a lui 
Dumnezeu a putut să ia asupra Lui ceea ce tu meritai, 
ca să poţi fi iertat. El este un Mântuitor minunat!

Care este atitudinea ta faţă de Domnul Isus? Îl ignori 
sau poate chiar Îl batjocoreşti aşa cum a făcut primul 
tâlhar? Sper că nu. Poate ai auzit multe despre El, dar 
le consideri poveşti – şi ele nu înseamnă nimic pentru 
tine. Sau poate înţelegi ce a făcut Domnul Isus şi îţi 
dai seama că ai nevoie de El ca Mântuitor al tău, dar 
nu ai făcut nimic cu privire la aceasta. Tâlharul de pe 
cruce îţi dă un exemplu demn de urmat. Când şi-a 
dat seama cine este Domnul Isus, s-a întors la El să 
primească iertare, şi a primit iertarea (Luca 23:42-43. 
Domnul Isus l-a asigurat că va fi în cer chiar în ziua 
aceea. Poate fi la fel şi pentru tine. Crede că Domnul 
Isus a murit pentru tine. Cere-I iertare pentru păcatele 
tale şi pune-ţi încrederea în El. Atunci poţi fii sigur că 
într-o zi El te va lua la El în cer. Domnul Isus Hristos 

este singurul care îţi poate ierta păcatele.

Cei doi tâlhari au avut atitudine diferită faţă de păcat, 
faţă de Domnul Isus şi în al treilea rând, faţă de…

Atitudine diferită faţă de veşnicie 
(PowerPoint® folia nr. 4)
Pe primul tâlhar îl interesa 
doar prezentul. Cuvintele 
adresate Domnului Isus 
arătau că el dorea doar să 
fie salvat de pe cruce ca 
viaţa lui de pe pământ să 
continue (Luca 23:39). Din 
nou vedem că atitudinea 
celui de al doilea tâlhar 
a fost foarte diferită. El priveşte în viitor către 
viaţa veşnică, şi se încrede în Domnul Isus ca să-l 
pregătească pentru acea viaţă (Luca 23:42).

Te gândeşti vreodată la realitatea veşniciei? Într-o zi 
viaţa de pe pământ se va sfârşi pentru noi toţi – fie 
că murim, fie că se va întoarce Domnul Isus. Când 
va veni acea zi, vei ajunge în una din cele două 
destinaţii – cer sau iad. Aceste locuri sunt veşnice. 
Eşti pregătit pentru veşnicie? Poate că şi tu, la fel 
ca primul tâlhar te gândeşti doar la prezent. Nu te 
gândeşti deloc la veşnicie şi unde o vei petrece. Ce 
nesăbuinţă din partea ta! Te pregăteşti pentru multe 
alte lucruri – pentru mâine la şcoală, pentru weekend, 
pentru vacanţe…Cât de trist este că te pregăteşti 
pentru aceste lucruri mai puţin importante, şi nu te 
pregăteşti pentru veşnicie! Nu îţi poţi permite să nu 
te pregăteşti. Vino la Domnul Isus să primeşti iertare. 
El este Singurul care te poate pregăti pentru veşnicia 
petrecută cu Dumnezeu în ceruri (Ioan 14:2).

Concluzie 
(PowerPoint® folia nr. 5)
Cei doi tâlhari care au 
fost răstigniţi împreună 
cu Domnul Isus au fost 
asemănători în unele 
lucruri, dar foarte diferiţi în 
altele. Cel mai important 
este că ei au avut atitudine 
diferită faţă de cele mai 
importante lucruri din viaţă. Rezultatul a fost că 
au ajuns în destinaţii diferite când viaţa lor a luat 
sfârşit. Unul a fost mântuit şi a avut cerul ca destinaţie. 
El a recunoscut păcatul său, s-a întors de la el şi şi-a 
pus încrederea în Domnul Isus, şi a fost iertat. Celălalt 
tâlhar a fost pierdut. Iadul a fost destinaţia sa. El L-a 
respins pe Singurul care îl putea ierta. 

Cu ce tâlhar te asemeni? Este o întrebare vitală, 
deoarece răspunsul la ea hotărăşte unde îţi vei 
petrece veşnicia. Dacă atitudinea ta faţă de păcat, 
Domnul Isus şi veşnicie este greşită, atunci ea trebuie 
să se schimbe. Cei doi tâlhari au avut posibilitatea 
să se împace cu Dumnezeu chiar la sfârşitul vieţii 
lor. Nu ţi se garantează că vei avea şi tu o astfel de 
posibilitate. Momentul în care trebuie să vii la Domnul 
Isus este chiar acum. Pregăteşte-te pentru veşnicie! 
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20 mesaje pentru adolescenți

Le

cţia

Care este scopul vieții mele?
Sugestii
Acest mesaj conţine câteva puncte care subliniază 
lucrurile pe care le-a încercat Solomon pentru a 
găsi sensul vieţii. Poate că te va ajuta dacă îi laşi pe 
adolescenţi să descopere ei aceste lucruri din pasajul 
biblic în timp ce predai. Aceste puncte vor fi repetate 
pentru a arăta că şi oamenii din zilele noastre caută 
sensul vieţii în aceleaşi lucruri. Nu dezvolta această 
parte, ci treci repede prin aceste puncte până ajungi 
împreună cu adolescenţii la concluzia că adevăratul 
sens al vieţii se găseşte doar în Domnul Isus Hristos. 

Pasaj biblic: Eclesiastul 2:1-11

Lecția 
“Care este scopul vieţii mele?” este o întrebare 
importantă, nu-i aşa? Mulţi oameni, chiar şi astăzi, 
caută răspunsul la această întrebare. Ei tânjesc 
după un sens şi fericire în viaţă, dar se pare că nu 
le pot găsi. Poate că eşti unul dintre cei ce îşi pun 
această întrebare. Nu ai fi primul! Această întrebare 
este veche de mii de ani. Vom privi la un împărat 
care a încercat cu mulţi ani în urmă să găsească 
răspunsul la această întrebare. 

Împăratul Solomon – 3.000 de ani în urmă 
Eclesiastul 2:1-11 (PowerPoint® folia nr. 1)  

Împăratul Solomon 
a domnit peste 
naţiunea Israel 
timp de 40 de ani 
din aproximativ 
697 î.dH. Era 
renumit pentru 
înţelepciunea sa, 

pe care a primit-o de la Dumnezeu (1 
Împăraţi 3:5-12). El mai era renumit în întreaga 
lume şi pentru avuţia sa. În cartea Eclesiastul, 
Solomon scrie unele din cugetările sale despre 
viaţă. În capitolul doi scrie despre câteva lucruri 
pe care le-a încercat, pentru a găsi răspunsul la 
întrebarea aceasta: „Care este scopul vieţii mele?“ 
Avem o listă destul de lungă. 

Alcool – spune că a încercat să se înveselească cu 
vin (versetul 3).

Muncă – a construit multe clădiri frumoase în 
Ierusalim, printre care şi templul şi un palat pentru 
sine (versetul 4 din 1 Împăraţi 6:37 – 7:2).

Hobby-uri – se pare că unul dintre ele era 
grădinăritul. El spune că a plantat tot felul de pomi 
şi şi-a făcut vii, grădini şi livezi (versetele 4-5).

Bani – Solomon a fost foarte bogat, mai bogat 
decât orice împărat dinaintea sa (versetele 7-8).

Muzică – a avut tot felul de cântăreţi şi muzicieni 
care să îl delecteze pe el şi pe invitaţii săi de la palat 
(versetul 8).

Relaţii – a avut o mulţime de femei (v. 8). Despre 
haremul lui cu multe femei este scris și în 1 Împăraţi 
11:1-3.

Cu siguranţă că cineva ca Solomon, care era aşa 
de bogat încât îşi putea permite orice dorea, era 
şi fericit. Solomon a spus că a avut tot ce i-a dorit 
inima (Eclesiastul 2:10). Cu siguranţă că având toate 
acestea a putut să descopere care era scopul vieţii 
sale. Nicidecum! Iată la ce concluzie ajunge el în 
Eclesiastul 2:11. El spune că atunci când a privit la 
tot ce avea şi tot ce a făcut, şi-a dat seama că totul 
era INUTIL (deşertăciune). Nu i-au adus fericire sau 
un scop în viaţă. 

Oamenii de astăzi 
– nu sunt diferiţi! 
(PowerPoint® folia nr. 2) 
Multe lucruri s-au schimbat 
din timpul împăratului 
Solomon de acum aproape 
3.000 de ani. Dar dorinţa 
oamenilor de a găsi sens şi 
fericire în viaţă nu s-a schimbat – nici felul în care 
le caută nu s-a schimbat foarte mult. Dacă te uiţi 
în jurul tău şi astăzi oamenii caută fericirea în aceleaşi 
lucruri în care a încercat şi Solomon. Poate şi tu faci la 
fel. 

Alcool – mulţi tineri din zilele noastre caută satisfacţie 
în băutură. Îi vezi în parcuri cu sticlele şi dozele după 
ei. Poate că alcoolul dă impresia temporară că poţi 
scăpa de probleme, sau poate că fiind parte  
dintr-un grup îţi dă un sentiment de apartenenţă 
– dar îţi aduce fericire? Cu siguranţă, nu! În cele din 
urmă îţi aduce doar goliciune şi adesea probleme de 
sănătate. Alcoolul nu este soluţia. 

Muncă – unii simt că dacă dezvoltă aptitudinile sau 
calificarea necesară pentru a obţine o slujbă bună, 
atunci toate vor fi bune. Este bine să îţi dai silinţa să 
înveţi bine şi să te pregăteşti pentru viitor, dar nu îţi 
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pune toată nădejdea într-o slujbă bună. În ea însăşi 
acea slujbă nu poate da un sens vieţii. 

Hobby-uri – poate hobby-ul tău nu va fi ca a lui 
Solomon. Poate că nu eşti interesat de grădinărit. 
Dar cu siguranţă ai şi tu hobby-uri, poate sportul 
sau muzica. Sau poate preferi jocurile pe computer. 
Nici unele din cele menţionate nu sunt greşite în ele 
însele, dar oare ne ajută să găsim scopul vieţii?

Banii – avem nevoie de ei în lumea în care trăim. Nu 
putem trăi fără ei. Biblia nu ne spune că este greşit 
să ai bani, dar ne avertizează de pericolul de a iubi 
banii (1 Timotei 6:10). Cu bani putem cumpăra multe 
lucruri, dar nu putem cumpăra adevărata fericire. 

Muzica – poate fi o sursă de bucurie atunci când 
o ascultăm sau cântăm. Muzica poate îmbogăţi 
viaţa noastră. Unii o folosesc chiar pentru a ascunde 
problemele din viaţa lor – dar poate aduce satisfacţie 
adevărată? 

Relaţii – dacă citeşti ziarele sau revistele pentru 
adolescenţi, îţi dai seama că unii dintre ei trăiesc doar 
pentru relaţii, în mod special sexuale. Este adevărat 
că mulţi caută plăcerea în relaţiile care nu sunt după 
planul lui Dumnezeu, dar nici acestea nu aduc o 
plăcere de durată, ci ele cauzează numai durere. 

Poate observi că este o diferenţă foarte mică între 
ceea ce a încercat împăratul Solomon cu mulţi 
ani în urmă şi ceea ce încearcă oamenii din zilele 
noastre. Dau ele sens vieţii astăzi mai mult decât au 
dat atunci? Cu siguranţă, nu! În cele din urmă toate 
aceste lucruri sunt INUTILE. În ciuda a ceea ce promit, 
ele ne lasă un gol în interiorul nostru, dorind tot 
timpul mai mult. 

Deci … Care 
este scopul 
vieţii mele? 
(PowerPoint® folia 
nr. 3)  
Pentru a încerca să 
găsim răspunsul 

la această întrebare, haideţi să privim la 
cuvintele Domnului Isus din Marcu 8:36. În acest 

verset, Domnul Isus ne spune că sunt două lucruri 
asupra cărora ne concentrăm în viaţă. Primul este 
„toată lumea“, care simbolizează lucrurile materiale pe 
care le putem agonisi în viaţă. Al doilea este „sufletul“ 
– partea din noi care trăieşte veşnic fie în cer cu 
Dumnezeu, fie în iad despărţit pentru totdeauna de 
El. Domnul Isus ne avertizează cu privire la pericolul 
de a căuta fericirea în lucrurile pe care le oferă această 
viaţă, uitând să ne pregătim pentru eternitate. 
Mesajul Său este că trebuie să ne gândim mai întâi 
unde îşi vor petrece sufletele noastre veşnicia. 

Bineînţeles că toată lumea vrea să meargă în ceruri 
când va muri. Dar este o problemă. Tu ai păcat în viaţa 
ta, care te desparte de Dumnezeu. 

(PowerPoint® folia nr. 4)
Dumnezeu este sfânt şi 
perfect şi nu permite nici un 
păcat în ceruri. Deci, păcatul 
tău te va despărţi de El 
pentru totdeauna, dacă nu 
este iertat. Vestea bună este 
că Dumnezeu a pregătit o cale ca păcatul tău să fie 
iertat. Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu a murit pe 
cruce pentru a purta pedeapsa pentru păcatul tău. 
Apoi a înviat din morţi, este 
viu astăzi, şi poate să te ierte. 

(PowerPoint® folia nr. 5)
Ce trebuie să faci? În primul 
rând trebuie să îţi pară  
într-adevăr rău pentru 
păcatul tău şi să fii gata să 
renunţi la el. De asemenea 
trebuie să îţi dai seama că atunci când Domnul Isus 
a murit pe cruce a făcut-o şi pentru tine. Pune-
ţi încrederea în El ca Mântuitorul tău, şi primeşte 
iertarea Sa. Atunci păcatele tale vor fi iertate şi vei 
avea o relaţie bună cu 
Dumnezeu, vei fi pregătit să 
fii pentru totdeauna cu El în 
cer.

(PowerPoint® folia nr. 6) 
Este acesta răspunsul la 
întrebarea noastră: „Care este 
scopul vieţii mele?“ Ei bine, 
realitatea este că până nu rezolvi cea mai mare 
problemă din viaţa ta, problema păcatului, nu vei 
putea descoperi niciodată un sens şi scop real în 
viaţă. Este exact ce spune Domnul Isus în Marcu 8:36. 
Încetează să cauţi fericire şi sens în viaţă în lucrurile 
materiale, ci mai degrabă gândeşte-te la sufletul tău 
mai întâi. Începe o relaţie corectă cu Dumnezeu prin 
Domnul Isus. Când vei rezolva problema păcatului 
tău, vei descoperi ce trebuie să faci de fapt cu viaţa 
ta. Viaţa nouă din Dumnezeu începe imediat ce 
Îl primeşti pe El. Domnul Isus promite o viaţă din 
belşug tuturor celor ce se încred în El ca Mântuitor 
(Ioan 10:10). Viaţa creştină este o viaţă cu sens şi scop 
real. Poţi să ai această viaţă chiar azi. 

Concluzie 
A descoperit împăratul Solomon adevăratul sens al 
vieţii? Cu siguranţă nu l-a găsit în lucrurile amintite 
în Eclesiastul 2. Dar în capitolele următoare, el dă 
nişte sfaturi care sugerează că şi-ar fi învăţat lecţia. 
Un astfel de sfat găseşti la: Eclesiastul 12:1 „Dar adu-ţi 
aminte de Făcătorul tău în zilele tinereţii tale…“. A fost 
un sfat bun pentru cei din zilele sale, şi mai este încă 
un sfat bun pentru tine astăzi. Pune-L pe Dumnezeu 
pe primul loc în viaţa ta din tinereţea ta. Poţi să-L 
cunoşti pe El prin credinţa în Domnul Isus. Atunci vei 
descoperi care este scopul vieţii tale.
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Persoane individuale
Sugestii
Această lecţie are învăţătură atât pentru adolescenţii 
mântuiţi cât şi pentru cei nemântuiţi. Va trebui să o adaptezi 
nevoilor grupului tău. Sunt învăţături importante pentru 
credincioşi cu privire importanţa punerii Cuvântului lui 
Dumnezeu pe primul loc în viaţa lor, cât şi despre căutarea 
voii lui Dumnezeu cu privire la slujirea lor pentru El. Dacă ai 
mai mulţi adolescenţi creştini, acordă mai mult timp pentru 
a accentua aceste puncte.

Pasaj biblic: 2 Timotei 1:5; 2 Timotei 3:15-17; Fapte 16:1-3

Lecția
„Tinerii aştia sunt toţi la fel!” Ai auzit vreodată pe cineva 
făcând această afirmaţie? Dacă da, atunci poate că 
persoana respectivă a fost contrariată de acţiunile unui 
tânăr, şi reacţionează plină de frustrare, spunând că toţi 
tinerii sunt la fel. Afirmaţia este cu siguranţă falsă. Este 
uşor să pui oamenii într-un grup, de exemplu: bărbaţi, 
femei, suporterii unei echipe de fotbal, oamenii care au 
aceeaşi meserie – care chiar dacă au unele asemănări, 
nu sunt toţi la fel. De fapt nu găseşti două persoane 
identice. Fiecare dintre noi avem un ADN diferit. Suntem 
persoane unice. 

Majoritatea oamenilor vor să fie recunoscuţi ca persoane 
individuale. Fiecăruia dintre noi ne place când cineva 
îşi aminteşte numele nostru şi arată un anumit interes 
faţă de persoana noastră. De aceea este bine de ştiut că 
Dumnezeu nu este interesat de grupuri de oameni, ci 
este interesat de persoane individuale. Biblia arată clar 
acest lucru. Tânărul Timotei este un exemplu perfect al 
acestui adevăr.

Dumnezeu 
mântuieşte 
persoane 
individuale 
(PowerPoint® folia 
nr. 1)
Majoritatea informaţiilor 
despre Timotei le găsim 

în cele două epistole ale apostolului Pavel către 
Timotei, din Noul Testament. În 2 Timotei 1:5 

descoperim că mama sa Lois şi bunica sa Eunice erau 
credincioase. Am putea spune că Timotei a fost crescut 
într-o familie creştină. Pavel spune foarte clar că Timotei 
a învăţat Cuvântul lui Dumnezeu din pruncie (2 Timotei 
3:15), şi fără îndoială mama şi bunica sa au fost cele care 
l-au învăţat. Este foarte posibil ca Timotei să fi mers la o 
biserică locală de când a fost copil. L-au mântuit toate 
acestea? Nu! Timotei a trebuit să ajungă la o credinţă 
personală în Domnul Isus Hristos pentru a fi mântuit. În 
2 Timotei 1:5b vedem clar că Timotei s-a încrezut în mod 
personal în Domnul Isus. Acest lucru s-a întâmplat 

probabil în perioada în care Pavel a predicat Evanghelia 
în Listra, oraşul natal a lui Timotei (Fapte 14:6-7). La cea 
de-a doua vizită a lui Pavel la Listra (Fapte 16:1), vedem 
că Timotei era deja mântuit.

Poate că situaţia lui Timotei se aseamănă foarte mult 
cu a ta. Poate că eşti dintr-o familie în care părinţii sau 
alţi membrii ai familiei sunt mântuiţi, sau ai învăţat din 
Biblie de când erai mic copil, sau ai frecventat biserica şi 
Şcoala Duminicală de când ai fost foarte mic şi ai auzit 
Evanghelia de multe ori. Ştii că Domnul Isus Hristos a 
murit pentru păcatele tale, şi că poţi fi iertat doar dacă te 
încrezi în El. Lecţia pe care o învăţăm din viaţa lui Timotei 
este că aceste lucruri nu te mântuiesc, chiar dacă ele 
reprezintă privilegii minunate. Credinţa părinţilor tăi nu 
te mântuieşte; frecventarea bisericii nu te mântuieşte sau 
cunoaşterea Evangheliei. Trebuie să Îl cunoşti pe Domnul 
Isus ca Mântuitor personal. 

Biblia accentuează foarte clar acest lucru. De exemplu, în 
Romani 14:12 citim foarte clar că fiecare dintre noi într-o 
zi vom da socoteală individual înaintea lui Dumnezeu. 
Acest cuvânt „individual” este foarte important. Nu ţi se 
va cere socoteală pentru prietenii tăi sau pentru membrii 
familiei. Vei da socoteală individual pentru felul în care ai 
răspuns la tot ceea ce a făcut Domnul Isus pentru tine. 
Pentru un moment uită de toţi cei ce sunt aici. Uită de 
cel de lângă tine sau de cei cu care vei vorbi mai târziu. 
Gândeşte-te la tine însuţi, şi întreabă-te: „Este Domnul 
Isus Mântuitorul MEU? M-am întors de la păcat şi m-am 
încrezut EU în EL?” 

Este de o importanţă vitală să ai o credinţă personală 
în Domnul Isus. Aminteşte-ţi că întrebarea cheie nu 
este „ai auzit despre El?” sau „s-au încrezut prietenii mei 
sau familia mea în Domnul Isus?”, ci întrebarea cheie 
este:  „Te-ai încrezut TU în Domnul Isus?” Dumnezeu 
mântuieşte pe fiecare, în mod individual. Fiecare dintre 
noi trebuie să venim la Domnul Isus în mod individual 
pentru a primi iertare de păcat. Tu ai venit la El?

Dumnezeu vorbeşte persoanelor 
individuale 
(PowerPoint® folia nr. 2)
La fel cum Dumnezeu 
mântuieşte persoane 
individuale, Dumnezeu 
vorbeşte fiecăruia în parte. 
Dumnezeu i-a vorbit foarte 
clar lui Timotei pentru a-i 
arăta nevoia de mântuire. 
Dumnezeu face acest lucru prin Cuvântul Său, 
Biblia. În 2 Timotei 3:15, vedem că Biblia arată calea 
mântuirii. Ne spune foarte clar tot ce a făcut Domnul 
Isus pentru noi, şi ce trebuie să facem noi pentru a 
avea păcatele iertate. Dumnezeu poate să vorbească 
foarte clar persoanelor individuale prin Cuvântul Său 
şi să le arate nevoia de mântuire. Poate chiar acum 
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când ne gândim la Cuvântul lui Dumnezeu, El îţi 
vorbeşte şi îţi arată că ai nevoie de iertarea Sa. Care 
este răspunsul tău? Îl ignori şi încerci să nu te gândeşti 
la el? Ai grijă! Trebuie să te bucuri că Dumnezeu îţi 
vorbeşte individual şi îţi arată că ai nevoie de El. Nu 
ignora ce îţi spune!

După ce Timotei s-a încrezut personal în Domnul Isus 
Hristos şi-a dat seama că Dumnezeu continuă să-i 
vorbească prin Cuvântul Său. Dumnezeu face acelaşi 
lucru cu fiecare creştin. Acesta este un privilegiu 
deosebit şi pentru tine, dacă eşti creştin. Dumnezeul 
atotputernic vrea să îţi vorbească! El îţi cunoaşte 
nevoile, preocupările şi problemele tale – El vrea să îţi 
spună ceva prin Cuvântul Său. În epistola sa, Pavel îi 
reaminteşte lui Timotei că Biblia este de folos pentru El 
(2 Timotei 3:16). 

Îi dai lui Dumnezeu posibilitatea să-ţi vorbească 
prin Cuvântul Său? Îţi iei timp în fiecare zi să citeşti 
Cuvântul Său şi îi permiţi să-ţi vorbească? Dacă vrei să 
te întăreşti în viaţa ta de credinţă, trebuie să pui Biblia 
în centrul vieţii tale. Viaţa de credinţă înseamnă a creşte 
în asemănarea cu Domnul Isus din ce în ce mai mult. 
În timp ce citim Cuvântul lui Dumnezeu învăţăm tot 
mai mult cum doreşte El să trăim. Dumnezeu poate să 
folosească Cuvântul Său pentru a ne arăta lucrurile pe 
care trebuie să le schimbăm în viaţa noastră pentru a 
deveni aşa cum doreşte El (Psalmul 119:11). 

Dacă nu avem loc pentru Biblie în viaţa noastră, cum 
putem să sperăm că ne vom întări în viaţa noastră de 
credinţă? Este imposibil. Fă-ţi timp în fiecare zi să citeşti 
Cuvântul lui Dumnezeu. Roagă-L să-ţi vorbească prin 
el. Adu-ţi aminte că Dumnezeu ştie exact unde te afli în 
umblarea ta cu El. El este interesat de tine ca individ, şi 
El vrea să aibă o relaţie personală cu tine. Acesta este un 
privilegiu! Nu rata această ocazie! 

Dumnezeu 
trimite persoane 
individuale 
(PowerPoint® folia nr. 3)
Ne-am dat seama că 
Dumnezeu mântuieşte 
persoane individuale, vorbeşte 
persoanelor individuale şi 
împreună cu Timotei mai 

putem învăţa încă o lecţie importantă. El a descoperit 
că dacă Dumnezeu l-a mântuit, El are şi o lucrare pentru 
el. Dumnezeu a avut un plan pentru viaţa lui Timotei, un 
plan care era potrivit doar pentru el. Dumnezeu trimite 
persoane individuale ca să Îi slujească. 

La început Timotei a ascultat chemarea lui Dumnezeu 
pentru a fi misionar. În Fapte 16:1-3 citim cum apostolul 
Pavel a văzut că Timotei are potenţial pentru a-l ajuta 
în lucrarea sa, şi l-a rugat pe Timotei să i se alăture în 
călătoriile sale misionare. Timotei a acceptat, crezând că 
aceasta este direcţia dată de Dumnezeu pentru viaţa sa, 
şi a plecat cu Pavel să evanghelizeze oameni din multe 
locuri. Unul dintre locurile vizitate de ei a fost Efes. Mai 
târziu Timotei a devenit presbiter al bisericii de acolo, 
având grijă de creştinii din biserica locală. Dumnezeu a 
avut o lucrare pentru Timotei, iar Timotei a ascultat cu 
bucurie şi a urmat planul lui Dumnezeu pentru viaţa sa.

Dacă eşti mântuit, Dumnezeu are un plan şi pentru 
viaţa ta – un plan doar pentru tine (Ieremia 29:11). 

Adu-ţi aminte că Dumnezeu este interesat de tine ca 
individ. Când vei ajunge în viaţă la momentul în care 
trebuie să te gândeşti la o carieră, să fii deschis la ceea 
ce doreşte Dumnezeu să faci. Poate că El te va chema să 
fii predicator sau misionar, dar acestea nu sunt singurele 
slujbe în care Îl poţi sluji pe Dumnezeu. Poate că voia lui 
Dumnezeu este ca să Îi slujeşti ca asistent medical  
într-un spital, ca tâmplar într-un proiect de construcţie, 
sau ca învăţător într-o şcoală de stat. În toate aceste 
locuri, tu poţi fi un martor al Domnului Isus prin ceea ce 
spui şi prin exemplul vieţii tale. Te vei întâlni cu oameni 
care nu ar veni la biserică să audă despre Domnul Isus 
Hristos. Poate că Dumnezeu te pune în locul acela 
pentru a-i ajuta pe colegii tăi să Îl cunoască pe El. 

Trebuie să fii deschis pentru planul lui Dumnezeu, 
Proverbe 3:6. Chiar de acum trebuie să începi să te rogi 
cu privire la viitorul tău, cerându-I lui Dumnezeu să-ţi 
arate clar care este planul Său pentru tine. Nu trebuie 
să aştepţi până atunci pentru a începe să-I slujeşti lui 
Dumnezeu. Chiar acolo unde eşti acum, acasă sau 
la şcoală, ai posibilitatea să mărturiseşti Evanghelia 
oamenilor cărora altfel poate nu le-ar vesti-o nimeni 
altcineva. Dumnezeu te-a pus să fii martor pentru cei 
din clasa ta, din echipa ta de fotbal sau de la alte întâlniri 
la care mergi după şcoală. Dumnezeu trimite persoane 
individuale pentru a transmite Vestea Bună. El poate să 
te folosească şi pe tine, pentru a-I sluji acolo unde eşti. 

Concluzie 
(PowerPoint® folia nr. 4)
Timotei a învăţat că 
Dumnezeu nu este 
interesat doar de diferite 
grupuri de oameni, ci şi 
de persoane individuale. 
El a aflat că Dumnezeu 
mântuieşte, vorbeşte şi trimite persoane 
individuale. Viaţa lui Timotei a fost captivantă, 
deoarece El a descoperit planul lui Dumnezeu pentru 
el, şi l-a urmat pas cu pas. Dumnezeu era interesat de 
Timotei – Dumnezeu este interesat şi de TINE.

Ce părere ai tu despre tine? Poate că nu prea bună. Dar 
nu aşa te vede Dumnezeu. El te vede ca o persoană care 
merită atenţia Sa, individuală şi specială. El te iubeşte, Îi 
pasă de tine şi este interesat de fiecare aspect al vieţii 
tale. Îl cunoşti tu în mod personal? Asculţi şi împlineşti 
ceea ce îţi spune? Eşti gata să Îi slujeşti în ascultare, 
acum şi în viitor? Adu-ţi aminte că tu ca individ eşti 
important pentru Dumnezeu. 
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20 mesaje pentru adolescenți

Le

cţia

Direcție greșită
Sugestii
Aceasta este o lecţie relativ scurtă, potrivită mai ales 
pentru un scurt mesaj de încheiere. Dacă ai ilustraţii 
din experienţa ta care se potrivesc cu ideea de a merge 
în direcţia greşită, poţi să le foloseşti. 

Pasaj biblic: Diferite versete indicate în text. 

Lecția
Sistemul de navigaţie prin satelit este un mod 
obişnuit de a găsi o destinaţie. Multe din maşinile 
noi sunt echipate cu cele mai noi tehnologii de 
navigare prin satelit, care identifică exact locul 
unde se află maşina, şi dă indicaţii şoferului către 
destinaţia sa. Nu mai avem nevoie de hărţi, nici 
chiar de indicaţii din partea prietenilor. Sistemul de 
navigare prin satelit te ajută să nu mergi în direcţia 
greşită. 

Este foarte important ca în viaţa noastră să nu 
mergem în direcţia greşită. Domnul Isus Hristos i-a 
avertizat pe ucenicii Săi că este posibil să meargă în 
direcţia greşită. El a vorbit despre două căi pe care 
le putem urma în viaţă – calea largă care ne duce 
departe de Dumnezeu şi calea îngustă, care ne 
duce la viaţa veşnică împreună cu El, Matei 7:13-14. 
Cei ce merg pe calea largă îl ignoră pe Dumnezeu şi 
îşi trăiesc viaţa aşa cum vor ei. Cei ce merg pe calea 
îngustă, se încred în Domnul Isus ca Mântuitorul 
lor personal şi trăiesc pentru El. Fiecare alege pe 
ce cale vrea să meargă. Alegerea ta va determina 
locul în care îţi vei petrece veşnicia – fie în cer cu 
Dumnezeu, fie în iad, despărţit de El. 

Dacă îi întrebi pe oamenii cu care te întâlneşti dacă 
vor să meargă în cer după ce mor, aproape toţi vor 
spune „da“. Dar chiar şi aşa, mulţi merg în direcţia 
greşită. În loc să meargă pe calea lui Dumnezeu, ei 
merg pe „calea largă“ despre care a vorbit Domnul 
Isus, îndepărtându-se tot mai mult de El. Poate şi tu 
mergi în direcţia greşită. Care sunt motivele pentru 
care mergi în direcţia greşită? Iată trei posibilităţi: 

1. Mergi după 
cineva (PowerPoint® 
folia nr. 1)
Dacă încerci să ajungi 
undeva, 

poate urmezi persoane care spun că ştiu drumul 
într-acolo, şi mergi pe aceeaşi cale cu ei. Dacă o iau 
la dreapta, mergi după ei. Dacă merg drept înainte, 
mergi după ei. Dacă ştiu într-adevăr calea, nu este 
greşit să mergi după ei. Dar dacă nu cunosc calea, 
atunci ei se vor pierde şi tu te vei pierde împreună 
cu ei. 

Oare mergi şi tu în direcţia greşită în viaţă pentru 
că urmezi pe cineva care este pierdut? Poate că 
mergi după prietenii tăi, care nu îşi fac timp pentru 
Domnul Isus. Ei vor doar să se distreze, şi nu se 
gândesc la veşnicie. Dacă mergi după ei, vei ajunge 
în situaţii care îţi pot crea probleme majore. Poate 
că te vor îndemna să consumi alcool sau droguri. 
Chiar dacă prietenii tăi nu fac astfel de lucruri, dacă 
ei nu sunt interesaţi să-L urmeze pe Domnul Isus 
Hristos, ei te vor duce în direcţia greşită. Astfel, vei 
merge pe calea largă despre care a vorbit Domnul 
Isus – şi mulţi vor merge împreună cu tine pe ea! 
Domnul Isus a spus că sunt foarte mulţi oameni 
pe calea largă (Matei 7:13). Nu te lăsa înşelat de 
mulţimea de oameni care merg pe ea. Chiar şi aşa, 
ea duce în direcţia greşită. 

Desigur, nu este uşor să mergi pe calea lui 
Dumnezeu, dacă prietenii tăi merg în direcţia 
opusă. Aceasta este dificil şi le devii antipatic. Dacă 
mergi pe calea lui Dumnezeu, te poţi simţi singur, 
şi vei fi ridiculizat de prietenii tăi. Opţiunea cea mai 
uşoară este să mergi cu mulţimea şi să nu fii diferit. 
Dar aceasta creează o problemă. Într-o zi vei ajunge 
într-o situaţie în care nu te poţi baza pe alţii. Biblia 
spune foarte clar în Apocalipsa 20:11,12 că, într-o 
zi fiecare dintre noi va trebui să stăm înaintea lui 
Dumnezeu. În acea zi, nu contează câţi prieteni ai, 
pentru că ei nu te vor putea ajuta. Va trebui să dai 
singur socoteală înaintea lui Dumnezeu de viaţa pe 
care ai trăit-o aici. 

Cum va fi pentru tine în acea zi? Trebuie să fii 
pregătit. Pune-ţi următoarea întrebare: „În ce 
direcţie se îndreaptă viaţa mea?“ Mergi în direcţia 
bună sau îi urmezi pe prietenii tăi în direcţia care 
ştii că este greşită? Poate acum te afli în mijlocul 
mulţimii – dar cum vei sta în faţa lui Dumnezeu 
când vei fi singur? 
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2. Nu vezi indicatorul 
(PowerPoint® folia nr. 2)
Acesta poate să fie un alt 
motiv datorită căruia mergi 
în direcţia greşită. Dacă mergi 
cu maşina împreună cu 
părinţii sau prietenii tăi, poate 
că şoferul se concentrează 

prea mult la alte lucruri şi nu vede indicatorul 
către direcţia în care trebuie să mergeţi. Poate că 
schimbă CD-ul sau este prea implicat în conversaţia 
cu cei aflaţi în maşină. Indicatorul este uşor vizibil 
şi arată clar direcţia în care trebuie să mergeţi – dar 
el nu îl vede, şi din cauza aceasta vă îndreptaţi în 
direcţia greşită. 

Poate că nici tu nu vezi indicatoarele care te 
îndreaptă spre credinţa în Domnul Isus şi viaţa 
veşnică pe care o oferă El? Poate că sunt alte 
lucruri în viaţa ta, care îţi distrag atenţia şi sunt 
mai importante pentru tine decât relaţia ta cu 
Dumnezeu. Poate că este vorba despre sport sau 
şcoală. Poate că jocurile pe computer îţi ocupă o 
mare parte din timp sau poate dorinţa de a avea 
un prieten sau o prietenă. Dacă aceste lucruri sunt 
dominante în viaţa ta, şi nu ai timp şi interes pentru 
Dumnezeu, atunci ai o problemă foarte gravă. Cel 
mai important lucru din viaţa noastră este o relaţie 
corectă cu Dumnezeu. Dacă această relaţie nu este 
corectă, nimic nu mai contează. 

Domnul Isus a spus o povestire despre un om care 
avea priorităţi greşite. Citim această povestire în 
Luca 12:16-20. Acest om a devenit foarte bogat 
datorită recoltelor sale. Se părea că avea tot ce îşi 
dorea. Viitorul său părea sigur. Din păcate, el şi-a 
făcut planuri pentru viitor, fără să se gândească la 
Dumnezeu. Dumnezeu nu avea loc în planurile 
sale. Aceasta a fost o greşeală fatală, pentru că 
în noaptea aceea, bogatul a murit. El era aşa de 
preocupat de banii şi bogăţiile sale, şi nu şi-a 
luat timp să se pregătească să se întâlnească cu 
Dumnezeu. 

Ai grijă să nu faci şi tu aceeaşi greşeală! Să nu fii 
atât de preocupat de sport, şcoală sau relaţii încât 
să nu vezi indicatoarele care te îndreaptă către 
credinţa în Domnul Isus Hristos. De fiecare dată 
când auzi mesajul Domnului Isus şi ce a făcut El 
pentru tine pe cruce, este ca şi cum ai vedea un 
indicator spre direcţia corectă. Să nu cumva să treci 
pe lângă indicatoare fără să le vezi, pentru că te 
gândeşti în altă parte. Doar Domnul Isus poate să îţi 
dea un sens şi scop real în viaţă. Dacă îl ai pe El ca 
Mântuitor, atunci toate celelalte lucruri din viaţa ta 
îşi capătă sensul şi locul potrivit în viaţa ta. 

3. Mergi pe o scurtătură (PowerPoint® 
folia nr. 3)
Una din problemele sistemelor de navigaţie prin 

satelit este că îţi 
arată ruta cea mai 
scurtă dintre două 
puncte. Adesea 
indicaţiile primite nu 
iau în considerare 
dacă drumurile sunt 
potrivite pentru 
vehiculul respectiv. Poate aţi văzut la TV 
problemele pe care le-au avut şoferii unor 
camioane mari când sistemul de navigaţie prin 
satelit i-a îndrumat pe nişte drumuri de ţară care 
erau prea înguste pentru vehiculele lor. Şoferii au 
crezut că merg pe o scurtătură, care îi va ajuta să 
economisească timp, dar de fapt au ajuns în nişte 
situaţii dificile, şi i-a costat mult mai mult timp să 
iasă de acolo. 

Sunt mulţi oameni care încearcă să găsească 
„scurtături“ către cer. Mulţi dintre ei au auzit că 
singura cale spre cer este credinţa în Domnul 
Isus Hristos, dar nu sunt gata să o accepte. Ei cred 
că trebuie să mai fie şi o altă cale, care să fie mai 
uşoară decât încredinţarea întregii vieţi în mâna 
Domnului Isus. Aşadar ei spun: 

 Trăiesc o viaţă bună şi nu fac rău nimănui. 
 Dumnezeu mă va primi în cer. 
 Merg la biserică şi chiar mă rog uneori. 
 Sunt mai bun decât mulţi alţii. 
 Am religia mea, care duce şi ea la cer. 

Încerci şi tu să mergi pe o scurtătură (spre cer)? 
Acesta este un lucru nesăbuit. Domnul Isus Hristos 
a spus foarte clar că este o singură cale, adică prin 
credinţa în El. Ascultă cuvintele pe care le găsim în 
Ioan 14:6. El spune: „Eu sunt calea.“ Nu una dintre 
căi, ci CALEA. Nu este o altă cale. Singura cale de a 
avea păcatele iertate şi de a te pregăti pentru cer, 
este să te întorci de la păcatul tău şi să crezi ce a 
făcut El pentru tine, când a murit pe cruce. Nu-ţi 
irosi timpul căutând „scurtături“! Domnul Isus este 
singura cale. 

Concluzie 
(PowerPoint® folia nr. 4)
În ce direcţie mergi? 
Alegerea este foarte simplă 
– dacă vrei să ajungi în cer, 
trebuie să fii sigur pe ce 
cale eşti, cea rea sau cea 
bună. Credinţa în Domnul Isus Hristos este calea 
cea bună – toate celelalte căi sunt greşite. Dacă 
îţi dai seama că mergi în direcţia greşită, nu trebuie să 
continui să mergi pe acea cale. Întoarce-te în direcţia 
corectă! Vino la Domnul Isus Hristos să primeşti iertare şi 
începe astfel să mergi pe calea Sa! 

În ce direcţie mergi? Poate nu este o întrebare grea, dar 
este o întrebare importantă! Direcţia în care mergi în 
viaţa ta va determina locul în care îţi vei petrece veşnicia. 
Fii sigur că mergi pe calea cea bună. 
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20 mesaje pentru adolescenți

Le

cţia

Păstorul cel bun și hoțul
Sugestii
Această lecţie se bazează pe textul din Ioan capitolul 10. 
Dacă adolescenţii au Biblii, este indicat ca ei să le aibă 
deschise la acest pasaj, pentru a vedea clar că ceea ce tu le 
spui este din Cuvântul lui Dumnezeu. Este bine să participe 
şi ei prin citirea versetelor. 

Pasaj biblic: Ioan 10:1-28 (în special versetele 7-15)

Lecția
În timpul lucrării Sale pe pământ, mulţimile L-au urmat 
pe Domnul Isus oriunde mergea. Oamenii erau uimiţi 
de învăţătura Sa, cât şi de minunile pe care le făcea. În 
timp ce predica, Domnul Isus folosea multe povestiri şi 
ilustraţii, din viaţa cotidiană. 

În Ioan capitolul 10 găsim una dintre cele mai cunoscute 
ilustraţii folosite de Domnul Isus. În acest pasaj El se 
compară cu un păstor, şi pe ucenicii Săi cu nişte oi. 
El vorbeşte şi despre hoţul care încearcă să fure oile. 
În mediul rural în care El predica, oamenii erau foarte 
familiarizaţi cu păstori şi oi. Mesajul Domnului Isus era 
foarte clar pentru ei. Astfel, El a spus clar ascultătorilor 
Săi că au două posibilităţi – fie Îl urmează pe El, Păstorul 
cel bun, fie îl urmează pe Satana, hoţul. 

În timp ce citim această povestire astăzi, ai şi tu de 
făcut aceeaşi alegere. Pe cine urmezi – pe Păstor sau pe 
hoţ? Cu siguranţă îl urmezi pe unul dintre ei. Haideţi să 
vedem ce are de oferit fiecare celor ce-i urmează. 

Păstorul cel Bun 
1. Şi-a dat 
viaţa (Ioan 10:11) 
(PowerPoint® folia 
nr. 1)
Domnul Isus a spus 
ascultătorilor Săi 
că într-o zi îşi va da 
viaţa pentru cei ce-L 

urmează (Ioan 10:11). Astăzi privim înapoi la 
cuvintele Sale şi ne dăm seama că se referea 

la ceea ce avea să I se întâmple la Golgota. Oameni 
nemiloşi L-au luat pe Domnul Isus şi L-au omorât prin 
răstignire. A fost cel mai groaznic mod de a fi omorât. 
Era pedeapsa autorităţilor romane pentru cei mai mari 
răufăcători. Dar Domnul Isus nu era un răufăcător. 
De fapt, El era Fiul perfect al lui Dumnezeu, care nu a 
greşit niciodată. Pe cruce El nu a fost pedepsit pentru 
păcatul Său, ci pentru păcatul tău. Aceasta este ceea 
ce a vrut să spună Domnul Isus când a spus că Îşi va da 
viaţa pentru „oile“ Sale. 

Fiecare dintre noi ne-am născut cu o natură păcătoasă, 
care ne desparte de Dumnezeu, şi atrage pedeapsa Sa. 
Dumnezeu este sfânt şi perfect, şi nu poate 

ignora păcatul. El trebuie să îl pedepsească. Pedeapsa 
păcatului este moartea şi despărţirea de El (Romani 
6:23). Din cauza dragostei Sale pentru noi, Dumnezeu 
a trimis pe Fiul Său, să poarte pedeapsa pe care o 
meritam noi. Domnul Isus, Păstorul cel bun, Şi-a 
dat viaţa pentru tine pe cruce (1 Petru 3:18). El era 
pedepsit pentru toate păcatele tale – toate minciunile, 
gândurile rele, cuvintele nepotrivite, egoismul, invidia 
şi multe altele. Numai El putea să facă acest lucru, 
pentru că doar o persoană care nu avea păcat putea 
fi pedepsită pentru păcatele tale. Domnul Isus nu a 
rămas mort. Dumnezeu L-a înviat din morţi, şi El este 
viu astăzi şi poate să te mântuiască (Evrei 7:25). Dacă tu 
accepţi prin credinţă ceea ce a făcut El pentru tine pe 
cruce şi dacă Îl rogi să fie Mântuitorul tău, El te va ierta 
de păcatele tale şi te va pune într-o stare după voia 
lui Dumnezeu. Domnul Isus, Păstorul cel bun, Şi-a dat 
viaţa pentru păcătoşi. Ce dragoste extraordinară!

2. Dă viaţa adevărată (Ioan 10:10) 
(PowerPoint® folia nr. 2) 
Ce este viaţa? Mulţi oameni îşi 
pun şi astăzi această întrebare. 
Unii încearcă să găsească un 
sens în viaţă, prin bani, crezând 
că lucrurile pe care le cumpără 
pot să le dea fericire. Alţii caută 
plăcerea în alcool, droguri sau 
relaţii păcătoase. Chiar dacă 
aceste lucruri dau o satisfacţie trecătoare, în cele 
din urmă ele îi fac pe oameni să se simtă neîmpliniţi. 
Ele nu aduc o satisfacţie adevărată. În contrast cu 
aceasta, Domnul Isus oferă viaţa deplină tuturor celor 
ce-L urmează (Ioan 10:10). Poate ai auzit mărturii de la 
oameni care s-au încrezut în Domnul Isus. Ei vorbesc 
despre un sens şi un scop real pe care Domnul Isus 
le-a adus în viaţa lor. Aceasta rezultă din faptul că ai o 
temelie bună în viaţă. Atunci când îţi vei rezolva cea 
mai gravă problemă din viaţa ta, problema păcatului, 
vei putea descoperi viaţa din belşug. Când Domnul 
Isus îţi conduce viaţa, toate lucrurile îşi găsesc sens 
şi loc. Dumnezeu este bun! Nu numai că îţi oferă 
posibilitatea să ai păcatele iertate, ci doreşte să îţi dea 
o viaţă cu un sens şi un scop real. Aceasta este ceea ce 
oferă Păstorul cel bun tuturor celor ce Îl urmează. 

3. Dă viaţa veşnică (Ioan 10:27-28) 
(PowerPoint® folia nr. 3) 
Cât este de minunat să ai viaţă 
din belşug pe acest pământ! 
Dar nu se termină aici! Cine se 
încrede în Domnul Isus, Păstorul 
cel bun, are viaţa veşnică. Viaţa 
pe care o dă Domnul Isus este 
viaţa veşnică în cer împreună 
cu El (Ioan 10: 27-28). 

Într-o zi viaţa ta de pe pământ se va sfârşi (Evrei 9:27). 
Sunt două destinaţii după moarte – cerul, împreună 
cu Dumnezeu pentru totdeauna, şi iadul – despărţit 
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L E C Ţ I A

1
LECŢIA

Păstorul cel bun și hoțul

de Dumnezeu. Trebuie să fii pregătit! Doar Domnul 
Isus Hristos te poate pregăti pentru cer. El este Cel 
care poate să îţi dea viaţa veşnică, în locul pe care 
Dumnezeu l-a pregătit pentru cei ce Îl iubesc. Vei 
ajunge şi tu acolo? Poţi să ajungi! Domnul Isus, Păstorul 
cel bun, îţi oferă viaţa veşnică chiar acum. 

Păstorul cel bun oferă aşa de mult celor ce Îl urmează! 
Dar ce face hoţul? Ce oferă el celor ce îl urmează? 

Hoţul
1. Păstorul şi-a dat viaţa – hoţul fură 

viaţa (Ioan 10:10) 
(PowerPoint® folia nr. 4)
Domnul Isus spune foarte 
clar că El este gata să dea 
totul pentru oile Sale, pe 
când Satana, hoţul, vrea doar 
să fure (Ioan 10:10). Hoţul 
vine să fure! Cu aceasta se 
ocupă hoţii. În mod ciudat, 

el se pare că îţi oferă ceva. Ceea ce oferă poate 
părea atractiv. În reclamele pentru alcool toată 

lumea pare fericită, şi mesajul este că aşa te distrezi. 
Dar Satana ascunde consecinţele – îţi faci rău sănătăţii 
şi reputaţiei, îţi pierzi demnitatea şi judecata. Este la fel 
şi cu relaţiile sexuale greşite – Satana le face să pară 
atractive, dar ascunde faptul că îţi vei pierde puritatea 
şi valoarea şi chiar te expui pericolului unei sarcini 
nedorite sau a bolilor transmise sexual. 

Biblia îl descrie pe Satana ca fiind mincinos (Ioan 8:44), 
şi aşa şi este. El caută să înşele, şi din păcate mulţi 
oameni cad pradă înşelătoriilor lui. Nu închide ochii 
faţă de tacticile lui Satana (2 Corinteni 2:11). El nu are 
nimic pozitiv de oferit. El vrea doar să fure ceea ce ai. 

2. Păstorul oferă viaţa adevărată – 

hoţul ucide (Ioan 10:10) (PowerPoint® folia 
nr. 5) 
Domnul Isus îţi oferă viaţa 
în toată plinătatea ei, dar 
Satana, hoţul, nu vrea să 
te bucuri de această viaţă. 
De fapt el doreşte să îţi ia 
viaţa, oferindu-ţi o viaţă 
neîmplinită în locul ei. Viaţa 
pe care ţi-o oferă el poate 
părea atractivă – dar este 

de fapt ca vata de zahăr care arată atrăgătoare, dar 
când muşti din ea, nu are nici o consistenţă, se topeşte 
imediat.

Una dintre cele mai înşelătoare ispite ale lui Satana 
este să-ţi spună: „Bucură-te de viaţă, ai destul timp să 
te gândeşti la mântuire, mai întâi simte-te bine.“ Nu te 
lăsa înşelat. Adu-ţi aminte că viaţa pe care ţi-o oferă 
Domnul Isus este o viaţă reală, viaţă din belşug. Dacă 
îţi trăieşti viaţa fără El, ai doar de pierdut, indiferent ce 
îţi spune Satana. Satana ştie că cu cât amâni să vii la 
Hristos, cu atât îţi va fi mai greu. De aceea încearcă el 
să te convingă să îţi amâni întoarcerea la Hristos. El nu 
doreşte să ofere viaţa, ci să ucidă (Ioan 10:10).

3. Păstorul 
oferă viaţa 
veşnică – hoţul 
distruge (Ioan 
10:10) (PowerPoint® 
folia nr. 6)
Ne-am gândit deja 
la faptul că viaţa ta se va sfârşi într-o 
bună zi. Apoi vei petrece veşnicia fie cu 
Dumnezeu pentru totdeauna, fie despărţit de El din 
cauza păcatului tău. Dacă lui Satana îi va reuşi planul, 
îţi vei petrece veşnicia în iad pentru că el doreşte să 
te distrugă (Ioan 10:10). Este în natura hoţului să fie 
viclean, deci el va încerca să te înşele. Poate va încerca 
să-ţi spună că iadul este doar o poveste, nu un loc real 
– dar Domnul Isus ne învaţă foarte clar că iadul este un 
loc real şi este un loc groaznic (Luca 16:22-24). Poate 
Satana va încerca să spună că mai ai destul timp – dar 
realitatea este că nimeni nu ştie când va muri sau când 
va reveni Domnul Isus (Luca 12:40).

Satana, hoţul, încearcă să te distrugă. El doreşte ca tu 
să fii despărţit de Dumnezeu pentru totdeauna. Cazi tu 
pradă înşelăciunii lui? Este timpul să-ţi deschizi ochii şi 
să vezi ce încearcă hoţul să-ţi facă.

Concluzie 
(PowerPoint® folia 
nr. 7)
Ce contrast uimitor 
este între Domnul 
Isus, Păstorul cel Bun şi 
hoţul Satana. Păstorul 
cel Bun şi-a dat viaţa 
pentru tine şi îţi oferă o viaţă împlinită 
pentru acum şi veşnicie. Hoţul nu are nimic 
de oferit – el doar fură, ucide şi distruge. Realitatea este 
că tu poţi urma doar pe unul dintre ei. 

Alegerea este clară. În Ioan 3:18, Domnul Isus spune 
foarte clar că cei ce Îl urmează nu vor fi niciodată 
condamnaţi pentru păcatele lor, dar cei ce nu Îl 
urmează au şi fost condamnaţi. Tu din ce categorie 
faci parte? Dacă faci parte din categoria greşită nu 
este prea târziu să faci o schimbare. Vino la Domnul 
Isus astăzi şi roagă-L să fie Mântuitorul tău. Nu te lăsa 
înşelat de hoţ! Urmează-L pe Păstor! 
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20 mesaje pentru adolescenți

Le

cţia

De ce nu m-a chemat 
Dumnezeu să fiu misionar?

Sugestii
Această lecţie este construită pe baza unei serii 
de întrebări care conduc spre concluzia că toţi 
cei mântuiţi sunt chemaţi să fie misionari. Dacă 
urmăreşti îndeaproape textul, vei reuşi să eviţi să dai 
răspunsul prea devreme în lecţie la unele întrebări, 
pentru a nu diminua importanţa mesajului. Lecţia 
are aplicaţie atât pentru adolescenţii mântuiţi, cât şi 
pentru cei nemântuiţi.

Pasaj biblic: Diferite referinţe biblice menţionate   
în text. 

Lecția
Misionarul invitat la biserică vorbea foarte 
interesant. Spunea despre o ţară unde limba era 
diferită, clima era diferită şi oamenii aveau multe 
obiceiuri deosebite. Totul părea atât de captivant,  
şi era clar că îi plăcea ceea ce făcea. În timp ce Alina 
asculta, ea se gândea: „Cred că este extraordinar 
să mergi într-o altă ţară şi să experimentezi aceste 
lucruri. Mi-ar place şi mie să fac aşa ceva. De ce nu 
m-a chemat Dumnezeu să fiu misionară?“  

Poate că şi tu ai ascultat un misionar vorbind în 
biserica ta şi ai simţit la fel. Lucrarea misionară 
poate să pară atractivă şi fascinantă; dar desigur, 
ea are dificultăţi şi probleme. Te întrebi de ce nu 
te-a chemat Dumnezeu să fii misionar? Haideţi să 
vedem dacă vom găsi răspunsul, însă mai întâi vom 
răspunde la alte întrebări.

Ce este un 
misionar? 
(PowerPoint® folia nr. 1) 
Aceasta este o întrebare 
importantă la care 
trebuie să răspundem 
înainte de a continua. 

Poate că ideea pe care ţi-ai format-o despre un 
misionar este cineva care stă sub un palmier şi îi 

învaţă pe nişte băştinaşi din Biblie. În zilele noastre 
sunt tot felul de misionari. Unii sunt profesori în 
şcoli biblice, alţii sunt evanghelişti care predică 
Evanghelia în diferite feluri, iar alţii sunt doctori, 
asistenţi medicali, constructori, învăţători, fermieri, 
care pur şi simplu spun despre dragostea lui 
Dumnezeu oamenilor 

pe care-i întâlnesc în viaţa lor cotidiană. Lucrul 
pe care îl au în comun este că spun altora despre 
Domnul Isus. 

Probabil că aceasta este cea mai bună definiţie 
a unui misionar – cineva care spune altora 
Evanghelia Domnului Isus. Găseşti misionari 
predicând Evanghelia băştinaşilor – sau găseşti 
misionari în şcoala ta, poate un tânăr ca tine, 
care spune prietenilor lui despre ceea ce a făcut 
Domnul Isus pentru el. Amândoi sunt misionari în 
feluri diferite. Lucrul important este că ei transmit 
mesajul că Domnul Isus a murit pentru păcătoşi şi a 
înviat pentru a fi Mântuitorul lor. 

Unde să merg ca  misionar? 
(PowerPoint® folia nr. 2) 
În răspunsul la întrebarea 
precedentă am descoperit 
ce înseamnă să fii misionar, 
şi anume că nu este 
important unde merge 
misionarul, ci ce face 
el. Biblia ne arată foarte 
clar că Evanghelia trebuie propovăduită 
peste tot. În primul capitol din Fapte găsim 
scrise ultimele instrucţiuni lăsate de Domnul 
Isus ucenicilor înainte să se înalţe la cer. În Fapte 
1:8 El menţionează patru locuri unde ucenicii 
trebuie să meargă să mărturisească despre El: în 
primul rând în Ierusalim (în locul unde se aflau în 
momentul respectiv); apoi în Iudea (în zona din 
imediata apropiere de Ierusalim); apoi Samaria 
(zona ţării care nu era populată de iudei); apoi până 
la marginile pământului (aceasta se explică de la 
sine). 
Putem învăţa multe din cuvintele acestea ale 
Domnului Isus. Lucrarea de misiune se face acolo 
unde eşti. Sunt mulţi oameni acolo unde locuieşti 
care încă nu s-au încrezut în Domnul Isus pentru 
a fi mântuiţi. Ei trebuie să audă mesajul mântuirii, 
şi cum pot avea păcatele iertate. Apoi lucrarea 
misionară trebuie să se extindă în toată ţara, şi 
trebuie să cuprindă şi pe oamenii care nu sunt de 
aceeaşi cultură şi religie cu noi. În cele din urmă, 
este nevoie de misionari în fiecare ţară din lume. 
Mai sunt încă multe locuri în care nu a ajuns încă 
minunata veste că Dumnezeu L-a trimis pe Fiul 
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De ce nu m-a chemat Dumnezeu să fiu misionar?

Său în lume pentru a purta pedeapsa păcatului. 
Mai sunt încă milioane de oameni care nu au auzit 
despre Domnul Isus şi tot ce a făcut El. Ei nu pot fi 
mântuiţi dacă nu aud Evanghelia (Romani 10:14).

Oricine doreşte să fie misionar, trebuie să înceapă 
să Îi slujească Domnului acolo unde se află acum. 
Apoi trebuie să fie gata să asculte de Domnul dacă 

îl va trimite în alt loc. Ceea 
ce este important este să 
vestim Evanghelia oriunde 
ne-am afla. (PowerPoint® 
folia nr. 3) S-a spus că un 
misionar nu este cineva 
care a mers peste mări şi 
ţări, ci cineva care a înţeles 

mesajul crucii. Mesajul crucii trebuie proclamat 
oriunde ne-am afla.

Cine este chemat 
să fie misionar? 
(PowerPoint® folia nr. 4) 
Pentru a afla răspunsul la 
cea de a treia întrebare 
trebuie să privim din nou 
la cuvintele Domnului Isus 
Hristos. În Marcu 16:15, El 

spune ucenicilor că trebuie să meargă în toată 
lumea şi să propovăduiască tuturor Evanghelia. În 
versetul pe care l-am citit mai devreme (Fapte 1:8), 
El spune ucenicilor că trebuie să fie martorii Săi şi 
să spună altora despre El. Aceste porunci nu sunt 
valabile doar pentru cei ce au fost cu El în ocaziile 
respective. Ele se aplică în egală măsură tuturor 
celor ce s-au încrezut în El ca Domn şi Mântuitor. 
Asta înseamnă şi tu, dacă eşti mântuit. 

Fiecare credincios trebuie să fie un martor, sau un 
misionar pentru Domnul Isus. Nu sunt excepţii. Nu 
este o opţiune, ci o poruncă clară pe care trebuie 
să o împlinească fiecare creştin. Nu este cazul să 
aştepţi indicaţii despre unde doreşte Dumnezeu 
să mergi şi ce vrea El să faci în viitor. Unii cred că 
trebuie să primească un mesaj clar de la Dumnezeu 
înainte să înceapă să facă ceva. Dar oare nu este 
destul de clar mesajul lui Dumnezeu? Domnul Isus 
Hristos a spus foarte clar că dacă eşti ucenic al Său, 
atunci trebuie să fii martor al Său acolo unde te afli, 
în casa ta, în şcoala ta, la echipa ta de fotbal sau 
clubul sportiv…oriunde te-a aşezat El. 

Deci, cine este chemat să fie misionar? Răspuns – 
toţi cei ce sunt mântuiţi, fără nici o excepţie!

Deci … de ce nu te-a chemat 
Dumnezeu să fii misionar? (PowerPoint® 
folia nr. 5) 
Aminteşte-ţi că aceasta este întrebarea la care 
doream să găsim răspuns încă de la începutul lecţiei. 

Dacă iei în considerare 
răspunsul de la 
întrebările precedente, 
atunci răspunsul la 
această întrebare este 
evident.

Am aflat că un misionar este cineva care 
spune altora despre Domnul Isus. Am văzut 
că este nevoie de misionari peste tot, atât acasă, cât 
şi peste hotare, și cel mai important, am văzut că 
Dumnezeu i-a chemat pe toţi cei mântuiţi, fără nici o 
excepţie, să fie misionari. 

Deci, de ce nu te-a chemat Dumnezeu să fii misionar? 
Există un singur răspuns – pentru că nu eşti mântuit! 
Dacă eşti mântuit înseamnă că eşti chemat să 
fii misionar. Singurul motiv pentru care nu eşti 
misionar este că nu ai nici un mesaj de spus altora. 
Nu L-ai cunoscut pe Domnul Isus ca Mântuitorul 
tău personal, deci este imposibil ca tu să spui altora 
despre El. 

Poate ai multă cunoştinţă despre Domnul Isus. Ştii că 
este Fiul lui Dumnezeu, ştii că a murit pe cruce pentru 
a purta pedeapsa pentru păcat, ştii că a înviat din 
morţi şi că S-a înălţat la cer şi ştii că va reveni într-o zi. 
Dar, nu ai făcut încă pasul să îi spui că îţi pare rău de 
păcatele tale şi că te încrezi în El ca Mântuitorul tău. 
În ciuda cunoştinţelor tale, nu eşti încă mântuit. Este 
o situaţie groaznică să cunoşti aşa de multe despre 
Domnul şi totuşi să fii despărţit de Dumnezeu din 
cauza păcatului tău. Vino chiar astăzi cu credinţă la 
Domnul Isus Hristos. Încrede-te în El ca Mântuitor 
(Fapte 16:31). Apoi vei putea începe să fii misionar şi 
să spui altora ce a făcut El pentru tine. 

Concluzie 
(PowerPoint® folia nr. 6)
Îndemnul final este pentru 
creştinii prezenţi. Ai fost 
chemat de Dumnezeu să fii 
misionar. Asculţi chemarea 
Sa? Eşti un martor eficient 
pentru familia ta şi prietenii 
tăi? Poţi să fii un martor atât prin felul în care 
trăieşti, cât şi prin cuvintele care le spui. De asemenea 
trebuie să fii deschis la îndrumarea lui Dumnezeu cu 
privire la locul unde trebuie să mergi şi ce trebuie 
să faci în viitor. Fără îndoială că ai o idee despre ce 
carieră vrei să urmezi, şi îţi faci planuri. Când planifici 
trebuie să ceri călăuzirea lui Dumnezeu şi să fii 
deschis să urmezi voia Sa pentru viaţa ta (Proverbe 
3:5-6). Poate voia Sa este să Îi slujeşti în slujba sau 
meseria pe care o alegi tu, sau poate într-o zi vei 
ajunge să slujeşti cu tot timpul tău ca misionar. Nu 
respinge nici o opţiune. Trăieşte pentru Dumnezeu şi 
mergi oriunde te va conduce El. Calea Sa este cea mai 
bună întotdeauna!
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Le

cţia

Oameni care L-au întâlnit 
pe Domnul Isus 

Sugestii 
Introducerea acestei lecţii oferă posibilitatea 
interacţiunii cu adolescenţii. Permite-le să spună 
despre experienţele lor când au întâlnit persoane 
renumite. Ar fi bine să spui şi tu o experienţă. În timpul 
lecţiei încurajează adolescenţii să compare atitudinea 
lor faţă de Domnul Isus cu atitudinea personajelor 
biblice din această lecţie.

Pasaj biblic: Matei 19:16-22; Matei 27:1-26; Luca 23:32-
43; Ioan 1:35-42

Lecția
Ai întâlnit pe cineva renumit? Sunt sigur că dacă 
ai întâlnit o asemenea persoană ai fost atât de 
entuziasmat încât ai vrut să povesteşti despre 
aceasta cât de des posibil. Poate că te-ai întâlnit cu 
un sportiv renumit, sau cu un actor sau cântăreţ. 
Este entuziasmant să te întâlneşti cu o persoană 
renumită.

Dar te-ai gândit vreodată cum ar fi fost dacă L-ai fi 
întâlnit pe Domnul Isus când a trăit pe pământ?

Mulţi oameni L-au întâlnit pe Domnul în călătoriile 
Sale prin Israel, cu aproximativ 2.000 de ani în urmă. 
Oamenii care L-au întâlnit pe Domnul Isus au avut 
diferite reacţii. Vom vorbi despre patru oameni care 
au avut privilegiul să Îl întâlnească pe Domnul, vom 
observa reacţia lor şi vom vedea ce putem învăţa 
din experienţa lor.

Tânărul bogat – prea multe lucruri la care a 
trebuit să renunţe 
(Matei 19:16–22) 
(PowerPoint® folia 
nr. 1)
Biblia nu menţionează 
numele acestui 
bărbat, dar ne spune 
destul de multe 

despre el. Ştim că era tânăr, bogat şi avea 
o poziţie importantă în comunitate. Se 

pare că se afla într-o poziţie avantajoasă. Era tânăr 
entuziast, avea mulţi bani şi o slujbă importantă, 
şi totuşi acest tânăr ştia că ducea lipsă de ceva 
în viaţa sa. El vine la Domnul Isus Hristos cu o 
întrebare foarte importantă (Matei 19:16). El vrea să 
ştie cum poate avea viaţa veşnică. Se pare că acest 
tânăr nu ducea lipsă de nimic şi totuşi era conştient 
că trebuie să fie pregătit şi pentru veşnicie. 

Răspunsul pe care îl dă Domnul Isus acestui tânăr 
este foarte interesant. Domnul Isus şi-a dat seama 
că banii şi posesiunile sale erau foarte importante 
pentru el, aşa că l-a pus în faţa unei alegeri. Îi spune 
să dea tot ce are săracilor şi să Îl urmeze (Matei 
19:21). Domnul Isus a vrut să vadă cât de sincer era 
acest tânăr în dorinţa sa de a avea viaţa veşnică. 
Reacţia tânărului ne arată foarte clar răspunsul. El a 
plecat întristat de la Domnul Isus. El a socotit cât îl 
costă să devină un ucenic al lui Hristos, şi a decis că 
are prea multe lucruri la care trebuie să renunţe.

Poate că şi tu eşti ca acest tânăr. Îţi dai seama că 
ai nevoie de Domnul Isus Hristos ca Mântuitor şi 
te-ai gândit la lucrul acesta de multe ori. În acelaşi 
timp îţi dai seama că dacă devii un om mântuit 
trebuie să renunţi la multe lucruri. Poate că mergi 
în anumite locuri sau faci anumite lucruri şi ştii că ai 
nevoie de schimbare. Simţi şi tu ca tânărul bogat că 
trebuie să renunţi la prea multe lucruri?

Se merită să ne gândim la o povestire pe care a 
spus-o Domnul Isus despre un om care îşi petrecea 
tot timpul gândindu-se cum să îşi folosească averile 
(Luca 12:16-21). A avut multe idei măreţe, dar 
chiar în noaptea aceea a murit. Nimic din averea 
sa nu i-a fost atunci de folos. I-a venit timpul să se 
întâlnească cu Dumnezeu şi nu era pregătit.

Când te gândeşti la a fii mântuit, simţi şi tu că 
trebuie să renunţi la prea multe lucruri?

Învaţă lecţia de la bogatul despre care a vorbit 
Domnul Isus. Nici una din posesiunile tale nu-ţi 
vor fi de ajutor când va trebui să te întâlneşti cu 
Dumnezeu. În acea zi, cel mai important este să Îl 
ai pe Domnul Isus Hristos ca Mântuitor personal. 
Să nu faci şi tu ce a făcut tânărul bogat – a întors 
spatele Domnului Isus şi a mers pe propria cale. 
Este trist că nu mai auzim absolut nimic despre 
acest tânăr. Se prea poate ca niciodată să nu fi 
crezut în Domnul Isus, şi acum să fie pierdut pentru 
veşnicie. L-a întâlnit pe Domnul Isus, dar L-a respins 
pentru că trebuia să renunţe la prea multe lucruri.

Pilat din Pont – influenţat de mulţime (Matei 
27:1-26) (PowerPoint® folia nr. 2) 
Pilat din Pont era guvernatorul roman în timpul 
răstignirii Domnului Isus. A avut oportunitatea să 
Îl întâlnească pe Domnul Isus atunci când a fost 
adus de către conducătorii iudeilor la judecată. 
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Oameni care L-au întâlnit pe Domnul Isus

Aveau nevoie de 
aprobarea lui pentru 
a-L răstigni. 

În Matei 27, unde 
este descrisă 
judecata Domnului 
Isus, vedem cum 
a reacţionat Pilat 

atunci când L-a întâlnit pe Domnul Isus. 
Citim că Pilat a fost mirat de atitudinea Domnului 
Isus (Matei 27:14). El era pe deplin conştient că 
Domnul Isus era judecat doar pentru că liderii 
iudei Îl urau şi Îl invidiau (Matei 27:18). El mai ştia 
că Domnul Isus nu era vinovat de nici o vină adusă 
împotriva Sa, şi că nu a făcut nimic rău (Matei 
27:23). Pilat a primit chiar şi un mesaj de la soţia 
sa ca nu cumva să Îi facă vreun rău Domnului Isus 
(Matei 27:19). În ciuda tuturor acestor lucruri, Pilat 
din Pont L-a dat pe Domnul Isus Hristos pe mâna 
duşmanilor Săi şi le-a permis să Îl răstignească. 
De ce? Pentru că a fost influenţat de mulţime. 
Conducătorii iudei au făcut presiuni asupra lui 
Pilat, să facă ce voiau ei (Matei 27:24). Ei au instigat 
mulţimile din Ierusalim să ceară răstignirea 
Domnului Isus (Marcu 15:11-13). Pilat din Pont ştia 
prea bine că ceea ce face este greşit. Ştia că avea 
să condamne un om nevinovat la moarte, dar 
aceasta nu l-a oprit, pentru că dorea să fie pe placul 
poporului. 

Chiar şi astăzi sunt mulţi oameni care se lasă 
influenţaţi de mulţime în reacţia lor faţă de Domnul 
Isus. La fel ca Pilat, ei ştiu ce trebuie să facă şi totuşi 
nu fac ce este bine din cauza presiunilor din partea 
celorlalţi. Poate aşa faci şi tu. Te îngrijorează ce vor 
gândi prietenii tăi dacă vor afla că eşti mântuit. 
Poate nu vor mai fi prieteni cu tine sau poate vor 
râde de tine şi te vor porecli. Poate te gândeşti cât 
de greu va fi să trăieşti ca un om mântuit în clasa ta 
de la şcoală sau chiar acasă. 

Desigur că nu este niciodată uşor să fii în 
minoritate. Fără îndoială că cei mântuiţi au de 
întâmpinat adesea opoziţie din partea celorlalţi 
atunci când vor să trăiască pentru Domnul Isus. 
Chiar Domnul Isus a spus ucenicilor că trebuie să 
se aştepte să întâmpine dificultăţi (Ioan 16:33). În 
acelaşi verset El le spune că îi poate ajuta să biruie. 
Aceasta este ceva la care trebuie să te gândeşti, 
atunci când amâni să primeşti mântuirea, din cauză 
că te laşi influenţat de mulţime. Domnul Isus le 
dă ucenicilor Săi puterea să trăiască pentru El, şi 
îţi va da şi ţie puterea să înfrunţi opoziţia celor ce 
nu sunt de acord cu faptul că tu ai fost mântuit. 
Dacă la fel ca Pilat din Pont îţi dai seama cine este 
Domnul Isus, atunci trebuie să faci ceea ce este 
corect. Adu-ţi aminte că oamenii care încearcă să te 

influenţeze nu te vor putea ajuta când ţi se va sfârşi 
viaţa şi va trebui să stai înaintea lui Dumnezeu. Nu 
te lăsa influenţat de mulţime.

Tâlharul de pe 
cruce – mântuit dar 
prea târziu pentru a 
mai sluji (Luca 23:32-
43) (PowerPoint® 
folia nr. 3)
Când a fost răstignit 
Domnul Isus, au 
mai fost răstigniţi 
împreună cu El doi tâlhari, unul de o 
parte şi altul de cealaltă parte. Aceşti doi oameni 
îşi sfârşeau viaţa lângă Singurul care putea să îi 
pregătească pentru veşnicie. Unul dintre ei L-a 
batjocorit pe Domnul Isus, dar celălalt s-a întors 
cu credinţă la Domnul Isus şi L-a rugat să fie 
Mântuitorul său (Luca 23:42). Acel tâlhar a fost 
mântuit şi acum este în cer, aşa cum i-a promis 
Domnul Isus (Luca 23:43).

Poate că ghiceşti ce urmează. Te aştepţi să ţi se 
spună: „Să nu fii ca tânărul bogat care avea prea 
multe lucruri la care să renunţe sau ca Pilat din 
Pont care s-a lăsat influenţat de mulţime, ci să fii ca 
tâlharul de pe cruce care s-a încrezut în Domnul 
Isus şi a fost mântuit.” Oare este tâlharul de pe 
cruce un exemplu bun de urmat? Da, s-a încrezut 
în Domnul Isus şi a fost mântuit – şi tu trebuie 
să faci la fel – dar el a amânat până în ultimele 
momente ale vieţii sale. De aceea nu este un 
exemplu destul de bun de urmat. Este minunat 
că a avut posibilitatea ca la sfârşitul vieţii sale să se 
încreadă în Domnul Isus – dar poate că tu nu vei 
avea această posibilitate. Pentru mulţi oameni care 
au amânat întoarcerea lor la Hristos, viaţa lor s-a 
sfârşit pe neaşteptate, fără să aibă posibilitatea să se 
pocăiască şi să fie iertaţi. Nu ai nici o garanţie că vei 
putea fi mântuit la momentul ales de tine. Acum 
este momentul să te încrezi în Domnul Isus. 

Mai este un motiv pentru care tâlharul de pe cruce 
nu este un exemplu bun de urmat. A fost mântuit, 
dar prea târziu pentru a mai sluji. Aproape imediat 
ce s-a încrezut în Domnul Isus el a şi murit. Nu a 
avut ocazia să spună altora despre Mântuitorul 
său. Nu a avut şansa să arate altora felul în care 
l-a schimbat Domnul Isus. Tâlharul nu a putut să 
experimenteze bucuria, sensul şi scopul în viaţă pe 
care le ai atunci când trăieşti pentru Dumnezeu şi 
Îi slujeşti. Vezi tu, planul lui Dumnezeu pentru viaţa 
ta nu este doar să fii mântuit de păcat şi să mergi 
în cer într-o zi, ci şi să trăieşti într-un mod plăcut 
Lui care să Îi aducă slavă. El vrea să fii slujitorul Său 
şi să experimentezi viaţa minunată pe care o dă 
tuturor celor ce s-au încrezut în Domnul Isus. Cu 
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cât amâni mai mult întoarcerea ta la Domnul Isus 
cu atât vei avea mai puţin timp să trăieşti pentru 
El şi să Îi slujeşti. Să nu îl iei pe tâlharul de pe cruce 
ca exemplu. A fost minunat că a fost mântuit chiar 
la sfârşitul vieţii sale, dar din păcate a fost mântuit 
prea târziu pentru a mai sluji.

Andrei – mântuit şi 
a slujit  (Ioan 1:35-42) 
(PowerPoint® folia nr. 4) 
Cei trei oameni care 
pe care i-am întâlnit 
până acum nu sunt 
exemple bune de urmat, 
dar această ultimă 

persoană este un exemplu bun. Andrei a fost 
ucenicul lui Ioan Botezătorul. Acesta l-a prezentat 
pe Domnul Isus lui Andrei. Imediat ce s-a întâlnit 
cu Domnul Isus, Andrei a crezut în El și a devenit 
ucenicul Său. El nu a avut nicio îndoială că Domnul 
Isus era Mesia cel promis, şi s-a încrezut în El (Ioan 
1:41-42).

Imediat ce Andrei L-a cunoscut în mod personal 
pe Domnul Isus, a început să spună şi altora despre 
Domnul Isus şi i-a invitat să Îl întâlnească şi ei. De 
fapt, aproape de fiecare dată când citim despre 
Andrei în Biblie, el aduce oameni la Hristos. Prima 
persoană pe care a adus-o a fost fratele lui, Petru 
(Ioan 1:41-42). Mai târziu, cu ocazia înmulţirii 
pâinilor, Andrei a fost cel ce l-a adus la Domnul Isus 
pe băieţelul care avea cinci pâini şi doi peşti (Ioan 
6:8-9). În Ioan 12:20-22 citim despre nişte greci care 
au vrut să vină la Domnul Isus. Ei au venit iniţial la 
Filip, ucenicul Domnului Isus, care nu a fost sigur 
dacă să îi ducă la Domnul Isus. Filip l-a întrebat pe 
Andrei, iar acesta nu a ezitat, şi împreună cu Filip 
i-a dus la Domnul Isus. Andrei căuta tot timpul 
oportunităţi să aducă pe alţii să se întâlnească cu 
Mântuitorul Său. 

De aceea Andrei este un exemplu foarte bun de 
urmat. În primul rând el L-a cunoscut pe Domnul 
Isus în mod personal, ceea ce trebuie să faci şi 
tu dacă încă nu te-ai încrezut în Domnul Isus ca 
Mântuitorul tău. După ce s-a încrezut în Domnul 
Isus, Andrei a profitat de fiecare ocazie să slujească 
Domnului Isus, în mod special aducând pe alţii la 
El. Fiecare dintre cei ce se încred în Domnul Isus 
Hristos este chemat să slujească, la fel ca Andrei. 
Dacă eşti creştin, eşti tu un martor credincios 
pentru Mântuitorul tău? Eşti tu gata, ca Andrei să 
spui altora ce a făcut Domnul Isus pentru tine? 
Poate ai un frate sau o soră, sau poate chiar mama 
sau tatăl tău care trebuie să audă despre Domnul 
Isus. Andrei a avut bucuria să îl aducă pe fratele său 

la Mântuitorul. Poate dacă mărturiseşti 
şi tu altora cu mult curaj, la fel cum a 
făcut el, atunci vei avea şi tu privilegiul 
să îi ajuţi pe alţii să cunoască viaţa 
nouă pe care doar Domnul Isus o poate 
da. Urmează exemplul lui – încrede-te în 
Domnul Isus pentru a fi mântuit şi apoi trăieşte 
pentru a-I sluji!

Concluzie 
(PowerPoint® folia 
nr. 5)
Este entuziasmant 
să întâlneşti o 
persoană renumită, 
dar persoana cu care trebuie să te 
întâlneşti mai presus de orice, este 
Domnul Isus Hristos. Trebuie să vii la El cu credinţă 
şi să primeşti iertarea pe care doar El o poate da. 
Să nu fi ca tânărul bogat care a crezut că are prea 
multe lucruri la care trebuie să renunţe; sau ca 
Pilat din Pont care s-a lăsat influenţat de mulţime 
şi a luat o decizie greşită. Să nu fi nici măcar ca 
tâlharul de pe cruce care a amânat să se încreadă 
în Domnul până în ultimul moment. Mai bine 
urmează exemplul lui Andrei – vino la Domnul Isus 
şi încrede-te în El ca Mântuitor şi apoi descoperă 
viaţa entuziasmantă trăită pentru a-I sluji!
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