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CUVÂNT ÎNAINTE
Întrebări, întrebări şi iarăşi întrebări! Cât de normal şi uşor este pentru copii să pună întrebări
despre ce li s-a spus, despre ce au citit sau au auzit! Cu câtă naturaleţe pun copiii întrebările spre
deosebire de adulţi! Mulţi lucrători cu copiii îi îndeamnă să pună întrebări, în mod deosebit acele
întrebări despre lucrurile veşnice, despre lucrurile spirituale, pentru că învăţătorii şi evangheliştii
văd în aceste întrebări primele roade ale lucrării lor. Ce experienţă frumoasă şi ce privilegiu să
lucrezi cu copii care sunt atât de doritori să asculte şi să înveţe!
În timpul unei întâlniri cu copiii, un evanghelist a observat că ei ascultă cu atenţie şi a văzut
clar că unii din ei şi-au dat seama de nevoia de a avea un Mântuitor. La sfârşitul întâlnirii a auzit un
ciocănit la uşă. Când a deschis uşa, a văzut trei fetiţe, două de vreo opt ani şi una mai mică.
Fetiţele mai mari l-au rugat să le vorbească despre mântuire. După ce au citit din Scriptură,
evanghelistul le-a explicat pe înţelesul lor pasajele citite şi le-a condus pe cele două fetiţe mai mari
la Mântuitorul.
Evanghelistul s-a gândit că a treia fetiţă era prea mică pentru a înţelege. La doar câteva
secunde după ce fetele au plecat din cameră, s-a auzit o bătaie la uşă. Evanghelistul a deschis.
Micuţa stătea în faţa lui şi privindu-l în ochi i-a spus: „Dar eu? Eu nu pot să merg în cer?”
Cu bucurie, evanghelistul şi-a dat seama că fetiţa pe care a considerat-o prea mică
înţelesese mesajul mântuirii prin Hristos!
Mai este o secvenţă la această istorisire. După câţiva ani, evanghelistul a vizitat din nou
acea biserică şi a predicat într-o duminică seara. La sfârşit a fost întrebat dacă are timp, pentru că
trei tinere vor să vorbească cu el. Ce bucurie a fost pentru evanghelist să întâlnească pe cele trei
fete, membre ale bisericii, active la Şcoala Duminicală şi în lucrarea cu tinerii! Erau cele trei fete pe
care le condusesem la Domnul, pentru că eu sunt acel evanghelist!
Sam Doherty a auzit strigătul „DAR EU?” şi, prin lucrarea lui în CEF, a fost martor al
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întoarcerii la Hristos a mii de băieţi şi fete.
În timpul celor 48 de ani de misiune cu copiii în Irlanda şi în toată Europa, în călătoriile în
ţările din Europa de Est, el a văzut nevoia spirituală a multor copii care nu au auzit niciodată
despre Mântuitorul care-i iubeşte şi a murit pentru a-i mântui. Aceşti copii au multe întrebări. Sam
locuieşte acum în Irlanda şi scrie pentru lucrătorii cu copiii. Dr. D. G. Barnhouse a spus: „Cel mai
mare misionar în străinătate este tipografia şi trebuie să o folosim mai mult”. Rezultatul acestei noi
lucrări va fi faptul că tot mai mulţi copii ce nu au fost câştigaţi pentru Hristos vor avea posibilitatea
să audă şi să înţeleagă marile adevăruri ale Cuvântului lui Dumnezeu şi să creadă în Isus Hristos
ca Mântuitor. Sam a scris manuale pentru lucrătorii cu copiii, ca să-i ajute în viaţa şi lucrarea lor.
La cererea multor lucrători a scris şi aceste lecţii doctrinare simple, vizualizate, destinate copiilor
ce nu au cunoştinţe biblice sau au foarte puţine.
Această serie de cinci lecţii evanghelistice învaţă că mântuirea este doar prin har, prin
sângele lui Isus Hristos. Ele învaţă iertarea, naşterea din nou, eliberarea, siguranţa şi fericirea,
accentuând îndreptăţirea (justificarea) prin credinţă, locuirea de către Duhul Sfânt şi siguranţa veşniciei. Am fost de-a dreptul încântat de adevărurile doctrinare adânci din aceste lecţii, totuşi atât de
uşor de înţeles, şi mă asociez rugăciunilor lui Sam ca mulţi copii să-L primească pe Mântuitorul
prin ele.
Când avea 6 ani, John Wesley a trecut printr-o experienţă deosebită. S-a trezit şi casa era în
flăcări. Toţi fuseseră salvaţi, dar uitaseră de el. În ultimul moment, înainte ca acoperişul să se
prăbuşească peste copilul înspăimântat, un vecin a auzit strigătul lui de ajutor. Vecinul a urcat şi la salvat. Cineva a făcut o schiţă a acestei scene şi John a păstrat-o până la moarte. Când a fost
găsită această schiţă, era scris dedesubt: „Un tăciune scos din foc” (Zaharia 3:2). La fel sunt şi
copiii cărora tu sau eu le vestim Evanghelia şi care cred în Hristos ca Mântuitor: „un tăciune scos
din foc”. Noi trebuie să ajungem la ei. Nu dorim ca ei să strige: „DAR EU? CUM MINE CE SE
ÎNTÂMPLĂ?”.
Mă duc cu gândul la anii de început ai Child Evangelism Fellowship în Irlanda de Nord când
eu şi Sam încercam să evanghelizăm copiii. Cât de puţin ştiam şi cât de puţin îi învăţam marile
doctrine biblice! Ce binecuvântare este astăzi să avem o astfel de carte cu aceste cinci lecţii
doctrinare vizualizate!
Dumnezeu să binecuvânteze începutul acestor serii de lecţii pe care vi le încredinţez. Rugaţivă ca mii de cărţi să fie tipărite în multe limbi şi să fie distribuite în toată lumea.
Jim Cairns Lisburn – Irlanda de Nord
INTRODUCERE
Mai mulţi lucrători cu copiii m-au rugat să scriu lecţii doctrinare simple, vizualizate, în mod
deosebit pentru copiii ce nu au sau au foarte puţine cunoştinţe biblice. Această serie de cinci lecţii
este răspunsul la acele cereri. Voi scrie şi alte serii dacă va fi nevoie.
Scopul meu este să scriu lecţii care să-i înveţe pe copii doctrinele de bază ale Bibliei, dar
într-un mod interesant şi captivant pentru ei. Doresc ca această carte să ajungă la cât mai mulţi
lucrători cu copiii.
Biblia îmi arată clar că acesta este „adevărul care ne face liberi (Ioan 8:12). Cu toate
acestea, Osea spune: „Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă’’ (Osea 4:6) şi aceasta include şi
copiii. Cât de mult doresc ca aceşti copii să audă marile adevăruri ale Cuvântului lui Dumnezeu şi
mă rog ca Duhul Sfânt să îi ajute să înţeleagă aceste adevăruri şi să le aplice în viaţa lor.
În consecinţă, lecţiile din această carte au fost scrise, tipărite şi distribuite pentru a ajuta
lucrătorii cu copiii din multe ţări să înveţe şi să aplice învăţăturile biblice în viaţa copiilor. Atunci
când copiii sunt mântuiţi şi sunt ajutaţi să crească prin aceste lecţii, noi, toţi cei care participăm la
acest proces, vom fi mulţumiţi şi fericiţi. Singurul nostru motiv este ca aceşti copii să cunoască
doctrinele biblice mai bine şi să fie binecuvântaţi prin această cunoaştere şi atunci Dumnezeu va fi
glorificat în viaţa lor.
Aş dori să îţi atrag atenţia în mod deosebit asupra celui de al treilea manual din această
serie, „Cum să predai doctrine biblice copiilor”. Lecţiile din această carte sunt demonstraţia
practică a ceea ce este predat în acest manual. Consider aceste lecţii ca o anexă a manualului,
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pentru că aici este arătat în mod practic cum putem preda doctrine biblice.
Am rugat pe Jim Cairns, prietenul meu, să scrie Cuvântul înainte la această primă serie de
lecţii doctrinare. Ne cunoaştem şi am lucrat împreună timp de 46 de ani. De la întoarcerea mea şi
a soţiei în Irlanda, el şi alţi câţiva oameni de afaceri ne-au ajutat şi au susţinut acest proiect nou de
publicare de carte pentru lucrătorii cu copiii. Datorită lor avem birou şi sprijin financiar şi moral. Îi
suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru modul în care a pus pe inima lui Jim şi a asociaţilor lui
dorinţa de a sprijini acest proiect.
De aceea mi s-a părut potrivit ca Jim să scrie Cuvântul înainte la prima serie de lecţii
doctrinare. Amândoi credem că aceste lecţii ar putea fi una din cele mai roditoare componente ale
acestui proiect.
Mulţumesc Jim pentru părtăşie, pentru ajutor, pentru încurajare! Acestea au însemnat atât de
mult pentru mine şi pentru această nouă lucrare la care ne-a chemat Dumnezeu.
O privire de ansamblu asupra seriei
Aceasta este o serie de cinci lecţii simple evanghelistice şi doctrinare, destinată în mod
special copiilor care nu au cunoştinţe biblice, cu toate că vor fi de mare ajutor pentru toţi copiii. Pot
fi folosite în evanghelizarea copiilor în aer liber, în lucrarea de evanghelizare din Şcoala
Duminicală sau Grupurile Vestea Bună. Vă îndemn să le folosiţi ca lecţii biblice de sine stătătoare,
şi nu ca material suplimentar pe lângă lecţia biblică.
Fiecare lecţie va dura aproximativ 16 minute. Desigur, dacă aveţi mai puţin timp, în funcţie
de împrejurări şi de nivelul copiilor, puteţi folosi mai puţin din materialul scris. Noi am pregătit
material destul, astfel încât lecţia să dureze cel puţin 16-18 minute.
Scopul acestei serii este să lanseze cinci probleme de bază şi răspunsul la cinci întrebări pe
care poate să le aibă un copil nemântuit. Copilul poate să cunoască unele din aceste probleme, să
fie conştient de ele sau poate să nu le cunoască. Fiecare lecţie urmăreşte să dea copilului
nemântuit răspunsul biblic la una din aceste întrebări şi să-i arate că Dumnezeu este gata să
împlinească, să răspundă nevoii exprimate în acea întrebare.
Întrebarea este prezentată la începutul fiecărei lecţii şi este scrisă pe prima planşă.
Răspunsul la acea întrebare este dat şi în cele şapte planşe din fiecare lecţie într-un mod cât se
poate de simplu şi logic.
Lecţia I – Cum putem fi iertaţi?
Este o întrebare normală pentru fiecare familie în care sunt copii. Dar dorim să îi ajutăm să
vadă nevoia de a răspunde la această întrebare la nivel spiritual şi de a înţelege răspunsul biblic.
Această lecţie tratează doctrina îndreptăţirii.
Lecţia II – Cum putem fi altfel?
Mulţi copii doresc să fie altfel, dar nu ştiu cum este posibil acest lucru. Scopul acestei lecţii
este să le dea răspunsul lui Dumnezeu. Lecţia tratează doctrina regenerării.
Lecţia III – Cum putem fi liberi?
Scopul lecţiei este să arate copiilor că trebuie să fie liberi. Mulţi nu îşi dau seama că nu sunt
liberi şi nu ştiu că sunt în robia păcatului. Ei trebuie să vadă clar că este o singură Persoană care îi
poate elibera. Lecţia tratează doctrina răscumpărării.
Lecţia IV – Cum putem fi siguri?
Copilăria este o vârstă caracterizată prin multe întrebări despre multe lucruri, în mod
deosebit despre problemele spirituale. Această lecţie încearcă să explice cum şi când pot primi
răspuns la întrebările lor – nu numai la această întrebare, ci la multe alte întrebări.
Adevărul explicat şi predat este doctrina adevărului (sau a veridicităţii) Bibliei.
Lecţia V – Cum putem fi fericiţi?
Toată lumea, inclusiv copiii, caută să fie fericiţi. Din nefericire, mulţi dintre ei sunt conduşi
într-o direcţie greşită. Biblia ne dă răspunsul corect, răspuns pe care îl vom afla în această lecţie.
Adevărul explicat şi predat este doctrina vieţii veşnice.
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Cred că şi copiii de astăzi au nevoie de lecţii doctrinare ca acestea, lecţii în care primesc
răspunsuri practice la întrebările lor şi soluţii practice la problemele lor, răspunsuri date pe baza
marilor adevăruri şi doctrine ale Scripturii.
Prezentarea lecţiei
 Fiecare lecţie conţine planşe. Ar trebui să vorbeşti aproape două minute în timp ce arăţi
fiecare planşă copiilor. Lecţiile din acest manual te vor ajuta să ştii ce să spui copiilor.
 Unele planşe au două imagini pe ele.
 Cei mai mulţi dintre copiii ilustraţi sunt copii albi, dar am inclus şi copii din alte grupuri
etnice.
 Am încercat ce am crezut că a fost mai bine. Dacă doreşti, eşti liber să adaugi în partea de
sus a paginii imagini cu copiii din ţara în care locuieşti.
 Acum eşti gata să predai lecţia. Este bine să predai porţiunea de text de sub fiecare titlu în
timp ce arăţi planşa ce conţine titlul respectiv.
 Nu uita, copiii nu trebuie să aibă planşa în faţa ochilor mai mult de două minute, pentru că
s-ar putea să le pierzi atenţia.
 Aşa cum am spus mai înainte, ai permisiunea să reproduci aceste imagini şi textul în
engleză sau în altă limbă şi pentru alţi învăţători. M-aş bucura însă dacă mi-ai scrie şi mi-ai
spune când ai făcut lucrul acesta. Ar fi pentru mine o mare încurajare.
 Printre imagini este una cu patru copii bucuroşi de diferite naţionalităţi. Poţi folosi această
imagine din când în când în oricare sau în toate cele cinci lecţii pentru a accentua bucuria
pe care o au băieţii şi fetele atunci când ÎI primesc pe Domnul Isus Hristos ca Domnul şi
Mântuitorul lor.

Lecţia I
Cum putem fi iertaţi?
(Doctrina justificării)
PENTRU ÎNVĂŢĂTOR
Pentru a te ajuta să înţelegi doctrina justificării
 Ce înseamnă?
Justificarea este acel act legal al lui Dumnezeu prin care El declară că păcătosul care a
crezut în Hristos este eliberat de vinovăţie şi pedeapsă şi are un nou statut, un statut de
neprihănire înaintea Lui.
 Dumnezeu îi iartă toate păcatele, trecute, prezente şi viitoare (Fapte 13:38-39,
Romani 5:1).
 Dumnezeu îl vede în Hristos la fel de curat şi neprihănit ca pe Hristos (2 Corinteni
5:21, Filipeni 3:9).
 Ce ne învaţă Biblia?
Doctrina justificării prin credinţă este unul dintre adevărurile de bază ale Noului Testament arătat în
mod deosebit în cartea Romani. În Scripturi găsim şi înţelegem multe lucruri despre acest adevăr.
 Sursa justificării este Dumnezeu (Romani 8:33) şi harul Său (Romani 3:24).
 Preţul ei este sângele lui Hristos (Romani 5:9).
 Canalul este credinţa (Romani 5:1, 3:26, 28; Galateni 2:16).
 Dovada ei este învierea lui Hristos (Romani 4:25).
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 Mărturia ei sunt faptele (Iacov 2:24).
 Rezultatele ei sunt pace (Romani 5:1), siguranţa unei veşnicii în slavă (Romani
8:30) şi privilegiul de a fi moştenitori cu Dumnezeu cu siguranţa vieţii veşnice (Tit
3:17).
Pentru a te ajuta în predarea acestei lecţii
La predarea lecţiei foloseşte Cartea Fără Cuvinte şi arată cele patru culori la momentul potrivit.
Pagina aurie ne vorbeşte despre Dumnezeu şi sfinţenia Lui.
Pagina întunecată ne vorbeşte despre păcat.
Pagina roşie ne vorbeşte despre moartea Domnului Isus.
Pagina albă ne vorbeşte despre justificare.
Verset biblic: Pentru că oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit. (Romani 10:13)

1. Cum putem fi iertaţi?
„Tată, de unde vine ploaia?”
„Cum au ajuns picurii de ploaie acolo sus?”
„Mamă, cum dau vacile negre lapte alb?”
I-aţi auzit pe cei micuţi punând astfel de întrebări? Poate şi voi aţi pus astfel de întrebări când aţi
fost mici.
Şi cu toate că acum sunteţi mari, ştim că încă aveţi multe întrebări. Sunt sigur că sunt alte întrebări
decât cele pe care tocmai vi le-am spus, şi aş dori să încerc să răspund la câteva din ele.
Ce ziceţi despre această întrebare? (Arată prima planşă.) Poate nu o înţelegeţi prea bine.
Ştii ce înseamnă să fii iertat? (Învăţător: este bine să îndemni copiii să răspundă la această
întrebare cum cred ei.)
Dacă ai greşit faţă de cineva şi-ţi pare rău pentru ceea ce ai făcut, ce poţi să faci? Da, poţi să-i ceri
iertare.
Avem nevoie eu şi tu să fim iertaţi? De ce? Pentru ce? De cine trebuie să fim iertaţi?

2. Avem o problemă
Voi aveţi probleme? Sunt sigur că aveţi, pentru că şi eu am (arată planşa a doua). Cu toţii avem
probleme şi aş dori să vorbim astăzi despre o problemă pe care o avem cu toţii.
Unii dintre noi avem probleme cu alţi oameni.
Barbu a avut probleme cu învăţătoarea. A copiat tema de la prietenul lui, Andrei, şi a spus
învăţătoarei că a făcut-o singur. Cu toate acestea, ea a văzut că tema lui era identică cu a lui
Andrei, aşa că l-a pedepsit, ţinându-l la şcoală după ore şi punându-l să-şi facă din nou tema.
Vedeţi, Barbu a avut o problemă cu învăţătoarea.
Ioana a avut o problemă cu mama. A fost foarte obraznică şi a refuzat să facă ce a rugat-o mama.
Mai mult, a început să plângă, a izbit cu piciorul în uşă, aşa că mama a trimis-o la culcare mai
devreme. Stând în pat şi-a dat seama cât de rea a fost şi i-a părut rău. Da, Ioana a avut o
problemă cu mama.
Atât Barbu cât şi Ioana au greşit. De aceea, Barbu a început să aibă probleme cu învăţătoarea, şi
Ioana a început să aibă probleme cu mama. Dar poate că cei doi copii nu ştiu că ei au o problemă
mult mai mare. Şi eu am această problemă. S-ar putea ca voi să nu ştiţi, dar o aveţi şi voi.
Care este această mare problemă, pe care o avem cu toţii?
Problema noastră este că facem aşa de multe lucruri despre care Dumnezeu spune că sunt rele, şi
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de aceea nu putem fi plăcuţi lui Dumnezeu. Te surprinde acest lucru? Cei mari ne spun mereu că
trebuie să fim buni. Poate că şi tu ai încercat, aşa cum am încercat şi eu, dar oricât de mult ai
încerca nu vei fi niciodată plăcut lui Dumnezeu. (Unii poate aveţi alte întrebări, chiar acum: „Cum
arată Dumnezeu?” Alţii poate vă întrebaţi: „Cine este Dumnezeu?” sau „Ce înseamnă Dumnezeu?”
Vom răspunde şi la aceste întrebări mai târziu.) Dar acum trebuie să ştii că este imposibil pentru
tine să ajungi plăcut înaintea lui Dumnezeu prin forţele proprii.
Chiar dacă crezi că tu nu eşti rău, că eşti un copil bun, totuşi nu poţi fi plăcut înaintea lui
Dumnezeu.
Maria avea un iepuraş aşa de alb că l-a numit Fulguleţ. Era foarte mândră şi fericită, deoarece era
convinsă că are cel mai alb iepuraş din toată lumea. Într-o dimineaţă, când s-a trezit, a privit afară
încântată. Ninsese toată noaptea şi totul era acoperit cu o pătură albă de zăpadă strălucitoare. A
alergat afară să vadă zăpada şi să-şi hrănească iepuraşul. Dar când s-a uitat la Fulguleţ, nu i s-a
mai părut atât de alb. Pe lângă albul zăpezii, Fulguleţ părea gri.
Dumnezeu ne-a dat legi în Biblie, Cuvântul Lui. Ne-a arătat ce este bine şi drept. Când ne
comparăm însă cu Dumnezeu şi cu legile Lui, vedem că viaţa noastră este murdară, şi nu suntem
nicidecum buni, curaţi şi perfecţi, oricât am încerca aceasta.
De exemplu, una din poruncile lui Dumnezeu este: „Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta”. Ai
făcut tu întotdeauna şi imediat ce ţi-au spus mama şi tata? Nu ai comentat niciodată pe la spatele
lor atunci când te-au rugat să faci ceva? Nu te-ai purtat niciodată ca Ioana? Nu te-ai certat
niciodată cu părinţii? „Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta” este una dintre poruncile lui
Dumnezeu pe care noi, toţi copiii, am călcat-o, pentru că suntem păcătoşi. Aşa ne numeşte Biblia
(Cuvântul lui Dumnezeu). Păcat este cuvântul pe care-l foloseşte Biblia pentru tot ceea ce facem şi
nu este drept înaintea lui Dumnezeu. Cu toţii am făcut acele lucruri pe care Dumnezeu le numeşte
rele, pentru că toţi ne-am născut cu o inimă şi o natură păcătoasă. De aici pornesc toate lucrurile
rele pe care le facem. Cu toţii suntem păcătoşi şi cu toţii facem lucruri rele, lucruri care nu-i plac lui
Dumnezeu. Biblia spune acest lucru foarte clar: „Toţi (oricine) au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui
Dumnezeu” (Romani 3:23).

3. Dumnezeu este puternic şi curat
Noi suntem atât de diferiţi de Dumnezeu. Facem atât de multe lucruri rele, şi nu atât de multe
lucruri bune. Uneori vrem să facem bine şi nu putem, dar Dumnezeu întotdeauna face lucruri bune.
Poate unii vă întrebaţi: „Cine este Dumnezeu? Cum arată Dumnezeu?” (Arată a treia planşă.)
Haideţi să ne gândim la lumea din jurul nostru. Ce vedeţi? O mulţime de lucruri frumoase ne
încântă ochii: soarele, luna şi stelele, munţii ca în această imagine şi oceanele, dealurile şi râurile,
florile minunate şi copacii. Priveşte şi la tine. Ce minunat este creat trupul tău, ce extraordinar
lucrează toate membrele, ochii, urechile, creierul, gura ce gustă toate acele bunătăţi pe care le
mănânci în fiecare zi!
Toate acestea nu sunt la întâmplare. Cineva a creat aceste lucruri minunate. Acel cineva este
Dumnezeu. Cred că El este foarte, foarte puternic. El are puterea să facă totul, chiar şi munţi ca
aceştia şi are puterea să ţină totul în mişcare, în fiinţă.
El este invizibil. Noi nu-L putem vedea. Noi ştim că El locuieşte în ceruri, undeva deasupra norilor,
dar El este şi aici pe pământ. El este prezent oriunde, peste tot şi ne-a dat această carte, Biblia.
Scopul Bibliei este să ne spună cum arată Dumnezeu şi să ne spună legile Lui pentru lumea
aceasta şi pentru noi.
Noi ştim că legile lui Dumnezeu sunt perfecte şi ele ne arată cum suntem noi cu adevărat. Nu
numai legile sunt perfecte, ci Dumnezeu este perfect. El este desăvârşit. Iată ce citim în această
imagine. Îl putem numi „sfânt” pentru că aşa ÎI numeşte Biblia. Un verset biblic spune: „Sfânt, sfânt,
sfânt este Domnul oştirilor’ (Isaia 6:3). Aceasta înseamnă că El este cu totul diferit de noi, fără
greşeală, fără nimic rău. El face întotdeauna ce este bine şi drept. Această culoare aurie (arată
pagina aurie a Cărţii fără Cuvinte) ne vorbeşte despre Dumnezeu pentru că aurul este un metal
pur. Pagina aceasta ne vorbeşte şi despre cer, locul unde trăieşte Dumnezeu, pentru că Biblia ne
spune că străzile din cer sunt ca aurul curat. (Nu ştim exact cum arată cerul. Această imagine este
doar o ilustraţie.) În Dumnezeu nu este păcat, şi niciun păcat nu poate intra în cer. Vă daţi seama
cât de diferiţi suntem noi de El?
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Aceasta este problema noastră. Suntem cu toţii păcătoşi şi trebuie să avem toate păcatele iertate,
dacă vrem să mergem la Dumnezeu în cer. Cum se poate face acest lucru? (Arată planşa a patra.)

4. Noi nu ne putem spăla păcatele
Am văzut că eu şi tu nu putem fii plăcuţi lui Dumnezeu. Suntem atât de diferiţi de El şi suntem aşa
de păcătoşi şi oricât de mult am încerca, prin puterile noastre, nu vom putea niciodată să fim
plăcuţi lui Dumnezeu. Această pagină neagră a Cărţii fără Cuvinte ne arată cum suntem noi
înaintea lui Dumnezeu (arată pagina neagră), şi ne arată întunecimea din inima şi viaţa noastră.
De câte ori n-am călcat noi legile Lui! Noi, prin noi înşine, nu putem scăpa în niciun fel de această
întunecime şi murdărie a păcatelor noastre. Biblia ne spune că Dumnezeu cunoaşte toate păcatele
noastre şi pentru că El este sfânt şi drept nu le poate ignora, nu poate pretinde că nu le ştie, nu
poate să le întoarcă spatele.
Să ne imaginăm o fetiţă, Rebeca, ce tocmai a îmbrăcat o rochie albă, curată (ca fetiţa din imaginea
aceasta). I s-a spus să nu se murdărească şi să stea cuminte, să aştepte până când vor merge la
bunica. Fetiţa a mâncat însă un biscuite cu ciocolată şi şi-a murdărit rochia atât de frumoasă şi de
albă. Ştie că va fi certată, aşadar încearcă să-şi şteargă rochia cu degetele. Ciocolata se topeşte şi
murdăria se întinde. Fuge la baie şi încearcă să şteargă ciocolata cu un burete. Murdăria se
întinde mai tare şi fetiţa nu poate face nimic.
La fel este cu păcatele noastre. Este o pată de care nu putem scăpa, nu ne putem curăţa inima şi
viaţa (aşa cum este arătat în imagine).
Oricât am încerca de mult, oricât de buni am fi, nu putem scăpa de acest lucru. Chiar dacă ne-am
lupta să scăpăm de această întunecime, doar un gând rău sau un cuvânt sau o faptă ne spulberă
toate speranţele că vom putea fi vreodată curaţi şi buni.
Prin noi înşine nu putem scăpa de acest întuneric. Noi suntem cu toţii păcătoşi în ochii lui
Dumnezeu, şi avem nevoie de iertarea Lui, dacă dorim să fim odată cu El în cer.

5. Dumnezeu trebuie să pedepsească păcatul
Credeţi că-I pasă lui Dumnezeu dacă noi am căzut şi dacă arătăm ca această pagină neagră?
Sigur că-I pasă. Ce credeţi despre mama Rebecăi? S-a necăjit fiindcă Rebeca şi-a murdărit
rochia? Sigur că da, şi a pedepsit-o.
Atunci când nu asculţi de mama sau tata, când spargi o fereastră, ştii că vei suporta consecinţele.
Vei fi pedepsit pentru ceea ce ai făcut. Este mult mai grav când nu asculţi de Dumnezeu şi calci
legile Lui.
Păcatul tău strică relaţia dintre tine şi Dumnezeu (arată a cincea planşă). Iată de ce păcatul este o
problemă aşa de mare!
Înainte de toate, păcatele noastre ne separă de Dumnezeu. Iată de ce în imagine este o barieră
între Dumnezeu şi noi. Dumnezeu este sfânt, şi nu poate permite păcatul în prezenţa Lui, în cer.
Dacă noi murim în păcat, nu putem merge în cer. Vom fi despărţiţi de El.
Mai mult, Biblia ne învaţă că Dumnezeu este drept. Biblia foloseşte cuvântul „drept”. Aceasta
înseamnă că El întotdeauna face ceea ce este corect.
Uneori părinţii sau învăţătorii fac greşeli.
Învăţătoarea tocmai scria la tablă când a auzit pe cineva vorbind.
„Linişte, Rudolf’, se întoarse ea, şi spuse: „Ţi-am spus să stai liniştit!”
„Doamnă învăţătoare, nu am vorbit eu”, răspunse Rudolf.
„Ba da, tu ai vorbit şi pentru că eşti neascultător vei rămâne la şcoală după ore.”
Nu Rudolf fusese cel care vorbise. Învăţătoarea greşise, iar Rudolf murmură: „Nu-i corect”.
Vi s-a întâmplat vreodată aşa ceva?
Dumnezeu este însă corect. El nu face niciodată greşeli. Şi Biblia ne învaţă că El va pedepsi cu
siguranţă păcatul.
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O, dragul meu, vezi care sunt consecinţele? Vezi rezultatul? Vezi problema?
Noi toţi am păcătuit. Dumnezeu este sfânt şi corect, drept, aşa că într-o zi vom fi despărţiţi de El
pentru veşnicie şi El va pedepsi păcatele noastre (aşa cum vezi în această imagine).
Vedeţi problema, nu-i aşa? Cine ar vrea să i se întâmple aşa ceva? Vrei să ţi se întâmple aşa
ceva? Sunt convins că Barbu şi Ioana nu au dorit acest lucru.
Există o soluţie? Este posibil să nu fim separaţi de Dumnezeu, să nu fim pedepsiţi de El? Dacă
este aşa, am dori să aflăm acest răspuns chiar astăzi.
Biblia ne arată clar că răspunsul nu poate fi găsit în noi, nici în altă fiinţă umană.
>- Nu ne putem mântui pe noi înşine încercând să fim buni.
>

Părinţii noştri nu ne pot mântui, chiar dacă sunt creştini.

>

Biserica nu ne poate mântui.

>- Pastorul sau preotul nu ne pot mântui. Şi ei sunt păcătoşi şi au nevoie de mântuire.
Cred că mergi la biserică, dar să ştii că biserica sau pastorul nu te pot mântui, nu te pot ierta chiar
dacă eşti botezat sau confirmat sau eşti un membru al bisericii.
Altcineva este Cel care poate să ne mântuiască, să ne ierte, o Persoană deosebită, Cineva care
este fără păcat şi care a luat pedeapsa pentru păcatele noastre.
Ei bine, fiţi atenţi! Am veşti foarte bune pentru voi astăzi! Este Cineva care poate face acest lucru.
Acel Cineva este Domnul Isus Hristos. Domnul Isus este Dumnezeu.

6. Doar Isus Hristos ne poate ierta păcatele
În cele din urmă se pare că am găsit răspunsul la problemă. Putem avea păcatele iertate. Cum?
Doar prin Isus Hristos care este Dumnezeu (arată a şasea planşă). Noi nu putem face acest lucru,
nicio altă persoană n-o poate face, doar Isus Hristos poate.
Un băieţel din Africa a căzut într-o groapă. Tremura de frică. O mulţime de oameni s-au adunat în
jurul lui. Unul i-a spus: „Nebun ai fost de ai căzut în groapă”. Altul i-a spus: „Numai un copil
obraznic se joacă lângă groapă”. Al treilea i-a spus să iasă afară la fel cum a intrat (ceea ce cu
siguranţă nu putea face!). Altul i-a aruncat un băţ să se ţină de el, dar băţul s-a rupt. Altul a râs de
el şi i-a spus când iese afară să aibă grijă să nu cadă din nou. Dar nici unul din ei nu i-au oferit un
ajutor real. Băieţelul a stat acolo aproape toată noaptea, în pericol să fie atacat de fiarele sălbatice,
nefiind în stare să iasă singur de acolo.
În cele din urmă, un om puternic şi milos a cerut să fie legat cu o sfoară şi coborât în groapă. El l-a
apucat pe copil şi l-a ridicat. Acesta era singurul răspuns la problemă. Copilul nu se putea salva
prin puterile lui. Cineva trebuia să-l salveze, cineva destul de puternic şi de milos.
Cum putem avea noi păcatele iertate? Numai prin Isus Hristos. De ce ne poate ierta păcatele? În
primul rând, pentru că El este o Persoană deosebită. El a fost un om care a trăit o viaţă perfectă
timp de 33 de ani aici pe pământ, cu aproape 2.000 de ani în urmă. El a fost însă şi Dumnezeu.
Este greu pentru noi să înţelegem aceasta. El este Dumnezeu Fiul şi Omul desăvârşit.
În al doilea rând, El poate să ne ierte de păcate datorită lucrării pe care a făcut-o. Biblia ne învaţă
că Dumnezeu Tatăl a iubit atât de mult lumea (şi pe mine şi pe tine) că a trimis pe singurul Lui Fiu
(Domnul Isus Hristos) ca să moară pentru păcatele noastre (Ioan 3:16).
El a murit pentru păcatele noastre pe cruce (arată pagina roşie din Cartea fără Cuvinte).
Dumnezeu trebuie să pedepsească păcatele noastre, dar Isus Hristos a luat păcatele noastre
atunci când a murit, pentru ca noi să fim mântuiţi, iertaţi şi să nu fim pedepsiţi. Această pagină ne
vorbeşte despre sângele scump pe care L-a vărsat atunci când a murit pentru păcatele noastre.
Este o veste bună, nu-i aşa? Ce fac băieţelul şi fetiţa din imagine? Ei îl roagă pe Domnul Isus
Hristos să le ierte păcatele.

8

7. Isus Hristos a fost pedepsit în locul nostru
Ce s-a întâmplat când Domnul Isus a murit pe cruce? Biblia spune că El a luat pedeapsa pentru
păcatele noastre (arată planşa a şaptea). Ce înţelegem prin faptul că El a fost pedepsit în locul
nostru?
Vă voi spune o întâmplare şi vă voi arăta o imagine, ca să vă explic acest lucru.
Într-o şcoală dintr-un sat mic a venit un învăţător nou. Copiii au fost foarte încântaţi şi au aşteptat
prima întâlnire cu învăţătorul. El a început prin a le spune băieţilor că va stabili nişte reguli pe care
trebuie să le împlinească cu toţii. Dacă unul din băieţii din clasă va călca una din aceste reguli, va
primi şase lovituri cu nuiaua. Cu mulţi ani în urmă învăţătorii puteau să pedepsească copiii.
Aşa că învăţătorul a scris regulile pe tablă:
„Fără neascultare”
„Fără minciuni”
„Fără furt”
„Fără bătaie”
„Bine, aţi înţeles toţi?”
„Da”, au răspuns copiii, „totul este clar.”
A doua zi dimineaţa, Don, unul din cei mai voinici băieţi a venit la învăţător.
„Domnule învăţător, mi-a dispărut mâncarea. Cred că a furat-o cineva.”
Întristat, învăţătorul a întrebat elevii dacă a furat cineva mâncarea lui Don.
Tim, un băieţel mărunţel, a spus învăţătorului că el a furat mâncarea lui Don.
„Da, domnule, eu am luat-o”, mărturisi copilul cu ochii în lacrimi. „N-am avut ce să mănânc de
dimineaţă. Îmi era aşa de foame! Îmi pare foarte rău, domnule. Vă rog să mă iertaţi!”
„Mi-ar plăcea să te iert!” răspunse învăţătorul, „dar trebuie să fiu cinstit. Ai încălcat regulile, şi
pedeapsa este şase lovituri de nuia. Nu pot să dau înapoi! Mi-am dat cuvântul!”
Atunci Don se ridică şi spuse: „Domnule, nu mă puteţi pedepsi pe mine în locul lui? Sunt gata să
primesc cele şase lovituri”.
„Da”, spuse învăţătorul, „ar fi drept. Cineva trebuie să fie pedepsit pentru ceea ce a făcut. Dacă tu
eşti gata să primeşti pedeapsa în locul lui, el nu mai trebuie să fie pedepsit”.
Învăţătorul i-a dat lui Don şase lovituri de nuia, şi Tim nu a mai fost pedepsit.
În pauză, Tim a venit la Don, şi i-a spus: „Don, mulţumesc că ai primit pedeapsa în locul meu! Am
învăţat o lecţie. De azi înainte nu voi mai fura!”
Aţi înţeles ce vrea să spună povestirea?
Noi suntem cei care am păcătuit. Dumnezeu este drept şi trebuie să pedepsească păcatul. Dar
Isus Hristos a spus: „Voi lua Eu pedeapsa în locul lor, pentru ca ei să fie eliberaţi de pedeapsă!”
Aceasta a făcut Domnul Isus pe cruce. Dumnezeu Tatăl L-a pedepsit pentru păcatele noastre.
Biblia spune: „Hristos a murit pentru cei nelegiuiţi” (adică eu şi tu) (Romani 5:6) şi „Pe când eram
noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi" (Romani 5:8).
Cât de mult ne-a iubit pe noi Dumnezeu Tatăl pentru ca să permită acest lucru!
Cât de mult ne-a iubit Dumnezeu Fiul pentru ca să sufere în locul nostru!

8. Dacă Îi cerem, toate păcatele ne sunt iertate pentru totdeauna
Noi putem avea toate păcatele noastre – trecute, prezente şi viitoare – iertate astăzi, prin Domnul
Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu (arată planşa a opta). Biblia spune că dacă avem păcatele iertate,
suntem mântuiţi.
Sharon a întrebat-o pe mama ei: „Mamă, spune Biblia că Dumnezeu poate să-mi şteargă păcatele
(Psalmul 51:1)? Ce înseamnă asta?” Mama i-a răspuns: „Te-am văzut ieri scriind pe tablă. Arată-
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mi ce ai scris! Poţi să-mi arăţi ce-ai scris?”
„O”, spuse fetiţa, „am şters.”
„Şi unde este ce-ai scris?”
„A dispărut”, răspunse Sharon. „Ştiu că era acolo, dar acum a dispărut.”
„Ei bine”, răspunse mama, „la fel şterge şi Dumnezeu păcatele noastre. Dumnezeu le şterge, şi ele
nu mai sunt acolo!”
Acest lucru este posibil doar prin Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.
Domnul Isus doreşte să ne ierte. El a făcut tot ceea ce era necesar ca noi să căpătăm această
iertare. Dar El nu ne va obliga să o primim. Atunci când Don s-a oferit să primească pedeapsa în
locul lui Tim, să primească cele şase lovituri cu nuiaua, Tim ar fi putut să-i spună: „Nu, mulţumesc,
îmi voi primi pedeapsa!” Nu ar fi fost prea înţelept, din moment ce Don era destul de puternic şi era
gata să accepte, nu-i aşa? Dar s-ar fi putut întâmpla şi acest lucru.
Isus Hristos a luat pedeapsa în locul nostru. El ne spune: „Oricine va chema Numele Domnului, va
fi mântuit” (Romani 10:13). Cu alte cuvinte, El spune: „Eu am făcut tot ceea ce este necesar pentru
mântuirea ta, tot ceea ce este necesar pentru ca toate păcatele tale să fie iertate. Acum, dacă Mă
chemi, dacă-Mi ceri lucrul acesta, vei fi mântuit, şi toate păcatele tale vor fi şterse”. În locul unei
inimi întunecate, pline de păcat (arată planşa 4), vei fi iertat şi curat înaintea lui Dumnezeu, aşa
cum vezi în această imagine.
Dacă n-ai făcut acest lucru şi nu ştii cum să-l faci, te voi ajuta cu bucurie şi sunt gata să stau de
vorbă cu tine la sfârşitul întâlnirii. Îţi voi arăta mai clar ce ai de făcut. La sfârşitul întâlnirii voi sta
sub acel copac. (Notă pentru învăţător: Alege un loc potrivit în funcţie de locul în care are loc
întâlnirea cu copiii.) Dacă doreşti ca să-ţi spun mai multe despre modul în care îl poţi ruga pe
Domnul Isus să îţi dea iertarea, vino şi stai de vorbă cu mine. Te voi ajuta cu bucurie.
Spune Domnului Isus astăzi: „Îţi mulţumesc, Doamne Isuse, pentru că ai luat locul meu, şi pentru
că ai primit pedeapsa pentru păcatele mele. Chiar acum doresc să Te rog să mă mântuieşti şi să
mă ierţi. Ştiu că Tu poţi face lucrul acesta şi ştiu că vei face lucrul acesta. Doresc să Te chem chiar
acum!”
Dacă îl rogi să te primească, Dumnezeu îşi va ţine promisiunea. Ce promisiune a făcut El? „Oricine
va chema Numele Domnului va fi mântuit." Da, aceasta este promisiunea. Dacă îl rogi, vei fi
mântuit. Ce înseamnă să fii mântuit? Ce înseamnă să fii salvat? Toate păcatele tale trecute,
prezente şi viitoare vor fi iertate. Mai mult, Dumnezeu te va vedea la fel de curat ca pe Domnul
Isus. În ochii lui Dumnezeu vei fi la fel de alb ca această pagină din Cartea fără Cuvinte (arată
pagina albă). Este ca şi cum Dumnezeu te-ar acoperi cu o manta albă foarte, foarte frumoasă –
curăţia Domnului Isus. Atunci când El se uită la tine, vede această manta albă (ca cea din
imagine), care te acopere, chiar dacă în viaţa ta mai este păcat care poate te atrage din când în
când.
Biblia are un nume deosebit pentru acest lucru. Este numit justificare, îndreptăţire, adică
Dumnezeu va privi la tine ca şi cum nu ai fi păcătuit niciodată.
Înseamnă că toate păcatele tale vor fi iertate, şi Dumnezeu te va privi ca fiind la fel de curat ca
Domnul Isus.
Înseamnă şi faptul că poţi fi sigur că vei merge în cer atunci când vei muri. Eşti sigur de acest
lucru? Isus Hristos îşi ţine întotdeauna promisiunile. El a promis că dacă Îl vei chema, vei fi mântuit
de păcate.
De asemenea înseamnă şi faptul că vei fi bucuros. Inima îţi va fi plină de bucurie (ca în această
imagine). Poţi să cânţi şi să te bucuri, deoarece toate păcatele tale sunt iertate, şi vei merge în cer.
L-ai chemat pe Domnul Isus? L-ai rugat să te ierte? De ce să nu faci lucrul acesta chiar acum?
Roagă-L să te ierte şi să te mântuiască. El va face acest lucru pentru că a promis aceasta.
Acesta este răspunsul la problema ta. Iată cum poţi avea toate păcatele iertate de către
Dumnezeu. Nu mai aştepta! Vorbeşte cu Domnul chiar astăzi. Cheamă-L şi roagă-L să te
mântuiască şi să te ierte, şi El va face lucrul acesta chiar astăzi.
Să ne rugăm!
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Lecţia II
Cum putem fi altfel?
(Doctrina naşterii din nou)
PENTRU ÎNVĂŢĂTOR
Pentru a te ajuta să înţelegi doctrina naşterii din nou
>

Ce înseamnă?

Naşterea din nou este actul lui Dumnezeu prin care El îi înviază pe cei care sunt morţi în păcat
(Efeseni 2 : 1 , I o a n 3:16) şi le dă o natură nouă (2 Corinteni 5:17, Iacov 1:18; 2 Petru 1:4; Ioan
3:3-7).
Naşterea din nou are loc la un moment dat la fel ca naşterea fizică, dar are loc în urma unui proces
(ce implică o creştere în înţelegere şi convingere) şi va fi urmată de un proces (numit sfinţire).
Naşterea din nou are loc în acelaşi moment cu justificarea, atunci când păcătosul crede în Isus
Hristos ca Domnul şi Mântuitorul lui. Justificarea îi schimbă poziţia, dar nu natura. Naşterea din
nou îi schimbă natura, dar nu poziţia. Nu este posibil să ai parte doar de una din ele. Nu este
posibil să ai pe una fără a o avea pe cealaltă.
>

Ce ne învaţă Biblia?

Biblia ne învaţă anumite lucruri despre naşterea din nou:
✓

Necesitatea ei

Ioan 3:3-5; Efeseni 2:1; Romani 3:10-18
✓

Cauzele ei

•

Dumnezeu Duhul Sfânt (Ioan 3:8; Tit 3:5; Iacov 1:18)

•

Cuvântul lui Dumnezeu (Iacov 1:18; 1 Petru 2:2-3)

✓

Rezultatele ei

•

Intrare în împărăţia lui Dumnezeu (Ioan 3:5)

•

Viaţă nouă spirituală, veşnică (Ioan 3:14,15,16; Efeseni 2:1,5)

•

O nouă natură (2 Corinteni 5:17; 1 Ioan 2:29)

•

Intrarea în familia lui Dumnezeu (Ioan 1:12)

•

Fapte bune (Efeseni 2:10)

Persoana născută din nou este departe de a fi perfectă, dar este diferită.
Verset biblic:
„Crede în Domnul Isus Hristos şi vei fi mântuit.“ (Fapte 16:31)

1.

Cum putem fi altfel?

Ştim că Dumnezeu ne iubeşte. Ştim şi faptul că nu iubeşte păcatele noastre, şi doreşte ca noi să
fim altfel decât suntem, să fim diferiţi. Şi noi dorim să fim diferiţi (arată prima planşă). Este lucrul
acesta posibil? Ce trebuie să facem? Sunt momente când ştim în adâncul inimii noastre că suntem
într-o stare foarte rea şi am vrea să fim altfel, dar nu putem. Am încercat să ne schimbăm, dar fără
rezultat. Putem oare totuşi să facem ceva? Poate cineva să ne ajute? (Arată planşa a doua.)
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Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, ne dă răspunsul: este cineva, o persoană deosebită care poate să
ne ajute şi să ne schimbe.

2.

Avem două probleme

Prima noastră problemă este faptul că am făcut lucruri rele şi avem nevoie de iertare. Am călcat
legile lui Dumnezeu, iar pentru aceasta El trebuie să ne pedepsească. Dumnezeu este
întotdeauna drept. Din cauza păcatului, vom fi despărţiţi de El pentru totdeauna. Nu putem merge
în cer când murim, decât dacă găsim pe cineva care să ia pedeapsa în locul nostru. Atunci putem
fi mântuiţi şi iertaţi.
Acest Cineva este Domnul Isus Hristos. El a venit pe pământ şi a murit pe cruce pentru noi. El a
luat pedeapsa pentru toate păcatele noastre.
Cu toate acestea, Biblia ne spune că noi trebuie să ne rugăm Lui şi să-I cerem să ne salveze de
păcate. Biblia ne spune că dacă chemăm Numele Domnului Isus Hristos, vom fi mântuiţi (Romani
10:13). Toate păcatele noastre trecute, prezente şi viitoare vor fi iertate. Toate vor fi şterse pentru
totdeauna dacă Îi cerem aceasta. În locul unei inimi păcătoase şi murdare vom primi o inimă nouă,
o inimă curată (ca aceasta) în ochii lui Dumnezeu. Dumnezeu ne va vedea la fel de curaţi ca pe
Isus Hristos şi noi, atunci când vom muri, vom merge în cer. Vă spun cu bucurie că eu am făcut
deja lucrul acesta, aşa că prima mea problemă este rezolvată. Aţi făcut voi lucrul acesta?
Există însă şi o a doua problemă. Este legată de prima, şi cu ea mă confrunt şi eu şi tu. Aceste
două probleme sunt ca feţele unei monezi (arată-le o monedă). Nu poţi să spui: „Eu vreau numai o
faţă a monedei”. Dacă ai o monedă ai amândouă feţele. Nu pot rezolva o problemă fără a o
rezolva pe cealaltă. Să vă explic.
Pentru a intra în cer păcatele noastre trebuie să fie iertate. Aceasta este o faţă a monedei. Trebuie
să ştim cum să trăim corect. Trebuie să ne schimbăm, trebuie să avem o nouă natură într-un fel în
care să placă lui Dumnezeu, trebuie să ne întoarcem, trebuie să ne schimbăm modul de a trăi.
Aceasta este a doua faţă a monedei şi a doua noastră problemă.

3.

Noi facem lucruri rele

Ne-ar plăcea să fim buni. Uneori încercăm să fim buni, dar nu reuşim (arată planşa 3). Mai mult,
continuăm să facem lucruri rele din nou şi din nou. Nu ne place să fim aşa, dar ce putem face?
Cum putem fi diferiţi? Cum ne putem schimba? Cum putem trăi o viaţă care să-i placă lui
Dumnezeu?
Dorin era un copil tare neastâmpărat. Se bătea cu fratele lui, răspundea urât mamei când aceasta
îl ruga să facă ceva şi faulta în meciurile de fotbal, când juca în echipa din cartier şi cineva încerca
să-i ia mingea. Mergea la Şcoala Duminicală, asculta povestirile biblice, în mod deosebit cele
despre Domnul Isus Hristos. Ştia în inima lui că nu ar fi trebuit să facă lucrurile pe care le făcea,
dar nu ştia cum ar putea să fie diferit. De multe ori se întreba: „De ce sunt aşa? Ce aş putea să fac
să fiu altfel?”
Jeni era o fată drăguţă, cu un păr lung, blond, aşa cum vedeţi în imagine. Era îndrăgită de toţi
pentru că era mereu drăguţă şi vorbea foarte frumos. Toţi o admirau şi spuneau: „Ce fetiţă bună!”
Toţi cu excepţia ei. Ea îşi aducea aminte de momentul în care, cu zâmbetul pe buze, îi spusese
mamei ei o minciună. Îşi amintea momentele în care fusese extrem de invidioasă pe prietena ei,
Paula, că avea mai mulţi bani şi mai multe jucării. Ştia că Dumnezeu spune în Biblie că este rău să
fii aşa, şi ştia că astfel de gânduri şi fapte sunt păcătoase.
Jeni ştia cum este ea cu adevărat, şi de multe ori îşi dorise să fie la fel de bună şi drăguţă cum
gândeau oamenii din jur că este.

4. Noi ne-am născut cu o natură păcătoasă
Biblia ne spune de ce suntem toţi aşa. Nu numai copiii au această problemă, o avem cu toţii, şi eu
şi tu. Cu toţii ne trezim că facem lucruri rele, chiar dacă nu dorim să le facem.
Cineva avea un ceas, care nu mai mergea. Un prieten i-a spus: „Lasă-l câteva zile, să vedem ce
se întâmplă”. Dar ceasul tot nu a mers. Altul a spus: „Să-l ungem!” L-au uns cu ulei, dar tot nu a
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mers. „Dă-i un pumn!” a spus altul. Dar tot n-a mers. „Pune-l în alt loc!” Nici de data aceasta nu a
mers.
În cele din urmă l-au trimis la magazinul de unde fusese cumpărat. Cei de la magazin au spus: „Îl
vom trimite înapoi la fabrică”. Când a venit de la fabrică, avea o notiţă agăţată de el: „Mecanismul
a fost stricat”.
În acelaşi fel, Biblia ne spune că problema noastră vine din interior, de la mecanism. Suntem cu
toţii născuţi cu o natură păcătoasă. Este în noi ceva ce doreşte ca noi să facem lucruri rele.
Suntem născuţi aşa, pentru că primul om şi prima femeie care au trăit pe acest pământ nu au
ascultat de Dumnezeu. Dumnezeu îi făcuse perfecţi. Ei nu au avut această natură păcătoasă
despre care vorbim. El i-a pus într-o grădină frumoasă, ca să o păzească şi să se bucure de ea.
Dar le-a spus, aşa cum vedeţi în imagine, să nu mănânce din fructele unui pom. Puteau să
mănânce din toţi pomii, dar să nu mănânce din acest pom.
Într-o zi, Satana a venit la femeie şi a ispitit-o să mănânce din fructul din care Dumnezeu le
interzisese să mănânce. Ea şi soţul ei nu au ascultat de Dumnezeu. Au mâncat din acel fruct
interzis. Acum erau diferiţi, erau altfel. În loc să fie curaţi, au devenit păcătoşi. De atunci au avut o
natură păcătoasă. Când s-au născut copiii lor, aşa cum vezi aici, au primit o natură păcătoasă de
la părinţii lor. Când copiii copiilor lor s-au născut, au primit acea natură păcătoasă de la părinţii lor
şi aşa mai departe, până când eu şi tu am fost născuţi cu aceeaşi natură păcătoasă. Aţi observat
vreodată că dacă te închei greşit la primul nasture la un pulovăr, toţi nasturii sunt încheiaţi greşit?
Aşa suntem şi noi. Ceea ce este înăuntru se revarsă în afară. Facem aceste lucruri din cauza a
ceea ce suntem. Când un pahar este prea plin, apa se revarsă şi curge în afară.
Biblia spune că lucrul acesta este adevărat pentru fiecare.
„Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu” (Romani 3:23).
„Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui’’ (Isaia 53:6).
Biblia ne spune care este problema noastră. Dar ne spune oare şi răspunsul?
Sigur că da. Noi suntem ca şi acel ceas care nu mergea. Avem nevoie de un interior nou şi numai
Făcătorul nostru este Cel care poate să ne dea acest interior.

5.

Dorim să fim diferiţi

Cu toţii dorim să ne schimbăm (arată planşa 5). Pentru că nu suntem mulţumiţi cu noi înşine şi cu
lucrurile rele pe care le facem, în inima noastră dorim să fim diferiţi şi să plăcem lui Dumnezeu.
Am încercat să ne schimbăm, dar nu a mers. Am căzut. Uneori încercările noastre au succes
pentru un timp, dar apoi suntem la fel de răi ca înainte. Să vă spun o povestire.
Era odată o doamnă în vârstă. Se numea doamna Popa. Avea un purcel. Era foarte mândră de
purcelul ei şi dorea ca el să fie diferit de alţi porci. Aşa că s-a hotărât să-l înveţe să se păstreze
curat.
A luat apă caldă, săpun, perie şi l-a spălat foarte bine. L-a şters, l-a frecat, până când purceluşul
strălucea. Era aşa de curat! A cumpărat o fundă bleu şi i-a legat-o în jurul gâtului. Pielea albă,
funda bleu, nasul roz. Măi, măi, ce purceluş frumos era!
I-a pus o lesă în jurul gâtului şi a plecat în oraş să arate ce purceluş frumos avea. Toate au fost
bune şi frumoase, până când au dat de o baltă. Purceluşul s-a smucit, s-a smuls, s-a dus direct la
o baltă şi s-a tăvălit în noroi. Chiar dacă fusese aşa de curat pe dinafară, în interior el era tot un
purceluş. Şi tuturor purceluşilor le place să fie murdari.
Şi noi suntem uneori ca purceluşul acesta. Poate ne aranjăm în exterior şi arătăm foarte bine.
Încercăm să fim diferiţi, dar problema este în interior. Acolo se află răul.
Ne poate ajuta altcineva? Putem să îi rugăm pe părinţii noştri, dar ştim că ei nu pot să ne schimbe.
Putem să rugăm pe pastor sau pe lucrătorii din biserică, dar ştim că răspunsul este acelaşi. Din
Biblie ştim că ne confruntăm cu toţii cu această problemă, pentru că Biblia spune că toţi am
păcătuit: „Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui" (Isaia 53:6).
Ne poate ajuta biserica, dar ştim că nu aici este răspunsul. Mulţi au fost botezaţi şi nu sunt diferiţi.
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Unii copii merg la Şcoala Duminicală şi la biserică. Acest lucru îi ajută, dar nu le dă puterea să fie
diferiţi. Unii citesc Biblia din când în când, alţii se roagă şi cu toţii ştim că ar trebui să facem aceste
lucruri. Şi totuşi n-am găsit răspunsul.
Poate cineva să ne ajute? Da, poate, şi această persoană este Domnul Isus.
Să vă spun o altă povestire.
Ana era o fetiţă care auzise că Dumnezeu este sfânt şi că El urăşte păcatul şi toate lucrurile rele.
Aşa că făcea o baie în fiecare dimineaţă, îşi păstra hainele curate şi se lupta din greu să fie curată.
A încercat de multe ori, dar nu a reuşit. A încercat să asculte de mama ei, dar s-a trezit
neascultând de ea. A încercat să fie drăguţă şi bună cu alţii şi s-a trezit certându-se.
Ce putea să facă?
Duminica următoare, la Şcoala Duminicală a auzit povestirea cu doamna Popa şi cu purceluşul ei.
Şi-a dat seama că problema ei este în interior, nu în afară. Atunci a învăţat că Domnul Isus poate
să o schimbe şi poate să o ajute să se poarte altfel. L-a rugat pe Domnul să facă acest lucru. Ce
diferită a fost viaţa ei! Domnul Isus a făcut această schimbare, şi cu toţii au văzut că ea este o altă
fetiţă.
Noi, eu şi tu, avem nevoie ca interiorul nostru să fie schimbat, şi nu exteriorul. Avem nevoie de o
natură nouă. Interiorul este cel care trebuie schimbat. Inima noastră trebuie schimbată. Nu inima,
acel organ care pompează sângele în organism, ci prin inimă înţeleg fiinţa noastră interioară.
Vă mai aduceţi aminte de Dorin? S-a luptat şi el să nu se mai certe cu fraţii lui, dar nu a reuşit.
Vă aduceţi aminte de Jeni? A încercat să nu fie invidioasă pe prietenele ei, dar a văzut că invidia o
stăpâneşte din nou, oricât de mult a încercat să nu fie aşa. Cum putem să fim diferiţi? Unde găsim
puterea de a ne schimba? Numai Domnul Isus Hristos poate să ne schimbe (arată planşa 6).
Să vă spun mai multe despre El şi despre ceea ce poate să facă.

6.

Isus Hristos poate să ne schimbe

(Învăţător: Această planşă are un text mai lung decât celelalte, dar conţine două povestiri care te
vor ajuta să captezi atenţia copiilor).
Ştiţi cine este Isus Hristos? Este Fiul lui Dumnezeu care a venit pe pământ acum aproape 2.000
de ani. De ce a venit El pe pământ? Biblia ne spune: „El a venit să caute şi să mântuiască ce era
pierdut’’ (Luca 19:10). Cine este pierdut? Toţi sunt pierduţi. Noi suntem pierduţi. El a venit să ne
mântuiască.
Ce înseamnă că a venit să ne mântuiască? Înseamnă două lucruri. El a venit să ne ierte păcatele.
El a luat pedeapsa pentru păcatele noastre, astfel încât noi nu mai trebuie să fim pedepsiţi. Nu
este acesta un lucru minunat? Am vorbit despre acest lucru în ultima noastră lecţie. Aceasta a fost
prima noastră problemă şi Domnul Isus a venit ca să rezolve această problemă.
El a venit şi a murit şi pentru ca să ne schimbe (lucru ilustrat de crucea din această imagine). Vă
amintiţi de povestirea naşterii Domnului Isus, scrisă în Biblie? Cum că El S-a născut ca un copilaş?
Un înger i s-a arătat lui Iosif (pe care Dumnezeu l-a ales să fie tatăl pământesc al Domnului Isus) şi
i-a spus: „Ii vei pune numele, Isus pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale” (Matei
1:21). Cu alte cuvinte, El nu a venit doar ca să ne scape de consecinţele păcatelor noastre, să ne
scape de pedeapsa pe care o meritam. El a venit să ne salveze de toate păcatele. El a venit şi a
murit ca să ne schimbe pe mine şi pe tine.
Biblia spune că „dacă este cineva în Hristos (adică dacă cineva a crezut în Isus Hristos ca
Mântuitor) este o făptură noua” (2 Corinteni 5:17). Este o făptură nouă, este o persoană nouă.
Aceasta înseamnă că tu vei primi o viaţă nouă şi o natură nouă atunci când vei crede în Isus
Hristos. Nu spun că vei fi perfect. Vei fi încă păcătos. Chiar dacă vei primi o natură nouă, natura
veche, firea veche va coexista, dar vei fi nou, vei fi diferit, te vei mişca în altă direcţie decât cea în
care te-ai mişcat până acum. Cuvântul folosit de Biblie este „născut din nou”. Eu şi tu ne-am
născut în această lume cu mulţi ani în urmă. Când crezi în Isus Hristos ca Mântuitor, eşti născut
din nou, te naşti pentru a doua oară. Aceasta înseamnă că devii o persoană nouă, o persoană
care caută să placă lui Dumnezeu şi căreia Dumnezeu îi dă puterea şi tăria să facă acest lucru.
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Înţelegeţi? în momentul în care un băiat sau o fată crede în Domnul Isus Hristos ca Domnul şi
Mântuitorul lui, au loc două lucruri:
>- Toate păcatele lui sunt iertate.
> El este născut din nou şi primeşte o natură nouă.
Dorin era un băiat foarte neastâmpărat. V-am vorbit despre el la începutul acestei lecţii. Dorin a
început să meargă la Grupul Vestea Bună. Săptămână de săptămână a auzit despre Domnul Isus
şi ceea ce a făcut pentru el. Dorin a ascultat cu atenţie, şi-a dat seama că are probleme şi dorea
să afle răspunsul. Ştia că şi el făcuse multe lucruri rele. Şi-a dat seama că Dumnezeu este sfânt şi
va judeca şi va pedepsi aceste lucruri rele. El nu dorea să fie pedepsit. Ştia şi că este un băiat
neastâmpărat, un băiat care continua să facă lucruri rele şi nu-i plăcea această situaţie.
Într-una din zile, la Grupul Vestea Bună, şi-a dat seama şi a înţeles ce avea de făcut. A înţeles că
Domnul Isus Hristos doreşte ca el să vină în rugăciune înaintea Lui, să creadă în El ca Mântuitor.
Ştia că dacă cineva este în Hristos, adică a crezut în Isus Hristos ca Mântuitor, este o făptură nouă
(2 Corinteni 5:17) şi dorea sincer acest lucru. Aşa că, într-o seară, a îngenuncheat lângă pat şi s-a
rugat sincer, din toată inima: „Doamne Isuse, sunt un păcătos. Am făcut multe lucruri rele. Te rog
acum să mă ierţi. Ştiu că Tu ai luat pedeapsa pentru păcatele mele pe cruce. Ştiu că Tu mă vei
schimba şi mă vei ajuta să fiu altfel”.
A ascultat Domnul Isus rugăciunea lui? I-a răspuns? Sigur că da. Ce s-a întâmplat?
>- Toate păcatele lui au fost iertate.
Acum era o fiinţă nouă; a primit o natură nouă; a fost născut din nou. Apoi el a învăţat să fie blând
şi drăguţ cu alţi băieţi (aşa cum vedeţi aici) şi să nu se mai bată tot timpul.
Ce se spune despre tine? Eşti şi tu aşa cum era Dorin înainte sau eşti aşa cum este Dorin astăzi?
Şi tu poţi fi altfel astăzi, dacă Îl primeşti pe Domnul Isus Hristos ca Mântuitor.
Jeni, fetiţa cu părul lung şi blond, care arăta atât de frumos pe dinafară, dar ştia că înăuntru nu
arată tot aşa de bine, a văzut un grup de băieţi şi fete stând în parc şi ascultând un om care le
spunea o povestire din Biblie. Jeni a văzut şi imagini ca acestea. S-a alăturat grupului, a stat şi a
ascultat. A auzit omul vorbind despre Domnul Isus şi dorinţa Lui de a-i schimba pe băieţi şi pe
fetiţe, de a le schimba interiorul. „Chiar de asta am nevoie” gândi ea şi chiar acolo, împreună cu alţi
copii, a închis ochii şi L-a rugat pe Domnul Isus să o mântuiască şi să-i schimbe interiorul. El a
făcut lucrul acesta! Domnul răspunde întotdeauna rugăciunilor.

7.

Trebuie să Îl rogi

Domnul Isus nu te va mântui, nu te va schimba, dacă nu îl rogi să facă acest lucru (arată planşa 7).
Dacă doreşti ca toate păcatele tale să fie iertate, şi dacă doreşti să te schimbi şi să fii diferit,
trebuie să vorbeşti cu Domnul Isus. El este aici chiar acum, cu toate că nu poţi să-L vezi. Tu
trebuie să-L rogi să te mântuiască şi să te schimbe, şi apoi să ai încredere că El va face lucrul
acesta.
Biblia ne vorbeşte despre un om, care avea o problemă la fel ca tine. Nu-i ştim numele, dar ştim că
era un om rău şi aspru. Poate arăta cam aşa (arată imaginea). Acest om era gardian la închisoare.
Poate el fusese cel care biciuise pe Pavel şi pe Sila înainte de a fi aruncaţi în închisoarea din Filipi
(Fapte 16). Apoi s-au întâmplat câteva lucruri. Gardianul i-a auzit pe Pavel şi Sila cântând. Poate ia auzit chiar vestind Evanghelia. În noaptea aceea a fost trezit de un cutremur ce avusese loc în
închisoare, la miezul nopţii! A fost foarte surprins de faptul că Pavel şi Sila nu au fugit, cu toate că
se deschiseseră uşile închisorii şi se rupseseră lanţurile. Ce s-a gândit el? „Aş dori şi eu să fiu ca
ei. Vreau să fiu altfel. Vreau să plac lui Dumnezeu!” Aşa că i-a întrebat pe Pavel şi pe Sila: „Ce
trebuie să fac, ca să fiu mântuit? Ce trebuie să fac pentru ca să mă schimb şi să fiu altfel?” Şi
Pavel i-a răspuns: „Crede în Domnul Isus Hristos şi vei fi mântuit” (Fapte 16:31).
Poate acolo, în închisoare, gardianul a vorbit cu Domnul Isus. Biblia nu ne spune ce a spus. Poate
s-a rugat: „Doamne Isuse sunt un păcătos. Am nevoie de iertare. Am nevoie ca Tu să mă schimbi.
Te rog, schimbă-mă chiar acum. Cred în Tine (arată aceste cuvinte pe imagini). Doresc să mă
dăruiesc pe mine însumi Ţie. Te rog iartă-mă şi schimbă-mă”.
Şi ce s-a întâmplat? Domnul Isus l-a mântuit. El a fost schimbat. Biblia ne spune acest lucru.
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>
Gardianul a rugat pe Pavel şi pe Sila să vină să vestească mesajul Evangheliei şi familiei
lui, şi aceasta a fost mântuită.
>
Gardianul a spălat şi a uns spatele lor cu alifii, el care-i biciuise doar cu câteva ore mai
înainte.
>

Le-a oferit o masă.

>

El şi familia lui au spus altora cum i-a schimbat Dumnezeu.

>

El şi familia lui s-au bucurat împreună de mântuire.

Ce schimbare! Unde şi cum s-a întâmplat? Temnicerul crezuse în Domnul Isus şi-L rugase să-l
mântuiască.
Vezi care este problema ta? Sau aş putea să spun, vezi care sunt cele două probleme ale tale?
Ştii că Domnul Isus poate să-ţi rezolve aceste probleme chiar acum, dacă eşti gata să crezi în El?
Eşti gata să-I ceri să facă lucrul acesta astăzi, chiar acum?
Doresc să vă ajut să ştiţi mai multe despre cum puteţi crede în Domnul Isus Hristos. Poate că aţi
ascultat Cuvântul lui Dumnezeu şi totuşi nu sunteţi siguri, nu ştiţi ce aveţi de făcut. Dacă doriţi, pot
sta de vorbă cu voi la sfârşitul întâlnirii. Voi sta acolo pe bancă (alege un loc potrivit împrejurărilor
în care ţii ora). Dacă ai întrebări, vino şi spune-mi! Voi sta de vorbă cu tine.

8.

Vei fi născut din nou

Câte zile de naştere ai? Eu am două! Prima mea zi de naştere este cea în care m-am născut în
această lume ca un copilaş, în august, cu mulţi ani în urmă. Dar anii au trecut, şi am avut cândva o
altă zi de naştere, în noiembrie (arată planşa 8), ziua în care am crezut în Domnul Isus Hristos ca
Mântuitor.
Când am crezut în Domnul Isus Hristos ca Mântuitor, m-am născut în împărăţia Lui şi în familia
Lui. M-am născut a doua oară. Am fost schimbat. Nu am devenit perfect, dar am fost schimbat şi
atunci am început să cresc în noua mea viaţă, şi încă mai cresc.
Ai şi tu două zile de naştere? Priveşte la această imagine. Ştiu sigur că poţi să scrii prima ta zi de
naştere pe prima prăjitură. Au trecut câţiva ani de atunci. Dar poţi să scrii şi a doua zi de naştere
pe a doua prăjitură?
Înţelegi ce vreau să spun? Biblia ne spune despre un om care a venit într-o noapte la Domnul Isus.
Numele lui era Nicodim. În discuţia lor, Domnul Isus i-a spus: „Dacă un om nu se naşte din nou, nu
poate vedea împărăţia lui Dumnezeu” (Ioan 3:3).
Nicodim nu a înţeles. „Cum poate cineva care este născut să se nască a doua oară?” Dar Domnul
Isus i-a explicat că El nu vorbeşte despre naşterea fizică, ci despre o naştere spirituală. El
vorbeşte despre o naştere din nou care duce la o natură nouă şi la o viaţă spirituală nouă, viaţă ce
va dăinui pentru veşnicie. Apoi El i-a spus din nou: „Trebuie să te naşti din nou”.
Dorin L-a primit pe Domnul Isus ca Mântuitor, şi după două săptămâni i-a spus mamei lui: „Mamă,
ştii că eu am două săptămâni? Sunt un bebeluş”. Mama lui a râs pentru că nu înţelegea ce vrea să
spună.
„Ce glumă-i asta, Dorine?” întrebă mama. „Tu ai nouă ani. Te-ai născut acum nouă ani.”
Dorin a zâmbit: „Da, mamă, m-am născut în această lume acum nouă ani, dar când am crezut în
Domnul Isus Hristos acum două săptămâni, m-am născut pentru a doua oară. Am devenit o nouă
făptură cu o viaţă nouă şi am doar două săptămâni”.
Ai şi tu o a doua zi de naştere? Ai crezut în Domnul Isus ca Mântuitor al tău? Doreşti şi tu să ai
păcatele iertate? Doreşti să fii schimbat, să placi lui Dumnezeu? Biblia spune: „Crede în Domnul
Isus, şi vei fi mântuit”. Fă şi tu acest lucru astăzi. Fă-l chiar acum, vorbeşte cu El chiar acum în
timpul rugăciunii. Roagă-L să te salveze. Încredinţează-ţi viaţa în mâinile Lui, şi toate păcatele tale
vor fi iertate şi vei fi o nouă făptură.
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Lecţia III
Cum putem fi liberi?
(Doctrina răscumpărării)
NOTĂ PENTRU ÎNVĂŢĂTOR
Pentru a înţelege doctrina răscumpărării
> Ce înseamnă?
În sensul ei cel mai larg, noţiunea de răscumpărare acoperă întreaga lucrare a lui Dumnezeu în
Hristos, lucrarea de eliberare a păcătosului de pedeapsa, puterea şi prezenţa păcatului.
În sensul ei specific, răscumpărarea se referă la acea lucrare a Domnului Isus Hristos de pe cruce
prin care El ne cumpără, ne scoate de pe piaţa de sclavi a păcatului, ne eliberează de robie şi ne
dă eliberare.
Cuvântul „a răscumpăra” înseamnă „a elibera o persoană din captivitate, din robie, în schimbul
unei sume de bani”. Imaginea oferită este cea a unei pieţe de sclavi. Noi suntem sclavi – sclavi ai
păcatului. Isus Hristos a plătit, prin vărsarea sângelui Lui scump pe cruce, preţul întreg, preţul cerut
de Tatăl ceresc pentru a ne cumpăra de pe acea piaţă şi pentru a ne ELIBERA.
>- Ce ne învaţă Biblia?
în Noul Testament sunt arătate trei aspecte ale lucrării de răscumpărare:
✓
Lucrarea de răscumpărare a fost împlinită de Isus Hristos pe cruce (Matei 20:28; Fapte
20:28; Romani 3:24; 1 Corinteni 1:30; Galateni 3:13; Galateni 4:4-5; Efeseni 1:7; Tit2:14; Evrei
9:12; 1 Petru 1:18-19).
✓
Răscumpărarea devine o realitate pentru păcătos atunci când crede în Isus Hristos ca
Domn şi Mântuitor (Romani 6:22; 1 Corinteni 6:19-20; 1 Corinteni 7:22-23; Tit2:14).
✓
Răscumpărarea va fi completă atunci când Domnul Isus Hristos va reveni (Luca 21:28;
Romani 8:19-23; Efeseni 1:14; Efeseni 4:30; Filipeni 3:20-21).
Verset biblic:
„Deci dacă Fiul vă face slobozi (liberi), veţi fi cu adevărat slobozi (liberi).” (Ioan 8:36)

1. Cum putem fi liberi? (arată prima planşă)
„Hei, vino încoace! Fă ce-ţi spun! Pune-mi mâncarea! Mişcă-te mai repede! Nu mai lenevi atâta!
Hei, sclavule, treci la treabă!”
Cam aşa vorbea un stăpân cu sclavii lui, dându-le ordine toată ziua. Un sclav nu avea nicio putere,
nu putea să spună că nu este de acord cu stăpânul lui. Când stăpânul lui vorbea, sclavul trebuia
să asculte.
Poate spui: „Nu mai există aşa ceva astăzi. Cu siguranţă eu nu sunt sclav, sunt liber!” Eşti sigur de
acest lucru?
Nimeni nu doreşte să fie sclav. Şi totuşi mulţi nu sunt liberi. Sunt anumite obiceiuri care ne ţin, ne
înlănţuiesc la fel ca nişte lanţuri. Sunt obiceiuri rele şi influenţe rele care ne stăpânesc şi ne trezim
că ascultăm de ele. Sunt astfel de lucruri şi în viaţa ta? Sunt în viaţa ta obiceiuri ca: minciuna,
gândurile rele, furtul, cearta, mânia, neascultarea de părinţi sau de învăţători, sau chiar obiceiuri
foarte periculoase ca: urmărirea filmelor murdare, consumarea drogurilor sau a alcoolului?
Oamenii doresc să renunţe la aceste obiceiuri rele. În fiecare an fac promisiuni, dar aceste
promisiuni ţin foarte puţin. De ce? Pentru că sunt sclavi. Ar dori aşa de mult să fie liberi! Cine îi
poate face liberi? Aceasta este întrebarea de astăzi.

2. Isus Hristos este Cel care poate să ne elibereze
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Îţi place istoria? Ştii ce este istoria? Este relatarea a ceea ce s-a întâmplat în trecut, şi este o
materie foarte interesantă.
Îmi place să cunosc cât mai mult din viaţa oamenilor renumiţi din trecut. Cine au fost ei? Ce au
făcut? Aţi auzit despre Napoleon, marele împărat al Franţei, marele conducător de oşti? Aţi auzit
despre Shakespeare, care a scris multe piese renumite? Aţi auzit despre Einstein, renumitul om de
ştiinţă? Sau despre Karl Marx, fondatorul comunismului? Aţi auzit despre Columb, care a
descoperit America? Sau despre Pele, renumitul jucător de fotbal brazilian?
Cea mai renumită persoană care a trăit vreodată (arată a doua planşă), care a influenţat şi a
schimbat mai multe vieţi decât oricine este Isus Hristos. Ştiţi cine este El? Este o Persoană aşa de
importantă că anii noştri sunt număraţi de la ziua naşterii Lui. Noi trăim în anul 1999 după Hristos.
Cu alte cuvinte, au trecut 1999 de ani de când S-a născut Isus Hristos. Din acest lucru putem
vedea ce Persoană importantă a fost şi este El. Istoria este datată după naşterea Lui. Această
imagine vă arată că El este personalitatea centrală în toată istoria.
Cu toate acestea, El nu este numai cea mai renumită persoană dintre toţi cei pe care i-am amintit
mai înainte sau alţii la care vă puteţi gândi. El este o persoană cu totul diferită de ei. El şi numai El
ne poate elibera. Numai El poate rupe lanţurile stăpânirii păcatului din viaţa noastră. Numai El
poate rupe lanţuri ca cele pe care le vedeţi în această imagine, lanţuri care ne-au ţinut până acum
în sclavie.

3.

Isus Hristos a fost şi este un om perfect

De ce este El atât de diferit? (Arată a treia planşă.) Prin faptul că El este perfect. Ştiţi ce înseamnă
acest lucru? El a trăit pe acest pământ timp de 30 de ani, şi niciodată nu a făcut ceva rău,
niciodată nu a spus ceva rău, nu a spus minciuni, nu a gândit ceva rău.
Dumnezeu a dat cele zece porunci bărbaţilor, femeilor, băieţilor şi fetelor. Este foarte greu să le
împlinim, oricât am încerca. Această imagine ne aduce aminte că Isus Hristos a împlinit toate
poruncile.
Isus Hristos a fost singura persoană perfectă care a trăit vreodată pe acest pământ. Toţi oamenii
pe care i-am menţionat mai înainte sunt renumiţi şi au făcut multe lucruri frumoase, dar toţi au fost
păcătoşi şi au făcut şi lucruri rele. Au făcut greşeli şi nu au ascultat de Dumnezeu, la fel ca mine şi
ca tine. Sunt oameni cunoscuţi în Biblie şi creştini foarte cunoscuţi care au făcut greşeli. Poate
cunoşti câteva din aceste personalităţi ale Bibliei, oameni ca Avraam, Moise, David, Pavel, Maria şi
Petru. Ei au fost oameni deosebiţi, şi Dumnezeu s-a folosit de ei, dar uneori au greşit. Ei ştiau cine
sunt şi au spus cine sunt. Au fost cu toţii păcătoşi, şi Biblia ne spune: „Toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi
de slava lui Dumnezeu” (Roman3:23).
Singurul care nu a păcătuit niciodată a fost Domnul Isus Hristos. El S-a născut acum aproape
2.000 de ani în Betleem, într-un mod cu totul diferit de noi. Noi cu toţii ne naştem cu o natură
păcătoasă. Aceasta înseamnă că dorim să mergem pe căile noastre, nu ascultăm de Dumnezeu,
jignim pe alţii. Domnul Isus Hristos nu a fost aşa. El nu a avut o natură păcătoasă. Domnul Isus a
fost un copilaş deosebit. Noi avem cu toţii o mamă şi un tată. De la ei moştenim, avem această
natură păcătoasă, dar Domnul Isus nu a avut părinţi pământeşti. Iosif nu a fost tatăl Domnului Isus.
Dumnezeu a fost Tatăl Lui. Aşa că Domnul Isus Hristos nu a avut această natură păcătoasă în El.
El S-a născut desăvârşit.
El a crescut şi a ajuns adolescent. Sunt convins că diavolul L-a ispitit să facă lucruri rele, să nu
asculte de mama Lui şi să Se mânie, dar El nu a făcut lucrul acesta. El nu a păcătuit niciodată.
Unul din duşmanii Lui a spus: „Nu găsesc nici o vină în omul acesta’’ (Luca 23:4). Ucenicii Lui,
care-L ştiau foarte bine, au spus: „In El nu este păcat’’ (1 Ioan 3:5). Tatăl Lui a mărturisit în faţa
mulţimii: „Acesta este Fiul Meu preaiubit în care îmi găsesc toată plăcerea” (Matei 3:17).
Timp de 33 de ani, El a ascultat toate poruncile şi legile pe care Dumnezeu Tatăl le-a dat în
Cuvântul Lui, Biblia. Domnul Isus a împlinit toate poruncile lui Dumnezeu pentru ca să poată lua
locul nostru pe cruce, să moară în locul nostru. Dacă El ar fi păcătuit doar o singură dată, n-ar mai
fi putut să fie înlocuitorul nostru. Acest cuvânt înseamnă o persoană care ia locul unei alte
persoane. Înlocuitorul trebuie să fie la fel ca persoana al cărei loc îl ia. Înlocuitorul nostru trebuia să
fie un om. Dar dacă Isus Hristos ar fi avut o natură păcătoasă, ca noi, n-ar fi putut să ia pedeapsa
pentru păcatele noastre. Ar fi putut să ia pedeapsa doar pentru păcatele Lui!
Pentru că El a fost desăvârşit, de aceea a putut să ia locul nostru, locul tău şi al meu, care nu

18

suntem perfecţi. El a primit în locul nostru pedeapsa dată de Dumnezeu Tatăl, pedeapsa pentru
păcatele noastre. A fost în stare să plătească preţul pentru a ne salva, pentru a ne elibera. Numai
El poate să rupă lanţurile care ne înconjoară. Domnul Isus a spus în Biblie că El şi doar El ne
poate face liberi. El a spus: „Dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi” (Ioan 8:36).

4.

Isus Hristos este Dumnezeu

Domnul Isus a fost un om cu totul diferit de noi. El a fost un om perfect, desăvârşit. El a fost însă
diferit de noi (arată planşa 4) şi pentru că era Dumnezeu. Ca om desăvârşit a putut să ia pe cruce
locul unei persoane. Dar ca Dumnezeu, El a putut să ia locul mai multor persoane, locul tău şi al
meu, şi a putut să ia asupra Lui pedeapsa pentru păcatele tuturor.
Acest lucru este greu de înţeles. Biblia ne spune că Domnul Isus a fost în acelaşi timp şi om şi
Dumnezeu. Există un singur Dumnezeu. Acest cerc reprezintă pe singurul, veşnicul Dumnezeu,
care nu are început şi sfârşit. Dumnezeu există în trei persoane: Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul,
care este Isus Hristos şi Dumnezeu Duhul Sfânt. Fiul este una dintre cele trei persoane. Isus
Hristos sau Fiul lui Dumnezeu a fost în cer împreună cu Dumnezeu Tatăl şi cu Duhul Sfânt. Dar
apoi El a venit pe pământ ca om, ca să poată muri în locul nostru. El nu a venit pe pământ doar să
trăiască. A venit să moară. Dar când a venit ca om, El nu a încetat să fie Dumnezeu.
Când a fost aici pe pământ a spus de multe ori că El este Dumnezeu: „Eu şi Tatăl una suntem"
(Ioan 10:30). Altă dată a spus: „Mai înainte ca să se nască Avraam, sunt Eu” Ioan 8:58), adică „Eu
existam înainte ca să se nască Avraam”.
Domnul Isus a spus că El poate să ierte păcatele oamenilor (Marcu 2:5). Acest lucru îl poate face
doar Dumnezeu. Aşa că Domnul Isus a subliniat din nou că El este Dumnezeu.
Fiecare minune făcută de El a fost un semn că ceea ce spune este adevărat. Acesta a fost scopul
principal al minunilor Sale. Îmi aduc aminte când El a stat în corabie şi a spus vântului şi valurilor
să se oprească. Această imagine ne arată rezultatul. A fost imediat o linişte şi o pace deplină. Şi
ucenicii Lui s-au întrebat: „Ce fel de om este acesta?” (Matei 8:27). Au ajuns la concluzia că El
este Dumnezeu.
Dumnezeu Tatăl a făcut un lucru cu totul deosebit pentru a arăta o dată pentru totdeauna că Isus
Hristos este Dumnezeu. La trei zile după moartea Lui pe cruce, Dumnezeu Tatăl L-a înviat din
morţi. Acesta a arătat lumii şi ne-a arătat nouă, ţie şi mie, că Domnul Isus a fost ceea ce a pretins
că a fost, adică adevăratul Dumnezeu (Romani 1:4; Matei 12:38-40). Pentru că Isus Hristos este
Dumnezeu, El poate face totul. Poate să te mântuiască, să te elibereze, să rupă lanţurile păcatului.
De aceea a murit El pe cruce (arată planşa 5).

5.

El a murit pe cruce ca să ne răscumpere

Aţi auzit vreodată povestiri despre sclavi? Cu mulţi ani în urmă, în Statele Unite erau mulţi sclavi, şi
nu numai în Statele Unite, ci chiar în câteva ţări europene şi în Africa. În timpurile biblice erau mulţi
sclavi în Imperiul Roman. Cineva spunea că romanii au avut cel puţin şase milioane de sclavi.
Sclavii erau bărbaţi, femei, copii chiar, furaţi din casele lor, de oameni răi, obligaţi să lucreze din
greu, uneori în altă ţară, fără a primi niciun fel de plată. Sclavii aveau o viaţă grea, mai ales dacă
aveau stăpâni răi şi aspri. Aceşti oameni nu aveau libertatea să facă ce vor, ci erau sub controlul
deplin al stăpânilor lor.
Negustorii de sclavi îi duceau în piaţă şi îi vindeau celui care oferea un preţ mai mare. Pieţele de
sclavi erau un lucru comun în unele ţări. Oamenii se înghesuiau să cumpere sclavi; cumpărau pe
cei ce erau puternici şi sănătoşi. Este groaznic să fii sclav! Să fii cumpărat şi vândut în felul acesta.
Sunt aşa de bucuros că astăzi nu mai este sclavie! Cred că şi tu eşti bucuros, nu-i aşa?
Dar stai puţin. Există totuşi sclavie, dar într-un alt mod. Ştii că sunt băieţi şi fete care sunt sclavi,
care au fost luaţi robi, nu de vânzătorii de sclavi, ci de Satana? Ei sunt stăpâniţi de aceste obiceiuri
rele. Nu sunt liberi, sunt sclavi. Nu cumva eşti şi tu sclav? Nu cumva eşti şi tu stăpânit de lucruri
care sunt urâte şi rele? Nu ţi-ar plăcea să fii liber?
Domnul Isus a venit pe pământ ca să răscumpere pe bărbaţi, pe femei, pe băieţi şi pe fete. Biblia
ne spune: S-a dat pe Sine însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere de orice fărădelege” (Tit 2:14).
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Ce înseamnă să ne răscumpere? Înseamnă să ne cumpere înapoi, să ne elibereze, să plătească
preţul pentru ca noi să putem fi liberi.
Să ne imaginăm o piaţă de sclavi, de tipul celor care au existat cu mulţi ani în urmă. Chiar acum
este vândut un sclav. „Cine va plăti pentru acest om?” întrebă vânzătorul de sclavi. „Eu!” răspunse
un om cu faţa blândă. „Voi plăti 20 de galbeni pentru el.” „S-a aranjat”, răspunse vânzătorul de
sclavi, „este al tău.” Aşa că omul plăteşte preţul, aşa cum vedeţi în această imagine. Apoi stăpânul
ia sclavul din piaţă şi face un lucru ciudat. El spune sclavului: „Eşti liber, te-am cumpărat ca să te
eliberez!” Imaginaţi-vă bucuria sclavului când îşi dă seama că este liber şi poate să plece, să facă
ce vrea.
Iată ce a făcut Domnul Isus Hristos când a murit pe cruce. El a plătit preţul pentru păcatele
noastre. El nu a dat bani, ca omul care s-a dus să-şi cumpere un sclav, ci Şi-a dat viaţa Lui şi Şi-a
vărsat sângele scump pentru noi. Dumnezeu Tatăl L-a pedepsit pentru toate lucrurile rele pe care
le-am făcut noi. Preţul complet a fost plătit. El spune celor care cred în El: „Te-am cumpărat, am
plătit preţul. Doresc să te eliberez. Nu mai eşti sclav!”
Unii din sclavii din piaţă aveau lanţuri pentru a nu fugi. După ce stăpânul i-a cumpărat şi i-a
eliberat, a rupt aceste lanţuri pentru ca ei să poată fi liberi.
Atunci când Domnul Isus ne-a eliberat din sclavia păcatului, nu numai că ne-a eliberat, dar ne-a
rupt şi aceste lanţuri, care erau o problemă aşa de mare pentru noi:
>- lanţurile minciunii;
>- lanţurile furtului;
>- lanţurile gândurilor rele;
>- lanţurile neascultării;
>- lanţurile mâniei;
>- lanţurile drogurilor.
Ţi-ar plăcea să fii liber? Ţi-ar plăcea ca Isus Hristos să rupă lanţurile păcatului din viaţa ta?
Atunci crede în El. Roagă-L să te răscumpere – să te cumpere din piaţa păcatului şi să rupă
lanţurile care te ţin.
El răscumpără însă doar pe cei care doresc să fie răscumpăraţi. Dacă cineva spune: „Mie-mi place
să fiu sclav, să rămân aşa cum sunt”, El răspunde: „Este decizia ta”.
Ce nebunie! Să fii sclav când Isus Hristos a murit şi a înviat pentru a te elibera (arată planşa 6).

6.

El a înviat

Un om privea la o pictură expusă în vitrina unui magazin. Era o pictură cu Domnul Isus Hristos
atârnat pe cruce. În timp ce privea mirat la pictură, un băieţel a trecut pe lângă el şi l-a întrebat:
„Ştiţi cine este acel Om şi ce face acolo?” Omul răspunse: „ Nu, spune-mi, te rog”. Băieţelul, care
era creştin, a început să-i povestească omului: „Acesta este Domnul Isus, care a venit pe pământ
să moară pentru noi, să plătească preţul pentru păcatele noastre, să ne răscumpere şi să ne
elibereze”. „Mulţumesc, fiule”, spuse omul zâmbind; şi băieţelul plecă mai departe.
Dar după câteva clipe apăru iarăşi în faţa omului, răsuflând din greu, şi spuse: „Am uitat să vă
spun ceva foarte important. Nu este mort. A înviat şi astăzi trăieşte.”
Aşa este, dragi copii. Isus Hristos, Omul desăvârşit, cel care este Dumnezeu şi a venit pe acest
pământ să moară pentru păcatele noastre şi să ne răscumpere, a înviat din morţi după trei zile. El
a fost îngropat, iar ucenicii Lui erau aşa de trişti. Ei uitaseră că Domnul Isus Hristos le spusese că
El nu va rămâne între cei morţi.
Dimineaţa devreme, în duminica primului Paşte, câteva femei au venit la mormânt, dar trupul Lui
nu mai era acolo. Piatra era dată la o parte. Pânza în care fusese înfăşurat trupul Domnului Isus
Hristos era acolo, dar trupul nu mai era. Curând după aceea Maria, una dintre femei, L-a văzut în
grădină, şi El chiar i-a vorbit.
Şi ceilalţi ucenici L-au văzut, şi El a vorbit cu mai mulţi dintre ei în timpul celor patruzeci de zile
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care au urmat. În una din aceste ocazii, peste cinci sute de oameni L-au văzut pe Domnul Isus.
Cât de extraordinar a fost pentru ei să-L vadă pe Domnul Isus din nou, să ştie că este viu şi că va
rămâne viu în vecii vecilor! Niciodată nu va mai muri.
Astăzi Domnul Isus este viu. El este aici, cu toate că noi nu putem să-L vedem. Iată de ce El poate
să te salveze, să te răscumpere, dacă crezi în El. Iată de ce El poate, după ce te-a eliberat, să
rupă toate acele lanţuri ale păcatului din viaţa ta şi să-ţi dea putere să trăieşti pentru El. Noi nu ne
închinăm unui Mântuitor mort, ci ne închinăm Celui care este viu în vecii vecilor. Noi urmăm pe Cel
care a fost mort, pe Cel care a biruit moartea, păcatul şi pe cel rău. Îl iubim pentru că El a murit şi a
înviat, şi ne poate face liberi.
Filip mergea în fiecare săptămână la Grupul Vestea Bună. Ştia şi el că Domnul Isus a murit pe
cruce ca să-l răscumpere. De multe ori se gândea: „Ce bine ar fi să-L primesc şi eu pe Isus ca
Mântuitor!”, dar îşi spunea: „Nu voi putea fi niciodată un bun creştin. N-am putere să fac asta”.
Apoi, într-o zi, a auzit că Domnul Isus Hristos a înviat din morţi. Pentru prima dată şi-a dat seama
că Domnul Isus este viu, şi că El poate şi doreşte să-l ajute să trăiască o viaţă creştină. A înţeles
că Cel care a murit pentru a-l răscumpăra de sub pedeapsa păcatului este viu, şi poate să îl
salveze în fiecare zi de sub puterea păcatului şi să sfărâme lanţurile păcatului din viaţa lui. În acea
zi a crezut în Domnul Isus Hristos.
Din acel moment Filip nu a mai trebuit să se supună păcatului. Isus Hristos dorea să îl ajute. A fost
eliberat. Chiar dacă a mai făcut greşeli şi chiar dacă a mai păcătuit, a trăit o viaţă pentru Isus
Hristos, fără a mai fi sclav păcatului. Isus Hristos doreşte să te mântuiască şi pe tine astăzi. Isus
Hristos doreşte să te elibereze. Doar atunci vei putea să trăieşti o viaţă plăcută Lui. Sper că nu ai
uitat versetul: „Deci dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat” (Ioan 8:36).

7.

El S-a înălţat la cer – El este Domnul

Unde este Isus Hristos astăzi? Pentru că este Dumnezeu, El este prezent pretutindeni. El este aici,
acolo – peste tot. Dar cerul este locuinţa Lui (arată planşa 7) şi El stă acolo în cer la dreapta lui
Dumnezeu Tatăl.
După patruzeci de zile de la învierea Lui, Domnul Isus i-a dus pe ucenici în afara Ierusalimului, pe
un deal numit Muntele Măslinilor. Acolo a vorbit cu ei un timp, şi după aceea, în timp ce ei îl
urmăreau, a început să Se ridice mai sus, tot mai sus, până când un nor L-a acoperit şi nu L-au
mai putut vedea. Ce experienţă minunată a fost aceea!
Biblia ne spune că El S-a ridicat la cer şi că Dumnezeu Tatăl este Cel care L-a ridicat. Aceasta
înseamnă că Dumnezeu Tatăl L-a făcut pe Isus Hristos Dumnezeu Omul, Domn al tuturor
lucrurilor. El este Domnul domnilor şi Împăratul Împăraţilor. Tronul şi coroana din această imagine
ne amintesc faptul că El este Domn peste ceruri şi peste pământ.
Într-o zi (nu ştim ziua aceea), El va veni din nou ca Împărat, nu ca un copilaş, şi fiecare genunchi
se va pleca înaintea Lui.
Pe când Isus Se înălţa la cer, doi îngeri au apărut înaintea ucenicilor şi le-au spus: „Acest Isus,
care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer"
(Fapte 1:11). Toţi îl vor vedea, dar când va veni din nou, nu va mai veni ca un copilaş într-o iesle,
ci va veni ca un Împărat, cu putere şi slavă.
Atunci orice genunchi se va pleca înaintea Lui, dar pentru mulţi va fi prea târziu, pentru că au spus
„nu” Lui şi mântuirii dăruită prin El, şi nu au dorit ca El să stăpânească peste ei. Aşa că atunci când
El va reveni, ei vor fi judecaţi şi vor fi despărţiţi de Dumnezeu pentru totdeauna.
Domnul Isus doreşte ca eu şi tu să îngenunchem înaintea Lui astăzi. El doreşte ca El să fie astăzi
Domnul şi Mântuitorul tău. Numai aşa nu vei fi judecat şi nu vei fi despărţit de Dumnezeu atunci
când Domnul Isus va veni. El doreşte să-ţi ierte păcatele. El doreşte să te schimbe. El doreşte să-ţi
dea libertate. El doreşte să te elibereze de orice obicei rău sau păcat căruia i-ai fost rob până
acum.
Ce avem noi de făcut? Biblia ne spune: „Fiindcă oricine va chema Numele Domnului, va fi
mântuit”. Dacă Îl chemi astăzi pe Domnul Isus, dacă Îi ceri astăzi să te răscumpere, El va fi
Mântuitorul tău. Dumnezeu ne promite în Biblie: „Vei fi mântuit” (Romani 10:13). Vei fi
răscumpărat, vei fi liber.
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Nu mai aştepta, nu amâna pe mâine. Cheamă-L astăzi şi roagă-L să fie Domnul şi Mântuitorul tău.
Vorbeşte Dumnezeu şi inimii tale? Nu ştii ce ai de făcut? Dacă doreşti să vorbeşti cu mine despre
aceasta, îţi voi arăta ce trebuie să faci pentru a chema Numele Domnului Isus Hristos. La sfârşitul
întâlnirii voi sta aici (alege un loc potrivit pe care să-l indici copiilor). Dacă doreşti să vorbeşti cu
mine, te rog vino. Te aştept cu plăcere.

8.

Astăzi poţi fi liber

Eşti liber? Ţi-ar plăcea să fii liber? Ţi-ar plăcea să ieşi de sub sclavia păcatului? Poţi fi liber chiar
astăzi. Roagă-L pe Domnul Isus Hristos să te mântuiască chiar astăzi, şi El te va elibera de păcat.
Acesta este primul pas, aşa după cum ne arată această imagine.
Atunci când Îl rogi pe Domnul Isus Hristos să fie Mântuitorul tău, toate păcatele tale sunt iertate şi
vei primi viaţa veşnică. Vei deveni o persoană nouă. Vei fi liber şi apoi vei primi putere şi ajutor să
trăieşti o viaţă plăcută lui Dumnezeu. Aceasta ne arată a doua imagine. Biblia ne învaţă că atunci
când ne întoarcem de la păcat şi Îl rugăm pe Domnul Isus Hristos să fie Mântuitorul nostru, cineva
vine să locuiască în noi (Fapte 2:38). Cine vine să locuiască în noi? Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este
Dumnezeu, la fel ca Dumnezeu Tatăl şi la fel ca Isus Hristos, Dumnezeu Fiul. Duhul Sfânt este Cel
care te va ajuta să trăieşti aşa cum Îi place Domnului Isus Hristos şi te va ajuta să te eliberezi de
obiceiurile rele care te-au ţinut sub robia lor. Duhul Sfânt te va ajuta să o rupi cu acele obiceiuri. În
această imagine vedeţi trei tipuri de obiceiuri rele. El te va ajuta să biruieşti gândurile rele, vorbele
rele şi faptele rele.
Toţi cei ce sunt răscumpăraţi de Domnul Isus Hristos de pe piaţa păcatului şi sunt eliberaţi,
primesc un dar deosebit. Ei primesc darul Duhului Sfânt. Duhul Sfânt vine să locuiască în ei şi îi
ajută să fie eliberaţi de aceste obiceiuri rele din viaţa de fiecare zi.
Ce nebunie este să nu ceri Domnului Isus Hristos să te mântuiască, să nu doreşti să fii liber şi să
nu primeşti darul Duhului Sfânt!
Domnul Isus te cheamă la El chiar astăzi, pentru că doreşte să te mântuiască. Nu uita ce spune
Biblia: „Fiindcă oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit" (Romani 10:13). Aceasta este
promisiunea lui Dumnezeu. Dacă faci acest lucru chiar astăzi, chiar în acest moment, vei fi liber.
Atunci vei fi răscumpărat şi vei avea darul Duhului Sfânt, acest dar minunat.
Într-un sat din Africa locuia un bătrân. Era şef de trib. ÎI puteai vedea în fiecare zi, îmbrăcat în
pantaloni scurţi şi cu o cămaşă lungă de bumbac, cu o pălărie împletită din bambus şi cu un toiag
în mână. Ştiţi cum îi spuneau oamenii? Ei îi spuneau „bătrânul Mâine”. Cum de i-au dat acest
nume? Acest nume arăta viaţa lui. De multe ori misionarii îl încurajaseră să-L primească pe
Domnul Isus Hristos, dar el întotdeauna dădea acelaşi răspuns, doar un cuvânt: „Mâine”. Aşa că
oamenii au început să-l numească „bătrânul Mâine”. Ce poţi spune despre tine? Domnul Isus
doreşte să te cheme la El chiar astăzi, nu mâine. Biblia promite mântuirea pentru astăzi. „Astăzi
este ziua mântuirii” (Evrei 3:15).
Nu aştepta până mâine. De ce să nu ne plecăm capetele chiar acum şi, în linişte, să spui
Domnului: „Doamne Isuse, cred în Tine. Vreau ca Tu să fii Mântuitorul meu şi să mă eliberezi.
Vreau să Te primesc ca Mântuitor chiar acum, şi doresc să primesc darul Duhului Sfânt”. Biblia
spune că dacă ceri acest lucru şi crezi în Isus Hristos ca Mântuitor al tău nu vei pieri niciodată. Vei
avea viaţa veşnică (Ioan 3:16). Vei primi darul Duhului Sfânt (Fapte 2:38) şi vei fi liber (Ioan 8:36).
Acestea sunt promisiunile lui Dumnezeu pentru tine, promisiuni valabile pentru tine chiar astăzi
dacă faci ceea ce spune Dumnezeu.

Lecţia IV
Cum putem fi siguri?
(Doctrina veridicităţii)
NOTĂ PENTRU ÎNVĂŢĂTOR
Pentru a te ajuta să înţelegi doctrina adevărului sau doctrina veridicităţii Bibliei
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>■ Ce înseamnă?
Biblia este o carte inspirată în mod verbal. Dumnezeu Duhul Sfânt a insuflat, a călăuzit scriitorii
cărţilor biblici, astfel încât ei au scris ceea ce li s-a descoperit, fără greşeală. In Biblie, în varianta ei
originală, nu sunt erori, nu sunt greşeli, ci cercetătorii Bibliei ne asigură că această carte pe care o
avem noi astăzi este cât se poate de aproape de scrierile originale.
Prin urmare, Biblia nu conţine greşeli sau contradicţii în ceea ce ne învaţă, şi este o carte pe care
ne putem baza în mod deplin.
>■ Ce ne învaţă Biblia?
În Biblie sunt multe pasaje care dovedesc că această Carte este adevărată şi a fost inspirată, ceea
ce ne determină să credem că ea este cu adevărat Cuvântul lui Dumnezeu. Vom cita două
versete:
„Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să de
înţelepciune în neprihănire“ (2 Timotei 3:16).
„Căci nici o prorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi
de Duhul Sfânt” (2 Petru 1:21).
>• Cum putem fi siguri?
Noi nu putem învăţa copiii despre adevărul complet al Bibliei dacă nu suntem siguri de acest lucru.
Iată câteva lucruri care vă vor ajuta să înţelegeţi că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu şi este o
Carte adevărată.
✓ Scriptura arată de multe ori că ea este Cuvântul lui Dumnezeu (Exodul 20:1; Fapte 1:16; 1
Corinteni 2:13 şi de peste 250 de ori în Biblie este scris „Dumnezeu a spus” sau „Domnul a spus").
Multe profeţii din Biblie s-au împlinit exact la mulţi ani după ce au fost spuse. De exemplu, profeţiile
din Vechiul Testament despre Domnul Isus Hristos.
✓
Domnul Isus Hristos a spus de multe ori şi a mărturisit că Vechiul Testament este Cuvântul
lui Dumnezeu (Matei 5:1718; 12:39-40; 24:37-39; Marcu 12:36; Luca 24:25-27,44,46; Ioan 3:14).
✓
Cuvântul lui Dumnezeu are armonie şi unitate extraordinare, în ciuda faptului că a fost scris
de mai mult de patruzeci de oameni într-o perioadă de peste 1600 de ani.
✓

Biblia şi-a dovedit puterea de a schimba vieţi, familii şi comunităţi.

✓
Mărturia despre Biblie pe care o avem în inimile noastre prin Duhul Sfânt (1 Tesaloniceni
1:5-6; 2:13; 1 Ioan 2:20,27).
✓
Verset biblic:
Pe cel ce vine la Mine nu-l voi izgoni afară.” (Ioan 6:37)

1.

Cum putem fi siguri?

„Mamă, cine a făcut lumea? Tată, cine L-a făcut pe Dumnezeu? Cum arată Dumnezeu? Bunico,
cine m-a făcut pe mine?” „Bunicule, de unde venim noi?” Întrebări după întrebări.
Mulţi copii pun întrebări, şi la multe din ele nu cunoaştem răspunsurile. Este oare posibil să găsim
răspunsuri la întrebări ca acestea şi la multe altele? (Arată prima planşă.) Da, este posibil şi, de
asemenea, este posibil să găsim răspunsuri despre care să fim siguri, fără nici o îndoială. Este
posibil să cunoaştem cum este Dumnezeu. Este posibil să cunoaştem ce aşteaptă Dumnezeu şi
ce doreşte El ca noi să facem. Este posibil să ştim cine suntem cu adevărat. Cum putem fi siguri
de aceste lucruri? Iată acesta este lucrul despre care vom vorbi astăzi (arată planşa 2).

2.

Ştiţi ce este sticla?

Încercaţi să vă imaginaţi lumea fără sticlă. Ce loc ciudat ar fi lumea fără sticlă, fără ferestre, fără
oglinzi, fără pahare, fără telescoape şi fără multe alte lucruri. Niciunul din obiectele pe care le
vedem în imagine nu ar exista, dacă nu ar fi sticla.
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În toată lumea sticla este fabricată în anumite întreprinderi. Sticla este fabricată dintr-un fel de nisip
împreună cu multe alte chimicale.
Este minunat să ne gândim ce multe obiecte sunt făcute din sticlă. Am adus cu mine mai multe
obiecte din sticlă, să le vedem. Toate aceste obiecte s-ar putea împărţi în două grupe.
În prima grupă sunt obiectele din sticlă cu reflexie; în al doilea grup sunt obiectele din sticlă
transparente – prin care puteţi vedea. Să vă explic.
Dacă sticla este tratată într-un anumit mod, se obţine o oglindă, ca aceasta din mâna mea. Când
mă uit în această oglindă mă văd pe mine. Oglinda mă reflectă. Nu pot să văd prin ea. Oglinzile
sunt foarte importante, nu-i aşa? În mod special pentru fete! Înainte de a merge la şcoală ne privim
în oglindă, ca să fim siguri că nu avem faţa murdară, că părul ne este în ordine şi că hainele ne
stau bine.
Dar sticla mai are şi altă folosinţă, şi aceasta este mult mai largă. Sunt obiecte din sticlă, precum
cel de aici, prin care puteţi vedea. Cu alte cuvinte: este transparent. O astfel de sticlă este folosită
pentru ferestre la case sau la maşini, pentru ochelari ca aceştia şi totodată este folosită în multe
domenii ale ştiinţei, de exemplu pentru fabricarea telescoapelor sau a microscoapelor. Sunt multe
feluri de sticlă transparentă. Unele sunt plane, şi, când privim prin ele vedem la mărime normală.
Alte bucăţi de sticlă măresc, altele micşorează. Alte lentile aduc lucrurile mai aproape, altele fac
lucrurile să pară mai îndepărtate.
Sticla este o invenţie extraordinară şi ar fi greu să trăim fără ea.

3.

Biblia este ca o oglindă

Ştiţi voi ce carte este aceasta? Desigur, este Biblia. Dar ştiţi voi ce este Biblia? (Arată planşa 3.)
Biblia este o carte deosebită, cea mai deosebită şi cea mai preţioasă carte din toată lumea. De ce?
Pentru că este Cuvântul lui Dumnezeu. Ce înseamnă acest lucru? Ei bine, înseamnă că
Dumnezeu ne vorbeşte prin această carte chiar astăzi. Noi nu putem să auzim cuvintele Lui cu
urechile noastre, dar putem citi cu ochii noştri ceea ce spune Dumnezeu. Iată de ce este atât de
important să citim Biblia. Biblia este locul unde Dumnezeu răspunde tuturor întrebărilor noastre şi
ne ajută să fim siguri că răspunsul este cel corect.
Ştiaţi că Biblia nu este doar o carte sau o colecţie de cărţi? Biblia este şi o oglindă. Când citim în
Biblie şi privim în ea, ne vedem pe noi înşine aşa cum suntem cu adevărat. Fetiţa pe care o vedeţi
în această imagine doreşte să ştie cum este ea cu adevărat. Doreşte să se înţeleagă pe sine
însăşi, aşa că ea citeşte în Biblie, în Cuvântul lui Dumnezeu. Priveşte în această oglindă.
Iacov a scris o scrisoare. Această scrisoare se găseşte în Noul Testament. În ea Iacov spune:
„Dacă ascultă cineva Cuvântul şi nu-L împlineşte cu fapta, seamănă cu un om care îşi priveşte faţa
firească într-o oglindă” (Iacov 1:23). Lucrul trist este că omul, după ce se priveşte în oglindă,
pleacă şi de multe ori uită cum arată (Iacov 1:24).
Uneori privim într-o oglindă ca aceasta (arată una) şi nu suntem prea fericiţi de ceea ce vedem.
Dar ce să facem? Aşa suntem noi. Oglinda nu minte. Oglinda ne arată aşa cum suntem, chiar
dacă ne place sau nu.
Uneori, dacă mergeţi la un târg sau la un festival, sunt şi oglinzi amuzante, oglinzi care schimbă
dimensiunile. Când ne uităm în aceste oglinzi arătăm foarte ciudat, foarte graşi sau foarte slabi,
foarte înalţi sau foarte mici. Feţele noastre sunt schimbate şi părul ne arată atât de ciudat. Este o
glumă, desigur, şi noi râdem cu toţii pentru că ştim că nu suntem aşa cum ne arată oglinda. Ştim
că noi suntem altfel, dar oglinda ne arată aşa.
Oglinzile, ca cea pe care o ţin eu în mână, ne arată exact aşa cum suntem.
Dumnezeu a călăuzit mulţi oameni, şi aceştia au scris cele 66 de cărţi ale Bibliei. De ce a scris
Dumnezeu Biblia? Pentru ca să ne arate aşa cum suntem cu adevărat. Uneori ne gândim că
suntem într-un anumit fel. Uneori ne-ar plăcea să arătăm într-un anumit fel. Dar o oglindă ne arată
exact aşa cum arătăm.
La fel face şi Biblia. Biblia este oglinda lui Dumnezeu care ne arată cum suntem noi în ochii Lui. Şi
mă tem că uneori nu oferim o imagine prea drăguţă.
Nu uita însă că această oglindă este cu totul fidelă în ceea ce arată. Această oglindă este Cuvântul
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lui Dumnezeu şi Dumnezeu spune întotdeauna adevărul. Dumnezeu nu minte niciodată. Când
Dumnezeu îţi vorbeşte şi îţi arată ceva, trebuie să fii sigur că este adevărat. Vedeţi această Carte?
Este Cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce citim aici, ceea ce vedem aici despre Dumnezeu şi despre
noi înşine, şi cu siguranţă despre orice alt lucru, este cu totul şi cu totul adevărat. Aşa că noi ar
trebui să trăim şi să depindem de această carte.
Unii oameni, uneori şi eu şi tu, spun minciuni, sau nu spun adevărul complet. Cu Dumnezeu nu
este aşa. Atunci când vorbeşte în Cuvântul Lui, să ştii că El spune doar adevărul. Poţi să ai
încredere în ceea ce spune.

4.

Noi suntem păcătoşi

Biblia ne arată cum suntem fiecare (arată planşa 4), indiferent de ceea ce gândim despre noi sau
de ceea ce alţii spun despre noi. Dumnezeu ne cunoaşte, şi oglinda Lui este fidelă, fără distorsiuni.
Acestea sunt trei imagini a ceea ce suntem noi şi vom înţelege imediat ce înseamnă.
În primul rând, noi vedem în Biblie că suntem păcătoşi, şi am călcat legile lui Dumnezeu.
Dumnezeu ne dă în Biblie mai multe porunci: să ascultăm de părinţii noştri, să nu furăm, să nu
minţim, să nu ne închinăm altor dumnezei, să nu luăm Numele Domnului în deşert. Citind aceste
porunci ne dăm seama că nu le-am ascultat, că am călcat cel puţin câteva din ele. Am călcat
poruncile lui Dumnezeu şi suntem păcătoşi.
Aşa că ceea ce vedem în oglinda lui Dumnezeu nu este un lucru prea plăcut. Nu suntem buni, ci
răi. Cu toţii trebuie să avem păcatele iertate, dacă dorim să fim odată cu Dumnezeu în cer.
De ce facem noi toate aceste lucruri rele? De ce păcătuim?
Oglinda lui Dumnezeu ne arată, în al doilea rând, că noi avem o natură păcătoasă. Ceea ce este în
tine şi în mine, în interiorul nostru, este rău, greşit. Noi ne-am născut cu această natură păcătoasă.
Lucrurile rele pe care le facem sunt rezultatul naturii păcătoase pe care o avem. Biblia ne arată că
noi suntem aşa nu numai pe dinafară, ci şi pe dinăuntru. Avem nevoie de schimbare.
În timpul cât a trăit pe pământ, Domnul Isus a spus trei povestiri despre tine şi mine. Aceste trei
povestiri au arătat adevărata noastră imagine, aşa cum o vedem aici pe planşă. Este ca şi cum neam uita într-o oglindă. Dacă ne uităm în oglinda lui Dumnezeu din Luca 15 vedem că suntem:


ca oaia care era pierdută.



ca banul care a fost pierdut.



ca fiul care era pierdut.

Cele trei lucruri erau pierdute, despărţite de cei care le iubeau, la fel cum suntem noi despărţiţi de
Dumnezeu care ne iubeşte. Biblia ne spune că „noi rătăceam cu toţii ca nişte oi” (Isaia 53:6). Din
cauza păcatului, suntem pierduţi şi despărţiţi de Dumnezeu.
Ce imagine tristă! Aşa suntem noi şi aşa ne vedem, atunci când ne privim în oglinda Cuvântului lui
Dumnezeu.
Să nu uităm însă că mai putem vedea ceva în Cuvântul lui Dumnezeu. Aici, în Cuvântul lui
Dumnezeu, este şi Vestea Bună. Versetul din Isaia sfârşeşte astfel: „Domnul a făcut să cadă
asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor” (Isaia 53:6).
Biblia ne învaţă că:
Domnul Isus a iubit oaia pierdută şi a căutat-o.
Domnul Isus a iubit banul pierdut şi l-a căutat în toată casa. Domnul Isus l-a iubit pe fiul pierdut şi a
aşteptat răbdător ca el să se întoarcă.

5.

Noi mergem într-o direcţie greşită

Privind în oglinda lui Dumnezeu, în Biblie, descoperim că suntem răi şi păcătoşi. Vedem şi faptul
că mergem într-o direcţie greşită (arată planşa 5). Isaia 53:6 spune: „...fiecare îşi vedea de drumul
lui.“ Noi mergem pe drumul ales de noi şi acest lucru este greşit. Nu urmăm calea lui Dumnezeu,
singura cale dreaptă. Ne-am îndepărtat de Domnul Isus Hristos (aşa cum arată imaginea) şi am
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întors spatele Lui şi la tot ceea ce a făcut pe cruce pentru noi.
Biblia spune: „Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte” (Proverbe
14:12; 16:25). Într-adevăr, ceea ce vedem în această oglindă este aşa de important încât acest
verset este scris de două ori în Biblie.
Să ne gândim din nou la tânărul din Luca 15. El a pornit pe o cale greşită, dar cel puţin nu şi-a dat
seama de acest lucru. Intr-o zi a venit la tatăl lui şi i-a cerut partea de avere ce i se cuvenea drept
moştenire. A întors spatele tatălui şi casei părinteşti şi a plecat într-o ţară străină, foarte departe.
Totul părea la început o aventură foarte frumoasă. Dorea să se bucure şi se gândea că a întoarce
spatele tatălui său şi casei părinteşti şi a merge pe căile alese de el va fi o experienţă minunată. El
a mers pe căile lui, şi aceasta a însemnat să întoarcă spatele celui ce l-a iubit şi casei în care era
atât de preţuit.
Înainte de a-l judeca, să ne punem nouă înşine o întrebare. Să privim în oglinda Cuvântului lui
Dumnezeu. Nu facem şi noi cumva acelaşi lucru? Nu am întors şi noi spatele Domnului Isus? În
loc să venim la El şi să mergem pe căile Lui, am luat-o pe drumul nostru.
Oglinda noastră, Biblia, este ca o hartă care ne arată calea pe care trebuie să mergem. Isus
Hristos însuşi a spus: „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa; nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine"
(Ioan 14:6). Mergem noi pe calea Lui sau am ales să mergem pe căile noastre? (Arată planşa 6.)

6.

Ne pare rău pentru păcatele noastre

Vă pare şi vouă rău de păcatele pe care le-aţi făcut, aşa cum îi pare rău acestui băiat din imagine?
Nu v-aţi dat seama că sunteţi pe o cale greşită? Vă pare rău că aţi întors spatele Domnului Isus
Hristos?
Biblia nu ne spune numele tânărului despre care vorbeşte Domnul Isus Hristos în Luca 15. Noi îl
numim fiul risipitor sau fiul pierdut. La început el a sperat lucruri minunate. A plecat departe de
casă şi departe de tatăl care-l iubea aşa de mult. Nu uitaţi, la început avea o mulţime de bani,
pentru că ceruse tatălui său tot ce i se cuvenea. Când a ajuns în acea ţară îndepărtată a început
să cheltuiască banii. A cumpărat tot felul de lucruri şi şi-a cheltuit banii pe lucruri care, gândea el, îi
vor aduce fericirea. Pentru un timp lucrurile au părut să fie bune şi frumoase. Avea o mulţime de
bani, o mulţime de prieteni, şi după părerea lui se distra foarte bine. Dar când s-au terminat banii,
s-a terminat şi cu prietenii. A mai fost şi o foamete în ţara aceea, şi sunt convins că mâncarea s-a
scumpit foarte mult. În cele din urmă a ajuns să nu aibă ce să mănânce, şi singura slujbă pe care a
găsit-o a fost cea de păzitor la porci. Ce nenorocire în viaţa lui! Şi toate acestea pentru că a plecat
pe drumul lui, a întors spatele celui care-l iubise. A ajuns aşa de flămând că a început să-şi
dorească să mănânce din mâncarea porcilor. O, gândiţi-vă numai la acest lucru!
Apoi, aşa cum stătea acolo între porci, şi-a dat seama de ceea ce a făcut şi cât a fost de
nechibzuit. Şi-a amintit de tatăl lui şi de dragostea lui pentru el. Şi-a amintit cât de trist a fost tatăl
lui când a plecat el de acasă. Şi-a dat seama ce mult s-a întristat tatăl de purtarea lui. Cât de rău ia părut! „Ani păcătuit împotriva tatălui meu.”
Nu cumva ai mers şi tu pe căile tale? Când priveşti în oglinda Cuvântului lui Dumnezeu şi vezi
acest om, nu te vezi cumva şi pe tine? Îţi dai seama cât de mult L-ai rănit pe Domnul Isus, care te
iubeşte şi doreşte să vii la El şi să umbli cu El în viaţă? Mergând pe calea ta şi întorcându-I
spatele, Îi aduci multă întristare. Îţi pare rău pentru acest lucru? Vorbeşte Dumnezeu inimii tale şi
îţi spune cât de rău faci? Nu este cumva acest băiat din imagine şi o imagine a vieţii tale?
Care crezi tu că este cel mai mare păcat? Unii oameni pot spune „furtul”. Alţii pot spune „uciderea”.
Dar Biblia spune clar că cel mai mare păcat este să nu-L iubeşti pe Domnul Isus. Cel mai mare
păcat este să-I întorci Lui spatele, să nu ai încredere în El şi să mergi pe calea ta. Acesta este unul
dintre cele mai mari păcate pe care le poate face cineva (Ioan 3:36; 8:24; 16:9).

7.

Noi trebuie să venim la El

Stând acolo la porci, tânărul şi-a dat seama cât de mult îl rănise pe tatăl său hotărârea lui de a
pleca de acasă. Apoi a început să se gândească ce să facă (arată planşa 7).
S-a gândit acasă, la tatăl lui, şi şi-a spus: „Slujitorii tatălui meu o duc mai bine decât mine”. Apoi a
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luat hotărârea: „Mă voi întoarce acasă. Nu mai stau aici nicio clipă. Voi spune tatălui meu cât de
rău îmi pare pentru ceea ce am făcut. Nu mă aştept ca să mă primească înapoi ca pe un fiu. Îl voi
ruga să mă primească să-i slujesc ca rob. Poate că va face lucrul acesta.”
Aşa că s-a ridicat, a lăsat porcii şi a pornit pe drumul către casă, pe un drum nou. Mă întreb ce se
va întâmpla când va ajunge acasă? Îi va spune tatăl lui să plece, să se întoarcă înapoi la porci
pentru că nu este bine venit?
Înainte de a vedea ce se întâmplă, să ne gândim la noi înşine. Te-ai văzut în oglinda lui Dumnezeu
în Biblie? Ştii că eşti pe un drum rău şi departe de Domnul Isus Hristos? Îţi pare rău pentru
păcatele tale şi că L-ai întristat aşa de mult? Eşti gata să te întorci şi să vii la Domnul Isus care te
iubeşte atât de mult şi să-I ceri iertare? Eşti gata pentru o schimbare de direcţie? Băieţelul din
această imagine s-a întors din direcţia în care tocmai mergea (arată planşa 5). El vine la Domnul
Isus Hristos şi este gata să-I ceară să-l ierte şi să-l schimbe. Eşti tu gata să faci lucrul acesta chiar
acum?
În timp ce tânărul s-a apropiat de casă, cred că avea emoţii din ce în ce mai mari. „Ce se va
întâmpla? Ce va spune tatăl meu?”
Nu era nevoie să se îngrijoreze. Tatăl l-a văzut pe când era încă departe şi i-a ieşit în întâmpinare.
Eu cred că tatăl stătea şi pândea în fiecare zi, sperând că aceea va fi ziua în care i se va întoarce
fiul. Şi deodată l-a văzut. Tânărul a avut parte de o primire foarte frumoasă. Tatăl l-a îmbrăţişat şi
nici măcar nu i-a dat ocazia să vorbească despre a deveni un slujitor sau orice altceva.
Dragi copii, un bun venit la fel de călduros veţi primi din partea Domnului Isus Hristos dacă vă
întoarceţi din păcatele voastre, de pe căile voastre rele şi veniţi la El. Domnul Isus Hristos spune în
Biblie: „Pe cel ce vine la Mine nu-l voi izgoni afară” (Ioan 6:37). „Te voi primi”, spune El, „eşti bine
venit, te voi ierta, te voi mântui!”
Cuvântul lui Dumnezeu îţi arată cum eşti. Îţi spune ce a făcut Isus Hristos pentru tine, ce trebuie să
faci şi ce va face Dumnezeu pentru tine. Şi nu uita că este Cuvântul lui Dumnezeu, singura carte în
care poţi avea încredere, pentru că Dumnezeu este Cel care vorbeşte prin ea.
De ce nu vii şi tu astăzi la Domnul Isus Hristos, la fel ca băiatul din această imagine?
Poţi veni la El chiar acum, aici, în această clasă. În inima ta, poţi spune: „Doamne Isuse, vin la
Tine. Sunt pe o cale greşită. Tu eşti calea şi eu cred acum în Tine ca Mântuitor al meu. Te rog
iartă-mă şi primeşte-mă”. Şi Domnul te va mântui. El a promis că va face lucrul acesta.
După ce ai venit la Domnul Isus Hristos şi ai crezut în El ca Mântuitor, poţi privi din nou în oglinda
Cuvântului lui Dumnezeu. Acum vei vedea o nouă imagine, diferită de cea dinainte, pentru că:
>- Toate păcatele tale sunt iertate.
> Vei fi o făptură nouă.
>- Vei fi liber.
Astfel descrie Biblia pe băiatul sau feta care vine la Domnul Isus.
Dacă doreşti să vii la El şi nu ştii ce ai de făcut, sunt bucuros să vorbesc cu tine la sfârşitul
întâlnirii. Mi-ar plăcea să-ţi arăt mai clar ce trebuie să faci. La sfârşitul întâlnirii voi fi sub acel copac
(alege un loc potrivit în funcţie de spaţiul în care are loc întâlnirea). Dacă doreşti să vorbeşti cu
mine, te aştept acolo.
Ce vezi când te priveşti în oglindă? Vezi pe cineva care merge pe calea lui? (Arată planşa 5.) Sau
vezi pe cineva care merge pe calea lui Dumnezeu (arată planşa 7), pe cineva care a venit la
Domnul Isus Hristos, a fost iertată şi este o fiinţă schimbată, liberă să-L urmeze pe El?
Astăzi poţi decide care va fi imaginea ta în oglindă.

8.

Biblia este ca o fereastră

Uneori sticla este prelucrată într-o oglindă şi ne putem vedea pe noi înşine. Alteori sticla este o
fereastră (arată planşa 8), şi putem privi prin ea şi vedea lucruri pe care nu le vedem de obicei.
Da, Biblia este o oglindă care ne arată cum suntem. Biblia este o fereastră prin care putem privi
spre Domnul Isus Hristos şi putem vedea cum este El. Biblia ne vorbeşte despre noi înşine, dar
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lucrul cel mai important este că Biblia ne vorbeşte despre Domnul Isus Hristos. Atunci când privim
prin această fereastră ÎI putem vedea pe El ca în imaginea noastră. El te invită să vii la El.
Domnul Isus Hristos ne iubeşte şi a murit pentru noi, pentru păcatele noastre, atunci când noi nu Lam iubit şi nu L-am cunoscut, când noi eram păcătoşi şi am ales să mergem pe drumul nostru.
Domnul Isus ne iubeşte foarte mult.
El doreşte ca tu să vii la El. Atunci când vei veni la El, te va primi cu bucurie şi va face două lucruri.
În primul rând îţi va ierta toate păcatele. Când fiul pierdut a venit la tatăl lui, acesta a spus: „Aduceţi
haina cea mai bună şi îmbrăcaţi-l cu ea” (Luca 15:22). Fiul pierdut a primit haine noi, curate şi
frumoase. Când vei veni la Domnul Isus, vei primi o haină nouă, pe care nu o poţi cumpăra cu
bani, care ţi se va potrivi perfect, o haină deosebit de frumoasă, care nu se va uza şi nu va fi
niciodată demodată. Poate spui: „Păi nu există o astfel de haină!” Da, există. Imaginează-ţi o haină
foarte frumoasă. Aceasta haină este imaginea Domnului Isus Hristos, a purităţii şi a perfecţiunii Lui
desăvârşite. Când vii la El şi crezi în El, Domnul Isus îţi dă haine noi. El te îmbracă şi te acoperă
cu această haină deosebit de frumoasă şi de curată. Da, El însuşi este această haină (Coloseni
3:10) pe care nu o poate vedea nimeni, cu excepţia lui Dumnezeu. Când Dumnezeu se uită la tine,
El nu te va mai vedea nicidecum ca un păcătos, ci va vedea bunătatea şi curăţia lui Isus Hristos cu
care vei fi acoperit în ochii lui Dumnezeu, la fel cum eşti acoperit cu o haină. Toate păcatele tale
vor fi iertate. Dumnezeu te va vedea la fel ca această pagină albă din Cartea Fără Cuvinte (arată
pagina albă).
Dumnezeu te va vedea la fel de curat şi de sfânt cum Îl vede pe Domnul Isus Hristos. Nu este
acesta un lucru minunat? (Isaia 61:10). În al doilea rând, când vei veni la El, te va schimba şi te va
face o făptură nouă. Poate un băiat sau o fată dintre cei de aici îşi spun: „Dar eu nu sunt un copil
rău! De ce trebuie să mă primească şi să mă mântuiască?” Domnul te iubeşte şi doreşte ca tu să
vii la El. Dacă vii la El, te va schimba. Alţii spun: „Eu sunt prea rău ca să vin la Domnul Isus”.
Nimeni nu este atât de rău încât Domnul Isus să nu-l poată schimba şi mântui.
Vă îndemn astăzi să veniţi la Domnul Isus Hristos. Chiar dacă nu-L puteţi vedea sau nu-L puteţi
atinge, puteţi vorbi cu El în gândul vostru, în inima voastră. Îl puteţi ruga să vă ierte şi să vă
schimbe, şi El va face lucrul acesta.
Nu uitaţi că El spune: „Pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară” (Ioan 6:37). El nu îţi va întoarce
spatele, pentru că a promis să te primească. El îşi ţine întotdeauna promisiunile. El te va primi şi te
va mântui. Poţi fi sigur de lucrul acesta.
Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Crede lucrul acesta şi poartă-te arătând această credinţă,
fără nici un pic de îndoială.
Vino la Domnul Isus Hristos chiar acum şi El te va mântui.

Lecţia V
Cum putem fi fericiţi?
(Doctrina vieţii veşnice)
NOTĂ PENTRU ÎNVĂŢĂTOR
Pentru a te ajuta să înţelegi doctrina vieţii veşnice
Ce înseamnă?
✓
Viaţa veşnică este o viaţă fără sfârşit, o viaţă care durează etern. Persoana care crede în
Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor va trăi veşnic în cer cu El. Trupul lui va muri (doar dacă Domnul
Isus Hristos nu vine din nou înainte ca acest lucru să se întâmple), dar fiinţa lui interioară nu va
muri niciodată.
✓
Viaţa veşnică nu începe la moarte. Viaţa veşnică este un lucru de care ne bucurăm în
prezent şi începe în momentul naşterii din nou.
✓

Un păcătos primeşte viaţa veşnică în momentul în care este mântuit.
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✓
Ioan 10:28-29 explică ce este viaţa veşnică: „Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri,
şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea. Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decât toţi; şi
nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui Meu.“
✓
Viaţa veşnică are şi o valoare calitativă. Viaţa veşnică înseamnă o schimbare a calităţii
vieţii şi capacitatea de a trăi deplin aici şi acum (Ioan 10:10).
Ce ne învaţă Biblia?
Adevărul vieţii veşnice este arătat în multe locuri în Biblie.
✓
Sunt multe referinţe la viaţa veşnică, viaţă de care se bucură credinciosul în Isus Hristos
(Ioan 3:16, Ioan 10:28, Ioan 11:25-26, Ioan 17:2-3; Romani 6:22, Romani 6:23, Galateni 6:8,1 Ioan
5:13).
Pentru a te ajuta în predarea acestei lecţii
Lecţia are trei scopuri:
>
5;

Să recapituleze învăţăturile primelor patru lecţii. Aceasta este făcută cu planşele 2 , 3 , 4 şi

>
Să permită copilului să cunoască faptul că viaţa creştină nu este întotdeauna o viaţă uşoară
(planşa 6);
>

Să înveţe doctrina vieţii veşnice (planşa 7 şi 8).

>
Verset biblic:
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede
în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică." (Ioan 3:16)

1. Cum putem fi fericiţi? (arată prima planşă)
Cu toţii dorim să fim fericiţi, dar puţini oameni sunt cu adevărat fericiţi. Mulţi sunt ca cei doi copii din
imagine, trişti şi neîmpliniţi.
Ce înseamnă să fii fericit? Să fii fericit înseamnă să fii mulţumit, indiferent de ceea ce se întâmplă,
să ai bucurie în inimă chiar şi când îţi merge rău, să ai pace şi linişte chiar în mijlocul necazului.
Care este secretul fericirii? Este posibil să fii fericit? Putem să fim fericiţi chiar astăzi? Răspunsul
este da. Banii să fie secretul fericirii? Mulţi oameni bogaţi sunt nefericiţi. Bunul renume să fie
răspunsul? Mulţi oameni renumiţi, mulţi actori şi cântăreţi au mărturisit că sunt foarte nefericiţi şi
unii chiar s-au sinucis. Să fie sportul răspunsul? Unii sportivi foarte cunoscuţi, jucători de fotbal
idolatrizaţi de oameni, sunt nefericiţi şi nemulţumiţi. Cum pot eu să fiu fericit? Cum poţi tu să fii
fericit?
Astăzi vom vorbi despre un băiat pe nume Cristi. Era un băiat obişnuit, aşa ca tine. Avea doi fraţi şi
o soră. Mergea la şcoală, dar cel mai mult îi plăceau vacanţele. Ii plăcea fotbalul, îi plăcea să se
uite la televizor şi îi plăcea să se plimbe cu bicicleta.
La fel ca tine avea şi el necazurile lui şi uneori multe întrebări îl frământau şi îl îngrijorau:
>- Cu toate că nu mergea la Şcoala Duminicală, auzise pe oameni vorbind despre Dumnezeu şi
uneori se gândea: „Oare cum priveşte Dumnezeu lucrurile rele pe care le-am făcut, minciunile pe
care le-am spus, filmele murdare pe care le-am vizionat?” (Arată prima planşă a primei lecţii: „Cum
putem fi iertaţi?”).
>■ Erau momente în viaţa lui când dorea foarte mult să fie altfel (arată prima planşă din lecţia a
doua: „Cum putem fi altfel?”).
>■ încerca şi se lupta din greu să fie altfel, dar a descoperit că nu poate (arată prima planşă din
lecţia a treia: „Cum putem fi liberi?”).
>
A început să asculte sfaturile celor mai mari, dar fiecare îi spunea alt lucru şi s-a trezit într-o
încurcătură şi mai mare (arată prima planşă din lecţia a patra: „Cum putem fi siguri?” ).
>

De câteva ori s-a gândit ce se va întâmpla cu el dacă moare (arată prima planşă din lecţia:
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„Cum putem fi fericiţi?“
Din pricina acestor gânduri, Cristi era trist şi supărat. Părinţii au observat aceasta şi l-au întrebat ce
se întâmplă cu el. Cât de mult dorea Cristi să fie fericit, dar nu ştia cum. Ţie ţi-ar plăcea să fii
fericit?

2. Haine noi (arată planşa 2)
(Învăţător: această parte constituie o recapitulare a lecţiei 1. Dacă doreşti, înainte de a arăta
această planşă, poţi arăta din nou prima planşă din lecţia 1).
Îţi place să primeşti haine noi? Ştiu câteva fete care sunt aşa de încântate atunci când primesc o
rochie nouă, o haină nouă sau o pereche nouă de pantofi, şi lucrul acesta le face foarte fericite.
Cred că acest lucru este adevărat şi pentru băieţi, mai ales când primesc o pereche de blugi, un
tricou sau adidaşi. Cât de fericiţi sunt atunci!
Adrian, prietenul lui Cristi, l-a invitat pe acesta într-o zi să meargă la Grupul Vestea Bună. Adrian ia explicat că este o întrunire pentru băieţi şi fete, care are loc în fiecare marţi după-amiaza, într-o
casă foarte aproape, în vecini. Cristi a mers acolo mai mult din curiozitate. Copiii prezenţi au cântat
câteva cântece pe care el nu le ştia, cântece despre Domnul Isus, despre cer, despre Biblie, şi lui
i-au plăcut. Apoi învăţătorul a luat o carte mare şi neagră în mână, o carte pe care a numit-o Biblia,
şi le-a spus că le va spune o povestire din ea despre nişte haine noi. Cristi a ascultat cu interes.
Era vorba despre un tânăr care plecase de acasă, departe. Cheltuise toţi banii, ajunsese foarte rău
şi apoi se hotărâse să se întoarcă din nou acasă la tatăl lui. Poate unii vă amintiţi această
povestire pentru că v-am spus-o de curând. Când s-a întors acasă avea haine murdare şi vechi.
Tatăl lui l-a întâmpinat cu mare bucurie şi a spus slujitorilor lui: „Aduceţi haina cea mai bună şi
puneţi-o pe el”. El a primit haine noi, şi ştim din Biblie că acest lucru i-a făcut pe el şi pe tatăl lui
foarte fericiţi.
Apoi învăţătorul a spus: „Şi voi, copii, puteţi avea haine noi. Isus Hristos a murit pentru păcatele
voastre, aşa cum vedeţi în această planşă. Dacă sunteţi gata să credeţi în El ca Domnul şi
Mântuitorul vostru, Dumnezeu vă va da haine noi, aşa cum arată această planşă. Aceste haine noi
sunt curăţia Domnului Isus Hristos, care va acoperi tot păcatul vostru. Păcatul vostru va fi iertat
pentru totdeauna. În ochii lui Dumnezeu veţi arăta aşa cum este această pagină albă din Cartea
Fără Cuvinte.
Cu toţii ştiţi ce înseamnă schimbul, trocul. Voi faceţi schimb de şerveţele, fotografii cu fotbalişti şi
multe alte lucruri. Ei bine, să vă explic ce se întâmplă atunci când credeţi în Domnul Isus Hristos
ca Mântuitor.
Păcatele voastre au fost puse asupra Domnului Isus Hristos pe cruce şi, dacă voi îi cereţi să vă
mântuiască, curăţia Lui va fi pusă asupra voastră şi veţi fi curaţi în ochii lui Dumnezeu. Domnul
Isus poate face pentru voi un schimb extraordinar. El vă dă curăţia Lui în ochii lui Dumnezeu în
schimbul stării de păcătoşenie, dacă-L rugaţi să facă lucrul acesta.
V-ar plăcea să aveţi aceste haine noi? Atunci credeţi în Domnul Isus Hristos şi rugaţi-L să vă ierte.
Biblia spune: «Oricine crede, este iertat (îndreptăţit) prin El (Domnul Isus) de toate lucrurile»
(Fapte 13:39). Crede în Domnul Isus Hristos astăzi şi El te va ierta şi îţi va da aceste haine noi”.
Cristi a ascultat ceea ce a spus învăţătorul, a închis ochii şi în gând a vorbit Domnului Isus:
„Doamne Isuse, şi eu cred în Tine. Te rog mântuieşte-mă şi fă-mă curat şi alb ca pagina albă din
această carte micuţă.” Domnul Isus a făcut lucrul acesta chiar în acel moment. El îşi ţine
întotdeauna promisiunile. Şi Cristi a plecat acasă fericit.
Hainele noi pe care i le dăduse Dumnezeu îl făcuseră atât de fericit! Ştia că acum este curat în
ochii lui Dumnezeu şi că toate păcatele lui au fost iertate.

3. O dorinţă nouă (arată planşa 3)
(Învăţător: această parte recapitulează lecţia 2. Dacă doreşti, înainte de a arăta această planşă,
poţi arăta din nou prima planşă din lecţia 2).
Atunci când Cristi a crezut în Domnul Isus Hristos, El l-a mântuit şi l-a făcut curat în ochii lui
Dumnezeu Tatăl. A primit haine noi, toate păcatele i-au fost iertate şi acest lucru i-a adus fericirea.
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Tot atunci s-a mai întâmplat un lucru. Domnul Isus l-a schimbat pe Cristi. Cristi nu mai era vechea
persoană. Nicidecum! Era o nouă persoană. El a început să gândească cu totul altfel şi să aibă
dorinţe noi. Ce este o dorinţă? Un lucru pe care dorim să îl facem. Ei bine, Cristi a început să aibă
dorinţe noi.
El a dorit să meargă din nou la Grupul Vestea Bună, săptămâna următoare.
El a dorit să aibă o Biblie şi să înceapă să citească în ea.
El a dorit să înveţe cum să se roage şi cum să vorbească cu Dumnezeu.
El a dorit să spună şi altora despre ceea ce s-a întâmplat.
De ce a avut Cristi toate aceste dorinţe noi? Pentru că Biblia spune că el era „o făptură nouă, o
creatură nouă în Hristos” (2 Corinteni 5:17), şi pentru că fusese născut din nou. Cristi s-a întors din
căile lui vechi, din căile acestei lumi, din căile păcatului, aşa cum ne arată planşa, şi acum învaţă
să-L urmeze pe Domnul Isus Hristos care a murit pe cruce pentru el şi l-a salvat.
Să nu credeţi că vreau să spun că acest băieţel era perfect. Nu, nicidecum. El avea dorinţe noi;
câteva din dorinţele vechi erau tot acolo, însă Cristi a avut un nou început. La fel ca un bebeluş
care trebuie să crească: chiar dacă ne bucurăm de el, îi trebuie timp şi răbdare până când învaţă
să meargă.
Pagina verde din Cartea Fără Cuvinte ne aduce aminte că după ce L-am primit pe Domnul Isus
Hristos ca Mântuitor trebuie să creştem. Iarba, frunzele plantelor, frunzele copacilor, toate sunt
verzi şi cresc. La fel trebuie să crească şi cei care au crezut în Domnul Isus Hristos.
În viaţa lui Cristi însă a avut loc un început bun. Era o persoană nouă, avea dorinţe noi şi acest
lucru l-a făcut fericit.

4. Puteri noi (arată planşa 4)
(Învăţător: această parte recapitulează lecţia 3. Dacă doreşti, înainte de a arăta această planşă,
poţi arăta din nou prima planşă din lecţia 3).
Curând Cristi a dat de necaz. Dorea atât de multe lucruri noi! Ştia că este o persoană nouă şi
dorea să fie o persoană nouă. Dorea să fie altfel, dar acest lucru era atât de greu!
>• „Cum să fac să nu mai spun minciuni?”
> „Cum să fac să nu mă mai mânii atunci când joc fotbal?”
>• „Cum să fac să încetez să mă mai uit la aceste filme atât de murdare?”
Dorea să fie altfel, dar a descoperit că nu are puterea să facă acest lucru. Săptămâna următoare,
la Grupul Vestea Bună, învăţătorul a explicat că atunci când Domnul Isus a murit pe cruce, a murit
pentru a-i elibera pe copiii Lui de pe piaţa de sclavi ai păcatului, pentru a rupe lanţurile obiceiurilor
rele şi pentru a le da puterea să biruiască asupra păcatului din viaţa lor. El a mai explicat că atunci
când un copil Îl primeşte pe Domnul Isus Hristos ca Mântuitor, Cineva vine să locuiască în el şi îi
dă puterea să biruiască asupra păcatului şi asupra obiceiurilor rele. Această persoană este Duhul
Sfânt. Duhul Sfânt este Dumnezeu.
Fetiţa din această imagine a crezut în Domnul Isus Hristos ca Mântuitor şi, ca urmare, Duhul Sfânt
locuieşte în ea şi îi dă putere să biruiască asupra păcatului şi asupra obiceiurilor rele. Îi dă putere
în fiecare zi să spună „nu” gândurilor rele, vorbelor şi faptelor rele (aşa cum vedeţi aici).
Învăţătorul a explicat apoi copiilor cum pot avea această putere şi cum îi ajută Duhul Sfânt să
biruiască păcatul.
>

Trebuie să ştie şi să creadă că Duhul Sfânt locuieşte în ei.

>- Trebuie să dorească să biruiască orice păcat pe care îl văd, orice păcat ce îl descoperă în viaţa
lor.
>

Trebuie să se roage lui Dumnezeu pentru putere, şi Duhul Sfânt le va da această putere.

Învăţătorul le-a explicat că acest lucru cere timp, disciplină, răbdare, rugăciune şi credinţă, dar
puterea este acolo, este pentru ei, dacă doresc cu adevărat să o aibă.
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Cristi a fost foarte bucuros să audă aceste lucruri şi în inima lui a început să se roage: „Tată
ceresc, cred că Duhul Sfânt locuieşte în mine. Nu doresc să mă mânii atât de uşor. Mă rog ca
Duhul Sfânt să mă ajute să mă stăpânesc şi să-mi stăpânesc limba. Îţi mulţumesc pentru că mă
ajuţi. Amin.”
Şi încet, dar sigur, Cristi a început să vadă Duhul Sfânt lucrând în viaţa lui şi a fost aşa de fericit.

5. Pace (arată planşa 5)
(Învăţător: această parte recapitulează lecţia 4. Dacă doreşti, înainte de a arăta această planşă,
poţi arăta din nou prima planşă din lecţia 4).
Cristi a încercat în fiecare zi să citească câteva versete din Biblie. A învăţat că aceasta este Cartea
lui Dumnezeu, o carte deosebită, şi că fiecare cuvânt din ea este adevărat. Aşa că a dorit să audă
în fiecare zi ce îi spune Dumnezeu.
Ce faceţi dacă cineva v-a scris o scrisoare şi poştaşul v-o înmânează personal? Sunt sigur că veţi
citi această scrisoare imediat după ce aţi primit-o. Persoana care v-a trimis scrisoarea ar fi foarte
tristă dacă din anumite motive voi nu aţi citi scrisoarea lui.
Dumnezeu ne-a trimis o scrisoare foarte lungă. Aceasta este Biblia, o scrisoare de la Dumnezeu
pentru tine şi pentru mine. Cât de trist este Dumnezeu când vede că noi nu citim această scrisoare
să vedem ce vrea să ne spună!
Scrisoarea lui Dumnezeu este diferită de orice altă scrisoare, pentru că este o scrisoare adevărată.
În ea nu sunt greşeli, şi poţi avea încrederea că tot ce scrie în ea este adevărat, pentru că
Dumnezeu a spus acele cuvinte.
De exemplu, în Biblie Dumnezeu ne-a făcut multe promisiuni.
>- Dumnezeu a promis că îi iartă pe cei ce cred în Domnul Isus ca Mântuitor (Fapte 13:39) (arată
inima albă din imagine).
>- Dumnezeu a promis că îi schimbă pe cei care cred în Isus Hristos (2 Corinteni 5:17) (arată
săgeata).
> Dumnezeu a promis că Duhul Sfânt va ajuta pe copiii Lui să biruiască păcatul (Romani 6:14; 8:4)
(arată porumbelul).
Îţi ţii întotdeauna promisiunile? Ştiu că uneori ţi le ţii, şi tare mi-e teamă că uneori nu le ţii.
Dumnezeu însă îşi ţine întotdeauna promisiunile. De fiecare dată când vezi un curcubeu, nu uita
că Dumnezeu a promis că pe pământ nu va mai fi niciodată potop (arată curcubeul).
Cristi l-a auzit pe învăţător vorbind despre Biblie şi multele promisiuni din ea. Când învăţătorul a
explicat că Dumnezeu îşi ţine întotdeauna promisiunile, Cristi a fost foarte fericit. Câtă pace a
pătruns în inima lui! Acum ştia că Dumnezeu îi va purta întotdeauna de grijă şi că el este mântuit
pe vecie.
Dumnezeu a spus că el este mântuit, şi Cristi a crezut lucrul acesta. Dumnezeu i-a dat pace în
inimă şi aceasta l-a ajutat să fie fericit.

6. Noi probleme (arată planşa 6)
Probleme? Necazuri? Cineva poate să spună: „Păi credeam că o să ne spui cum putem să fim
fericiţi! Cum putem să fim fericiţi dacă avem probleme şi mai ales dacă avem necazuri cum n-am
mai avut până acum?”
Ei bine, trebuie să fiu cinstit cu voi. Dacă voi credeţi în Domnul Isus Hristos ca Mântuitor, veţi avea
parte de multe lucruri minunate. Am vorbit deja despre câteva dintre ele: haine noi, dorinţe noi,
puteri noi, pace. Toate aceste lucruri sunt ale voastre şi vă vor face cu adevărat fericiţi.
După ce L-a primit pe Hristos, Cristi a descoperit că are nişte probleme pe care nu le avusese
înainte:
>- Câţiva băieţi din echipa de fotbal au început să râdă de el şi să se amuze pe seama lui când au
descoperit că este creştin.
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>- Unul din prietenii vechi a fost foarte supărat când Cristi a refuzat să meargă cu el la un film
murdar.
Viaţa lui Cristi a fost mai grea ca înainte.
Cristi şi-a mai dat seama de un lucru: nu mai era stăpânul lui. Înainte de a fi creştin putea mai mult
sau mai puţin să facă ce dorea, să spună ceea ce dorea şi să meargă unde dorea. Acum avea un
nou stăpân. Isus Hristos era acum Mântuitorul lui, dar nu numai Mântuitor, ci şi Domnul lui. Domnul
Isus aşteaptă ascultare. Cristi trebuia să-L asculte. Şi Cristi a văzut că acest lucru nu era
întotdeauna uşor.
Da, Cristi a avut probleme noi, şi la fel vei avea şi tu, dacă crezi în Domnul Isus Hristos ca
Mântuitor. Trebuie să fii şi tu ca această fetiţă din imagine, o fetiţă creştină care învaţă să spună
„nu” lucrurilor ca: filme murdare, fumatul, alcoolul, drogurile, lucruri ce-i pot face rău. Aceste lucruri
îţi pot face şi ţie rău, şi Domnul Isus doreşte ca tu să spui nu acestor lucruri.
Cu toate acestea, aş adăuga doi mari DAR:
DAR Domnul Isus doreşte să te ajute în aceste probleme şi Duhul Sfânt va locui în tine şi îţi va da
putere să le biruieşti. Chiar dacă ai astfel de probleme, poţi să fii fericit.
DAR Domnul Isus va folosi aceste probleme pentru a te ajuta să creşti şi să devii mai mult
asemenea Lui. În fiecare lucru cu care ne confruntăm, în fiecare problemă este un scop, şi dacă
reacţionezi aşa cum trebuie şi biruieşti această problemă, rezultatul va fi faptul că vei fi mai
puternic şi mai fericit!

7. Un nou viitor (arată planşa 7)
Aş dori însă să ştiţi că atunci când credeţi în Domnul Isus ca Mântuitor veţi avea un nou viitor,
lucru deosebit la care să priveşti.
Tuturor ne place să privim în viitor, nu-i aşa? Ne gândim la meciurile de fotbal, la sâmbăta viitoare,
la vacanţele de vară sau la timpul în care vom termina şcoala şi vom începe să lucrăm.
Creştinii au însă un lucru deosebit, un lucru la care să privească în viitor, un lucru care îi face
fericiţi, probabil mai fericiţi decât oricine altcineva.
Să vă spun o întâmplare pe care o găsiţi în Biblie în Luca 10.
Domnul Isus Hristos a trimis 70 din ucenicii Lui, doi câte doi, în multe cetăţi şi în alte locuri pentru
a-i învăţa şi a-i ajuta pe oamenii care trăiau acolo. După un timp ei au venit înapoi la Domnul Isus
Hristos şi Biblia ne spune că au venit plini de bucurie. De ce erau ei atât de bucuroşi şi de fericiţi?
Pentru că văzuseră multe lucruri minunate întâmplându-se. Atunci când au vorbit, au învăţat, au
vestit Numele Domnului Isus Hristos, au văzut că pot fi biruitori asupra celui rău şi a demonilor lui.
Au fost aşa de bucuroşi pentru că au fost plini de roade în slujba lor pentru Domnul Isus Hristos şi
pentru că ajutaseră mulţi oameni! Mulţi din noi putem fi fericiţi atunci când Îl slujim pe Domnul Isus
şi când ajutăm pe alţii în Numele Lui.
Domnul Isus le-a spus: „Da, este minunat. Sunt bucuros pentru ceea ce aţi făcut şi că aceste
lucruri vă fac fericiţi. Este însă ceva mult mai important, care vă poate face mult mai fericiţi. Fiţi
fericiţi”, le-a spus El, „pentru că numele voastre sunt scrise în ceruri” (Luca 10:20).
Cea mai mare bucurie pentru ei şi pentru noi este bucuria de a şti că după ce vom muri vom merge
în cer cu Domnul Isus Hristos, aşa cum vedem în această imagine. Dacă noi am crezut în Domnul
Isus ca Mântuitor, numele noastre sunt scrise acolo în ceruri, şi lucrul acesta ne face foarte fericiţi.
Dacă privim în viitor, dacă privim la moarte, nu trebuie să ne mai îngrijorăm. De ce? Pentru că vom
trăi veşnic. Dacă ai crezut în Domnul Isus Hristos, fiinţa ta interioară nu va muri niciodată. Vei fi cu
Domnul Isus Hristos în cer pentru totdeauna.
Poate este cineva aici care nu a crezut în Domnul Isus Hristos şi doreşte să facă acest lucru.
Poate doreşti să fii fericit şi să fii sigur că vei merge în cer. Dacă nu eşti însă sigur şi nu ştii ce ai
de făcut, pot să vorbesc cu tine, să te ajut, să-ţi arăt ce poţi să faci şi ce aşteaptă Dumnezeu de la
tine. Dacă doreşti să vorbeşti cu mine, rămâi după întâlnire (alege un loc potrivit). Voi rămâne aici
şi voi fi bucuros să vorbesc cu oricare dintre voi.
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8. Vom trăi veşnic (arată planşa 8)
Toţi copiii care au crezut în Domnul Isus Hristos vor trăi veşnic.
Să vă explic. Biblia spune că atunci când un băieţel sau o fetiţă crede în Domnul Isus, ei au viaţa
veşnică. Să ascultăm aceste cuvinte: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe
singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică” (Ioan 3:16).
Viaţa veşnică este o viaţă care nu are sfârşit, o viaţă care durează pentru totdeauna. Ştii că poţi
avea viaţa veşnică? Domnul Isus Hristos doreşte să ţi-o dea chiar astăzi.
Ai crezut tu în Domnul Isus Hristos? Este şi numele tău scris în cer? Eşti sigur că vei merge în cer
atunci când vei muri?
Când Cristi a citit pentru prima dată acest verset, a fost foarte fericit. Îi fusese întotdeauna frică de
moarte şi era atât de nesigur despre ceea ce se va întâmpla în viitor. Acum şi-a dat seama că nu
mai trebuie să-i fie frică. Dumnezeu i-a dat viaţa veşnică.
Această viaţă veşnică începe în momentul în care L-ai primit pe Domnul Isus Hristos ca Mântuitor.
Trupul tău va muri şi va fi îngropat aşa cum este arătat în imagine, dar persoana din tine nu va
muri niciodată. Când trupul tău va muri, persoana din tine (sufletul care este în trupul tău) va
merge imediat în cer pentru a fi acolo pentru veşnicie, aşa cum vedeţi în imagine. Apoi când
Domnul Isus va veni din nou (vezi imaginea), El va învia trupul tău din mormânt, îl va face viu şi îl
va transforma într-o nouă stare (vezi imaginea). Şi vei fi aşa pentru veşnicie.
>

Fără lacrimi

>

Fără moarte

>

Fără durere

>- Fără probleme
>

Fără păcat

Fericire deplină şi bucurie veşnică! Nu ar trebui ca oamenii să fie fericiţi pentru aceasta? Acest
lucru l-a făcut pe Cristi foarte fericit. Şi tu poţi fi fericit. Ştii că nu contează ce se întâmplă acum. Tu
vei trăi veşnic. Poţi fi sigur de lucrul acesta chiar astăzi, dacă ai crezut în Domnul Isus Hristos.
Biblia ne spune: „Cine crede în Domnul Isus are viaţa veşnică” (Ioan 3:16). De ce să nu spui chiar
acum Domnului Isus: „Doamne Isuse, cred că Tu poţi să mă mântuieşti. Mă încredinţez în mâinile
Tale, doresc să fii Domnul şi Mântuitorul meu, acum şi pentru totdeauna.” El te va mântui în
momentul în care faci acest lucru şi îţi va da viaţa pentru veşnicie.
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