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CUVÂNT ÎNAINTE
Ce lucruri uimitoare face lumina! Lumina stimulează plantele să crească.
Lumina ne arată praful, petele, noroiul de pe ferestre şi suprafeţe care păreau
curate. Lumina ne ajută să vedem, să descoperim, să înţelegem, şi exact asta
face o istorioară bună. O istorioară, o învăţătură este o fereastră prin care
pătrunde lumina. Valoarea unei istorioare în comunicarea Cuvântului lui Dumnezeu este extraordinar de mare. De fapt marele predicator C.H. Spurgeon
în cartea lui „Lecturi pentru studenţii mei” alocă cinci capitole artei ilustrării. În
unul din aceste capitole el spune: „Metaforele greoaie sunt nerelevante, aşa
că ori prezentăm oamenilor istorioare bune, ori nu prezentăm deloc.”
În mâinile tale este o carte cu istorioare, învăţături bune. Autorii le-au
adunat de pe cărările vieţii şi din câteva surse. Ei cunosc valoarea folosirii lor
în lucrare şi pentru grupe de diferite vârste. Ambii autori sunt profesori şi viaţa
le-a dovedit importanţa istorioarelor bune şi potrivite, pentru a arunca lumina
asupra unor aspecte mai dificile ale unui subiect. Importanţa folosirii istorioarelor bune a fost evidentă de-a lungul multor ani de slujire la Child Evangelism Fellowship.
Autorii cred din toată inima cuvintele unui proverb care spune:
„Bun învăţător este acela care transformă urechile în ochi aşa fel încât
pot vedea marele adevăr”.
Capitolele de început ale acestei cărţi, cuprinse în subtitlul, „Valoarea şi importanţa ilustrării” sunt importante. Ele conţin principii biblice, exemple practice pentru folosirea istorioarelor, şi pregătesc calea pentru folosirea corectă
a învăţăturilor care se găsesc în paginile următoare. Poate crezi că nu vei
putea folosi unele istorioare din carte; despre altele poate vei crede că sunt
puţin antice, altele nu pot fi folosite cu copiii mici. Cuvântul cheie este:
adaptează. Te rog, nu arunca bebeluşul odată cu apa în care i-ai făcut baie.
Rugăciunea mea este ca această carte să fie o unealtă indispensabilă, şi cu
ajutorul Duhului Sfânt, să luminezi marile adevăruri ale Scripturii oricărui grup.
În încheiere un citat al lui Spurgeon: „Chiar şi cei mai mici copii îşi deschid
ochii şi urechile şi zâmbesc atunci când le spui o povestire pentru că şi ei se
bucură de lumina care răzbate prin ferestre”.
Kenneth Martin, CEF Irlanda
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INTRODUCERE

„Eureka!” Se spune că Arhimede ar fi spus aceasta atunci când a descoperit una din legile fizicii. „Eureka! Am înţeles; acum văd.”
Noi, cei care predăm copiilor adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu dorim
ca şi ei să trăiască aceeaşi experienţă - să poată să spună, „Am înţeles;
acum văd.” De-a lungul celor cincizeci de ani de predare, am căutat să descopăr şi să răspund nevoilor spirituale. M-am întrebat deseori:
„Cum aş putea explica acest adevăr într-un mod în care copiii să-l înţeleagă cât mai bine? „Cum aş putea să îi ajut să ÎL VADĂ?”
Sunt convins că aţi avut aceeaşi problemă. Am înţeles întotdeauna valoarea istorioarelor - faptul că acestea sunt „ferestre” care răspândesc lumina
asupra adevărului care este predat. Prin urmare am dorit întotdeauna să
folosesc istorioare bune în predare, astfel încât să pot răspunde celor două
întrebări de mai sus.
Din nefericire uneori a fost foarte greu, alteori imposibil, să găsesc istorioare bune - am folosit uneori şi istorioare rele, sau nu am folosit deloc.
Această carte încearcă să umple acest gol şi să ofere lucrătorilor cu copiii
o serie de istorioare bune, care pot fi folosite pentru a răspândi lumina asupra
unor adevăruri majore ale Cuvântului lui Dumnezeu. Cred că ele vă vor fi de
ajutor, dacă v-aţi decis deja asupra textului lecţiilor pe care le veţi preda şi
vor face mai uşoară predarea acestor texte. Vor fi de ajutor în special celor
care nu au textele lecţiilor şi îşi scriu singuri planul lor.
Dr. Martyn Lloyd Jones, cunoscut scriitor şi predicator spunea: „Este mai
uşor pentru noi să primim un adevăr printr-o imagine, sau printr-o povestire
decât sub forma unor afirmaţii directe şi puternic doctrinare.” Dacă pentru
adulţi este adevărat acest lucru, cât de important este el şi în lucrarea cu
copiii!
Istorioarele din această carte sunt ordonate în funcţie de subiect şi au fost
selectate din diferite cărţi şi alte surse de către Jim şi Valerie Archer, membri
ai lucrării noastre. Ei au petrecut multe ore pentru găsirea acestor istorioare,
pentru alegerea celor mai bune, pentru editare şi pentru clasificarea lor.
Doresc să le mulţumesc pentru timpul acordat lucrării şi cred că ele vor fi de
mare ajutor celor care slujesc copiilor.
8

Capitolele de introducere ale cărţii se ocupă de principiul ilustrării, ce
înseamnă acest principiu şi cum se aplică. Ele arată faptul că acest principiu
este biblic şi a fost aplicat în lucrarea de învăţare a Domnului Isus. Ultimele
capitole, care constituie de fapt cartea, conţin istorioare care vor ajuta pe copii
„să vadă” şi să înţeleagă marile adevăruri ale Cuvântului lui Dumnezeu. Am
formulat adevărul coţinut de fiecare istorioară şi am indicat şi alte cărţi ale
mele care explică şi se ocupă de acest adevăr. Pentru a salva spaţiu identificăm aceste cărţi cu iniţialele lor:
CPDC (Cum să predai doctrine biblice copiilor)
MS (Maturizare spirituală)
MC (Mântuit doar prin credinţă)
Sper că aveţi aceste cărţi în care puteţi găsi mai multe informaţii şi detalii
despre adevărurile ilustrate. Am indicat pentru fiecare adevăr un verset biblic
pe care îl puteţi folosi. Cu siguranţă puteţi transforma prezentarea acestui
adevăr, folosind versetul biblic şi una sau două istorioare, într-un timp de
părtăşie cu copiii de cinci sau zece minute. Am încredere că această carte, vă
va fi de ajutor şi va fi o binecuvântare pentru toţi lucrătorii cu copiii care o
citesc şi folosesc.
„Isus a spus noroadelor toate aceste lucruri în pilde; şi nu le vorbea deloc
fără pildă” (Matei 13:34).

9

Capitolul 1
Învaţă pe copii

Dumnezeu a chemat pe mulţi dintre noi să slujim nevoilor speciale ale

Partea I
Valoarea
şi
importanţa
ilustrării

10

copiilor. Ne bucurăm de privilegiul unei astfel de misiuni. Ca învăţători este
necesar să ne examinăm periodic lucrarea şi să ştim ce aşteaptă Dumnezeu
de la noi, ce doreşte El ca să realizăm şi să vedem aceste lucruri împlinite în
vieţile copiilor.

Scopul nostru

Dumnezeu ne-a chemat să fim învăţători ai Cuvântului Lui. Misiunea noastră este să predăm Cuvântul lui Dumnezeu copiilor. Biblia este sursa predării
noastre; Biblia este temelia predării noastre.
Prin urmare sunt câteva adevăruri despre Biblie pe care noi înşine trebuie
să le cunoaştem şi să fim siguri de ele:
● Biblia este Cuvântul scris revelat al lui Dumnezeu.
Ea ne dezvăluie caracterul Lui, lucrările Lui şi planul Lui pentru omenire.
„Dumnezeu a vorbit în vechime părinţilor noştri prin prooroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, ...” (Evrei 1:1)
● Biblia este inspirată verbal.
Inspiraţie, înseamnă că Dumnezeu a influenţat, a călăuzit pe autorii Scripturilor, astfel încât ei au scris ceea ce le-a fost relevat - fără vreo eroare sau
greşeală.
„Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să
mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire,” (2 Timotei 3:16).
● Biblia are putere şi poate schimba vieţi:
- Ea convinge despre păcat şi nevoi spirituale (Evrei 4:12; Iacov 1:22-24;
Ieremia 23:29).
- Ea conduce la mântuirea prin Isus Hristos (Rom.10:17; Iacov 1:18;
1Petru 1:23).
- Ne sfinţeşte şi ne ajută să creştem în neprihănire (1Petru 2:2;
Ioan 17:17).
● Dumnezeu a promis că va binecuvânta predarea Cuvântului Lui.
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„Căci după cum ploaia şi zăpada se pogoară din ceruri, şi nu se mai întorc
înapoi, ci udă pământul şi-l fac să rodească şi să odrăslească, pentru ca să
dea sămânţă sămănătorului şi pâine celui ce mănâncă, tot aşa şi Cuvântul
Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia
Mea şi va împlini planurile Mele” (Isaia 55:10-11).

Obiectivele noastre

Trebuie să ne fie foarte clar ce dorim să se întâmple în vieţile copiilor
cărora le predăm. Dorim ca ei să ne asculte, dorim ca ei să înţeleagă adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu; dar dorim în mod special să vedem Cuvântul lui Dumnezeu lucrând în viaţa lor. În grupa noastră sunt două feluri de
copii şi prin urmare vom avea două obiective.
● Unii copii, poate cei mai mulţi dintre ei, în unele cazuri toţi, nu au crezut în
Domnul Isus ca Mântuitor. Sunt morţi din punct de vedere spiritual, afară din
Împărăţia lui Dumnezeu şi trebuie să fie evanghelizaţi. Obiectivul nostru pentru aceşti copii este, ca ei să creadă în Domnul Isus Hristos ca Mântuitorul şi
Domnul lor şi să primească darul vieţii veşnice.
● Alţi copii, poate au crezut în Domnul Isus Hristos. Sunt vii din punct de
vedere spiritual şi au nevoie de hrană. Obiectivul nostru pentru aceşti copii
este ca ei să crească spiritual, şi puţin câte puţin, să devină tot mai mult
asemenea Domnului.
Ambele obiective pot fi realizate atunci când le este predat Cuvântul lui
Dumnezeu şi Duhul Sfânt lucrează în inimile lor prin acel cuvânt.

Mesajul nostru

Mesajul nostru are la bază Cuvântul lui Dumnezeu şi sunt câteva aspecte
ale acestui Cuvânt cărora trebuie să le dăm o importanţă deosebită:
● Copiii care nu sunt mântuiţi trebuie să audă şi să înţeleagă adevărurile
Evangheliei - ei trebuie să fie evanghelizaţi.
►Trebuie să înveţi aceşti copii adevărurile Evangheliei. Acestea includ:
- Dumnezeu este sfânt şi-i iubeşte pe păcătoşi.
- Ei sunt păcătoşi şi sunt despărţiţi de Dumnezeu.
- Isus Hristos a murit şi a luat pedeapsa pentru păcatele lor.
- Isus Hristos a înviat din morţi şi este Domnul Domnilor.
- Ei trebuie să fie gata să se întoarcă din păcatul lor.
- Ei trebuie să creadă în Isus Hristos ca Domnul şi Mântuitorul lor.
- Dacă vor face astfel, păcatele le vor fi iertate, şi Dumnezeu îi va considera la fel de curaţi ca pe Domnul Isus Hristos şi vor fi „făpturi noi”.
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►Trebuie să încurajezi aceşti copii să creadă în Domnul Isus ca Mântuitor. Trebuie să li se arate în primul rând, nevoia de a avea toate păcatele iertate şi în al doilea rând, nevoia naşterii din nou şi nevoia unei noi naturi.
Trebuie să te rogi ca aceşti copii să răspundă provocării sau invitaţiei în inimile lor, în gând. Aceasta se poate întâmpla în timpul întâlnirii sau după, dar
trebuie să spui foarte clar că nu este nevoie de un răspuns văzut, ci e vorba
de a veni şi de a se încrede în Hristos.
►Trebuie să te pui la dispoziţia copiilor şi să-i laşi să ştie dacă ai ales un
loc în care pot veni la tine, la încheierea întâlnirii, dacă doresc, dacă au nevoie
de ajutorul tău personal, ca să vină la Hristos.
Copiii nu trebuie forţaţi în nici un fel să răspundă la Evanghelie. Poţi să îi
înveţi, să îi încurajezi, să îi inviţi, să îi ajuţi - şi desigur să te rogi. Dar Duhul
Sfânt este cel care îi aduce pe copii la Hristos şi nu trebuie să încerci tu să
faci lucrarea Lui.
● Copiii care sunt mântuiţi au nevoie să audă Cuvântul lui Dumnezeu pentru
a îi ajuta să crească în viaţa creştină.
►Câteva adevăruri pe care copiii mântuiţi trebuie să le audă şi să le înţeleagă:
- Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu şi ce să facă cu ea.
- Siguranţa mântuirii
- Practicarea rugăciunii
- Doctrinele biblice (mai ales doctrine despre Dumnezeu - Cine este El
şi ce poate face)
- Conduita creştină
- Cum să facă faţă păcatului în viaţa creştină.
- Mărturisirea
- Misiunea
- Domnia lui Isus Hristos
- Părtăşia şi biserica
►Trebuie să îndemni aceşti copii să răspundă la ceea ce au auzit – să te
rogi ca Duhul Sfânt să-i ajute să pună aceste adevăruri în practică.
►Trebuie să te pui la dispoziţia acestor copii – să îi ajuţi în mod personal
pe cei care au probleme.

Problemele noastre

Ştim din experienţă că nu este uşor să atingi acest scop, să comunicăm
mesajul, să realizăm obiectivele în vieţile şi inimile copiilor. Sunt şi probleme,
bariere de trecut şi este esenţial pentru un învăţător să ştie cum să le facă
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faţă. Aceste probleme sunt valabile atât pentru copiii nemântuiţi cât şi pentru
copiii mântuiţi:
Lipsa de interes
Copiii cărora le predăm par de cele mai multe ori să nu fie deloc interesaţi
de ceea ce facem, în ciuda faptului că din punctul nostru de vedere aceste
adevăruri sunt vitale pentru ei, pentru viaţa lor, pentru veşnicia lor.
Lipsa de înţelegere
Sunt momente în care reuşim să le captăm interesul şi atenţia, dar suntem
conştienţi că sunt şi momente în care ei nu înţeleg ceea ce le spunem.
Scepticismul şi critica
Copiii mai mari privesc deseori cu îndoială lucrurile pe care le prezentăm
şi le critică cu uşurinţă. Aceasta se datorează în mare parte modului umanist
şi materialist în care cresc la şcoală, acasă şi din nefericire chiar în unele biserici. Mass-media (în special televizorul) contribuie din plin la această reacţie
a copiilor la învăţătura biblică.
Competiţia pentru timpul şi interesul lor
Copiii de astăzi au aşa de multe activităţi competitive pentru noi, care includ şi standarde tehnologice deosebite (jocul pe computer, computerul). Aşa
că atunci când ei compară învăţătura biblică aşa cum le-o prezentăm, s-ar
putea să o găsească plictisitoare şi neatractivă.
Un scriitor afirma în legătură cu acest subiect:
„Învăţătorul trebuie să prezinte pe înţelesul copiilor nu doar fapte, ci principii. El doreşte ca ei să nu reţină doar fapte, ci să îşi dea seama de principiile
care stau în spatele lor. Învăţătorul ştie că doar cunoştinţa nu este suficientă;
obiectivul lui este înţelegerea. Descoperă însă că minţile copiilor nu sunt gata
să absoarbă adevăruri fundamentale şi chiar când doresc să facă aceasta nu
pot, nu sunt capabili.”
J. Reginald Hill explica această problemă cu ani în urmă:
„În loc să fie un pământ fertil şi bine pregătit, minţile copiilor se prezintă ca
un pământ uscat, plin de crăpături, a cărui suprafaţă trebuie prelucrată astfel
încât sămânţa să poată fi pusă într-un loc bun. Altfel va fi furată de păsările
cerului sau năpădită de buruieni. Aruncarea seminţei pe un pământ neprelucrat este o lucrare inutilă. La fel este atunci când arunci sămânţa informaţiei
biblice în minţile nepregătite ale copiilor. Rolul învăţătorului este să vadă, să
priceapă mintea copilului şi să găsească căi să penetreze acest pământ.
Grădinarul pune pentru un timp sămânţa deoparte, ia o sapă şi încearcă
să obţină intrare în pământul fertil de dedesubt. La fel, învăţătorul trebuie să
fie pregătit să pună deoparte pentru scurt timp anumite adevăruri, fapte şi
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idei pe care doreşte să le prezinte copiilor şi să se preocupe de câteva căi prin
care să obţină intrare la acea parte mai receptivă şi mai activă, la acea parte
productivă a solului care este sub exteriorul acesta marcat de indiferenţă şi
lipsa dorinţei de a auzi Cuvântul lui Dumnezeu.”
„Sapa” cu care învăţătorul poate deschide minţile copiilor se numeşte ISTORIOARĂ, învăţătură. Acesta este subiectul acestei cărţi.

Ajutorul nostru

Avem nevoie şi trebuie să recunoaştem şi să ne aducem aminte întotdeauna că nu suntem singuri în această mare însărcinare a predării Cuvântului lui Dumnezeu copiilor. Un învăţător creştin nu este niciodată singur.
Duhul Sfânt care locuieşte în el îl ajută să predea şi să-i ajute pe copii să înţeleagă. Duhul Sfânt este sursa învăţăturii eficiente. Fără lucrarea Duhului Sfânt
nu va fi niciodată o înţelegere reală a adevărurilor spirituale din Cuvântul lui
Dumnezeu. Domnul nu este doar autorul Scripturilor ci şi interpretul lor. Adevărata înţelegere atât pentru copilul nemântuit cât şi pentru copilul mântuit
vine de la El.
Predarea adevărurilor spirituale este eficientă pe măsură ce Duhul Sfânt
iluminează mintea celui care ascultă.
„Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în
tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va
descoperi lucrurile viitoare” (Ioan 16:13).
„Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata” (Ioan 16:8).
„Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă
dea un duh de înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea Lui, şi să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, care este
bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi,” (Efeseni 1:17-18).

Răspunderea noastră

Cu toate că Dumnezeu Duhul Sfânt este ajutorul nostru, El nu va face
munca noastră. Noi avem răspunderea de a preda copiilor într-un mod conştiincios şi cât mai atractiv.
Pentru a face aceasta trebuie să înţelegem şi să punem în practică principiile predării. Un principiu este un adevăr fundamental, un ghid sau o lege
despre un anumit subiect. Predarea este guvernată de aceste principii şi
atunci când lucrează folosind aceste principii, învăţătorul este eficient în lucrare. Înţelegerea şi punerea acestor principii în practică nu minimalizează
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lucrarea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt aşteaptă ca noi să lucrăm cât mai bine.
Rezultatele sunt ale Lui.
Cred că sunt douăzeci şi patru de principii ale predării, şi am vorbit despre
unele din ele în cartea „Principiile predării”. Dacă nu aveţi o copie a acestei
cărţi şi v-ar place să o studiaţi, scrieţi la adresa dată în această carte. Aici ne
concentrăm atenţia asupra unuia din cele douăzeci şi patru de principii.
Acesta este „sapa” despre care am vorbit mai înainte. Pe măsură ce
înţelegem şi punem în practică PRINCIPIUL ILUSTRĂRII, vom putea
sfărâmiţa suprafaţa plină de crăpături şi nefertilă şi vom putea ajunge la
pământul bun de dedesubt.

Capitolul 2
Ajută-i să vadă

Dacă dorim ca cei micuţi să înţeleagă şi să înveţe un adevăr trebuie să îi
ajutăm să „îl vadă”. Cele mai bune lecţii pentru copii sunt „pictate” nu „predicate”. Nu mă refer la aceasta literal, ci figurativ. Trebuie să apelezi atât la
poarta ochilor cât şi la poarta urechilor. Trebuie să îi ajuţi să vadă ceea ce le
spui cât să şi audă, chiar dacă ei văd cu minţile lor şi nu cu ochii lor. Cel mai
mare dar pentru un învăţător este să aibă abilitatea să picteze, să descrie
adevărurile pe care încearcă să le explice cu istorioare care sunt uşor de înţeles şi uşor de ţinut minte.
O povestire sau o imagine în cuvinte sau chiar o imagine, poate deschide
uşa înţelegerii şi apoi poţi merge mai departe să predai adevărul.
Arta ilustrării

Dicţionarul defineşte verbul „a ilustra” drept a lumina, a clarifica minţi, a
explica, a decora cu imagini. O istorioară trebuie să aducă lumină şi prospeţime mesajului, să facă adevărul mai clar minţii, să îi facă pe ascultători capabili să ilustreze în termeni clari ceva ce altfel ar fi greu de înţeles.
Istorioarele sunt ca ferestrele: lasă lumina să pătrundă şi ajută copiii să
vadă. Ele „luminează” adevărul. O casă fără ferestre ar fi un loc ciudat, întunecos şi neatractiv - poate chiar o închisoare! Aşa că lecţia biblică fără ferestrele istorioarelor, exemplelor, lămuririlor este dificilă de ascultat şi greu de
înţeles.
„O învăţătură este orice aprinde lumina în camera întunecată a minţii pentru un timp mai scurt sau mai lung.”
Un învăţător cu experienţă scria: „Arta învăţării copiilor este în mare parte
arta ilustrării (şi nu sunt deloc sigur dacă nu cumva asta se aplică la fel de bine
şi celor mari)“. Istorioarele trezesc interesul şi cu toate că lucrarea reală se
face în inima copilului, nu poţi să lucrezi în inima unui copil care nu este interesat de ceea ce spui.
Scopul unei istorioare bune este acelaşi ca al unei imagini dintr-o carte.
Ilustraţia luminează înţelesul cuvântului scris sau vorbit. Şi la fel cum copiilor
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nu le prea plac cărţile fără imagini, se plictisesc şi în faţa monologurilor fără
ilustraţii.
Toţi învăţătorii ar trebui să-şi dea seama de eficienţa istorioarelor şi să-şi
cultive darul de a le folosi. Lucrarea învăţătorului nu este gata atunci când a
prezentat un fapt într-o lecţie. Dacă aceste adevăruri nu sunt înţelese de copii,
nu se poate spune că au învăţat.
„În predare istorioara este procesul clarificării subiectului predat prin aducerea lui în conexiune cu un lucru bine cunoscut şi bine înţeles de către copil.
Ilustrarea înseamnă luminarea unui subiect sau aruncarea luminii asupra unui
subiect şi lumina aceasta trebuie căutată în idei şi concepte pe care copilul le
posedă deja”.
Istorioara face referire la ceva familiar. Istorioara constituie o importantă
aplicaţie a legii care spune că, copilul învaţă ceea ce este nou (ceea ce nu
înţelege) pornind de la ceea ce este vechi (de la ceea ce a înţeles deja).
C.H. Spurgeon, a spus unor învăţători de şcoală duminicală:
„Nu uitaţi să prezentaţi copiilor câteva istorioare. Oriunde eşti, dacă eşti un
învăţător cu adevărat bun vei găsi o poveste bună de spus copiilor. Un copil
a spus odată, «Tată» îmi place să-l aud pe domnul «X» predicând pentru că
întotdeauna el pune câteva «ca şi» în predică, «ca şi acesta sau ca şi aceia».
Copiilor le place «ca şi». Prezintă-le pilde, imagini, istorioare şi vei avea
atenţia lor”.
Mai presus de toate, este faptul că Domnul Isus când a fost aici pe pământ
a folosit în învăţătura Lui multe pilde, istorioare.

Spada învăţătorului

În capitolul anterior am explicat cât de dificil este să îi ajuţi pe copii să înţeleagă şi să-şi însuşească adevărurile biblice. Mi-a plăcut un citat din J. Reginald Hill care îi asemăna pe copii cu un pământ nelucrat acoperit de o crustă
tare, prin care pare imposibil să penetrezi pentru a ajunge la solul fertil de
dedesubt. Hill în cartea sa „Cum să-ţi ilustrezi lecţia”, sugerează că spada
care ar putea să o folosească învăţătorul pentru a penetra stratul de deasupra
se numeşte „istorioară” şi accentuează faptul că, chiar şi după ce acest strat
de deasupra a fost penetrat, istorioarele sunt necesare în continuare pentru
a aerisi solul de dedesubt şi pentru a-l pregăti pentru semănarea seminţei.
„Ceea ce numim în mod obişnuit istorioară, este spada învăţătorului cu
care acesta deschide minţile copiilor. La început minţile lor s-ar putea să nu
arate vreo dorinţă de a primi idei noi; dar istorioarele pot fi o poartă de intrare.
Astfel se îndepărtează o porţiune întărită şi solul este expus. Chiar şi când
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solul este expus are nevoie să fie mărunţit şi aerisit pentru a constitui o casă
bună pentru sămânţă. Istorioarele sunt necesare chiar şi pentru această operaţiune. Ele spulberă îndoielile şi ajută pe cel care caută. Ideile noi sunt nefamiliare, prin urmare dificile. De aceea ar trebui să fie corelate cu lucruri
familiare deja ascultătorului: principii şi împrejurări cu care el este deja obişnuit. Prin prisma familiarului el poate privi la ceea ce este nefamiliar, aparent
neinteresant până când în cele din urmă exclamă, „Oh, acuma văd!”. Lecţia
nu este completă, scopul ilustrării nu a fost atins până când ascultătorul nu a
ajuns la acest punct. Istorioara nu este doar importantă ci fundamentală şi indispensabilă şi dacă ne imaginăm că putem preda o lecţie fără istorioare ne
înşelăm noi înşine (şi nu pe alţii!).”
Charles Spurgeon spune:
„Istorioara este ca pana de la săgeată, ajută adevărul evangheliei să penetreze în inima şi mintea omului.”
Alt scriitor descrie istorioarele ca „vâsla unei bărci care grăbeşte înţelegerea mesajului de către conştiinţă şi de către inimă”.
Toţi marii învătători au folosit această metodă şi Domnul Însuşi a folosit
foarte mult istorioarele, lăsându-ne un exemplu demn de urmat.

Scopul ilustrării

În cartea lui despre predicare, Alfred Gibbs arată că istorioarele au câteva
scopuri:
● Ajută atunci când argumentarea este grea, încurcată sau complicat de
urmat. „Să presupunem ... să ilustrăm punctul de vedere.”
● Ajută ascultătorii să-şi aducă aminte şi face repetiţia posibilă fără a fi plictisitoare.
● Stimulează imaginaţia şi ajută ascultătorii să vizualizeze imaginea prezentată.
● Dau posibilitate ascultătorilor să se „odihnească puţin”. Ascultătorii nu pot
asimila la nesfârşit şi au nevoie de pauze ocazionale de respiraţie.
● Istorioarele sunt potrivite pentru fiecare.
● Constituie punţi între zone dificile ale predării, clarificând adevăruri greu de
explicat şi fac prezentarea mai interesantă.
● Lămuresc adevărul care este predat.
Alfred Gibbs prezintă scopul istorioarelor în predicile pentru adulţi, dar
sunt sigur că ele sunt la fel de bune şi în lecţiile biblice predate copiilor.
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Tipuri de ilustraţii

În general sunt două tipuri de ilustraţii:
● Ilustraţii vizuale
Copiii primesc şi îşi reamintesc uşor ceea ce le-a fost prezentat prin
„poarta ochilor”, ceea ce văd. În felul acesta ei înţeleg într-un mod uşor şi simplu. Imaginea comunică adevăruri pe care cuvintele uneori nu le pot exprima.
Sunt multe căi de a ilustra vizual adevărul şi ne vom ocupa de câteva dintre
ele mai în detaliu într-un capitol următor.
Aici doresc să prezint doar o listă a lor:
- Folosirea imaginilor simple
- Folosirea flanelografului sau a tablei
- Folosirea planşelor
- Folosirea desenelor şi a diagramelor
- Folosirea obiectelor şi a lecţiilor cu obiecte
- Folosirea machetelor: a corăbiei lui Noe, a templului, a unei case din
Orient; acestea vor prezenta adevărul mai clar şi mai simplu decât o
descriere verbală.
- Hărţile pot ajuta la vizualizarea locaţiilor, a distanţelor cuprinse în lecţiile în care personajele se mişcă mult.
- Folosirea proiectorului sau a videoproiectorului
● Ilustraţii verbale: istorioara, pilda, exemplul, lămurirea
Acestea folosesc „poarta urechilor”, ceea ce aud copiii. Învăţătorul foloseşte
imaginaţia copilului pentru a ilustra în mintea lui imagini care îl ajută să înţeleagă ceea ce i se predă.
Aceste ilustraţii verbale vor fi subiectul principal al cărţii din câteva motive:
► Există deja numeroase cărţi despre ilustraţiile vizuale, surse multe de
ilustraţii vizuale, dar s-a scris foarte puţin despre ilustraţiile verbale.
► Ilustraţiile vizuale sunt scumpe în general şi pentru unele ţări pot fi o
problemă. Ilustraţiile verbale nu costă nimic sau costă foarte puţin.
► Pregătirea unor ilustraţii vizuale cere mult timp. Pregătirea ilustraţiilor
verbale nu trebuie să fie neglijată, dar de obicei nu cere mult timp.
În următoarele capitole ne vom ocupa de ilustraţiile verbale, de tipuri de
ilustraţii verbale şi de surse de ilustraţii verbale.
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Capitolul 3
Pictează imagini în mintea copilului

r trebui acum să îţi dai seama şi să apreciezi nevoia de a ilustra adevărurile pe care le predai copiilor, şi dorim să privim mai de aproape la câteva
tipuri de ilustraţii verbale pe care le poţi folosi. Acestea sunt ilustraţii prin care
încerci „să pictezi” o imagine în mintea copilului, folosind doar cuvinte.
Aceste ilustraţii verbale sunt exprimate într-un limbaj simplu, folosind cuvinte şi fraze familiare ascultătorului care îl vor ajuta să priceapă adevărul.
Dacă nu îndeplinesc aceste condiţii, nu îşi vor îndeplini nici scopul.

Spune povestiri

Prima şi cea mai importantă metodă de ilustrare verbală este folosirea
povestirilor, care ,,pictează” imaginile cerute.
Sunt trei tipuri de povestiri:
● Povestiri biblice
Biblia este cea mai bună sursă şi povestirile biblice sunt cel mai bun mod
de a ilustra şi explica adevărul biblic pe care doreşti să-l predai. Este clar că
Dumnezeu doreşte ca noi să le folosim, pentru că Domnul Isus Însuşi le-a
folosit frecvent în misiunea Lui de predare.
De exemplu dacă doreşti să ilustrezi adevărul „Isus Hristos a devenit substitut pentru păcătoşi şi a purtat pedeapsa pentru toate păcatele lor”, poţi folosi
o povestire biblică pentru a ilustra şi explica acest adevăr – povestirea mielului
de Paşte din Exodul 12.
,,Atunci când Moise a transmis porunca lui Dumnezeu copiilor lui Israel,
aceştia au ascultat; nu au înţeles totul, dar au împlinit ceea ce li se ceruse.
Fiecare familie a sacrificat un miel. Au uns cu sânge uşiorii casei, au făcut
mielul la grătar şi întreaga familie a mâncat din el, stând în picioare în jurul
mesei, îmbrăcaţi şi gata de plecare.
În timp ce israeliţii mâncau mielul sacrificat de curând, egiptenii dormeau
liniştiţi în paturile lor. Dumnezeu Însuşi a mers pe străzile Egiptului şi îngerul
distrugător a intrat în fiecare casă ai cărei uşiori nu erau stropiţi cu sânge.
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Copilul cel mare a murit, de la fiul lui faraon care stătea pe tron, până la fiul
prizonierului înlănţuit în temniţă. Lucrul acesta s-a întâmplat în fiecare casă
cu excepţia celor ai căror uşiori erau stropiţi cu sânge. Sângele arăta că Dumnezeu a trecut mai departe. De ce a trecut Dumnezeu mai departe de aceste
case? Pentru că oamenii care locuiau în aceste case erau mai buni decât
egiptenii care au murit? Nu, erau la fel de păcătoşi ca egiptenii şi orice păcătos trebuie să moară. Este o singură excepţie: când cineva moare în locul
păcătosului. Dumnezeu a acceptat un înlocuitor. El a trecut pe lângă casele
ai căror uşiori erau stropiţi cu sânge, pentru că acolo murise un miel în locul
fiului mai mare.
Acel miel jertfit cu mult timp în Egipt era imaginea Domnului Isus Hristos,
Mielul lui Dumnezeu, care a luat locul nostru, al meu şi al tău, care a purtat
pedeapsa pentru păcatele noastre, astfel încât noi, cei care credem în El şi
care-L ascultăm să fim mântuiţi pentru veşnicie. Tu ai crezut în El?”
● Povestiri din viaţa cotidiană
Acestea pot fi povestiri din viaţa unei persoane despre care ai citit, despre
care ai auzit sau povestiri din propria experienţă. Pe lângă povestirile biblice,
cele mai bune istorioare sunt cele din viaţa de zi cu zi. Aceste povestiri sunt
adevărate şi au o valoare evidentă pentru explicarea adevărului pe care îl
ilustrează. Povestirile ar trebui spuse cu viaţă, pictând detaliile, dar nu trebuie
sacrificat adevărul. Pot fi şi ficţiuni; atunci ar trebui să spui copiilor că acest
lucru nu s-a întâmplat cu adevărat.
Povestirile de tipul „să ne imaginăm că” pot fi eficiente pentru că poţi crea
o povestire care ilustrează exact adevărul pe care vrei să-l explici. Este bine
să spuneţi copiilor că aceasta este o povestire de tipul „să ne imaginăm că”
şi nu va fi o problemă pentru ei. Nu folosi însă în exces acest tip de povestiri.
Foloseşte-le din când în când şi doar la obiect.
De exemplu poţi folosi următoarea povestire reală pentru a ilustra acelaşi
adevăr. „Isus Hristos a devenit înlocuitorul păcătoşilor şi a purtat pedeapsa
pentru toate păcatele lor.”
,,În timpul ultimului război mondial s-au săvârşit multe fapte de eroism.
Într-o bătălie crâncenă mulţi au fost răniţi şi omorâţi. Duşmanul a atacat
folosind grenade de mână în tranşeele opoziţiei şi aceste grenade explodând,
au rănit şi omorât pe mulţi. În timpul unuia din atacuri o grenadă de mână a
aterizat într-un tranşeu în care erau mulţi soldaţi. La vederea grenadei, soldaţii
au rămas în stare de şoc şi nu s-au mai putut mişca. Erau aşa de mulţi în
tranşeu şi aşa de înghesuiţi încât ar fi fost foarte greu să se mute vreunul de22

parte de grenada care mai avea câteva secunde până să explodeze şi să
omoare pe mulţi dintre ei. Deodată un om şi-a revenit, a văzut pericolul şi a
ştiut că mulţi vor muri în următoarele secunde, aşa că, fără a ezita s-a aruncat
el însuşi pe grenadă şi a fost omorât imediat; dar toţi tovarăşii lui au fost salvaţi. El a murit pentru ei. A luat locul lor şi a fost omorât pentru ca ei să poată
trăi. A devenit înlocuitorul lor, substitutul lor.
Aceasta a făcut Domnul Isus atunci când a murit pe cruce. Noi am păcătuit
şi noi ar fi trebuit să primim pedeapsa pentru păcatele noastre. Dar Domnul
Isus a spus: «Voi sta Eu în locul lor şi voi primi pedeapsa. Voi deveni substitutul lor. Voi muri pentru ca ei să nu moară.» Lucrul acesta este valabil doar
pentru acei care au crezut în El ca Mântuitor. Tu ai crezut în El?”
● Povestiri imaginare
Acestea sunt povestiri pe care le-ai auzit, le-ai citit undeva şi care nu au
avut loc în viaţa reală. Sunt povestiri de tipul „să ne imaginăm că” şi lucrul
acesta ar trebui explicat copiilor.
De exemplu puteţi folosi următoarea povestire imaginară pentru a ilustra
acelaşi adevăr: „Isus Hristos a devenit Înlocuitorul păcătoşilor şi a purtat
pedeapsa pentru toate păcatele lor.”
,,Fermierul a văzut focul apropiindu-se de fermă şi s-a pregătit ca să
reziste, fără ca ferma să fie distrusă prea mult.
Mica găină roşie a văzut şi ea focul venind şi imediat şi-a chemat cei zece
pui sub aripile ei, pentru a fi în siguranţă. Nouă dintre ei au venit repede sub
aripile mamei, dar unul s-a gândit că e prea mare şi mai bine aleargă el prin
jur şi se bucură de unul singur.
Focul s-a apropiat tot mai mult!
A doua zi dimineaţa, după ce focul nimicise o parte din fermă şi trecuse
mai departe, fermierul a venit să vadă rezultatele dezastrului. A văzut un cap
negru ars – erau rămăşiţele găinii. Găina arsese în foc şi când fermierul atinse
rămăşiţele, de sub ele au sărit ciripind nouă puişori. Găina murise salvând
puii. Găina a luat locul puilor şi a devenit înlocuitorul lor.
La fel Domnul Isus a devenit Înlocuitorul nostru şi a murit pentru noi ca să
ne mântuiască. A luat pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcate, pentru ca noi
să nu fim pedepsiţi. Acum El îi cheamă pe copii să vină la El, să fie mântuiţi
din păcat şi salvaţi din pedeapsă. Dar, când fermierul s-a uitat în jur, a mai
văzut un cap de găină ars, erau rămăşiţele celui de-al zecelea puişor care refuzase invitaţia mamei şi arsese în foc.
Din nefericire sunt şi băieţi şi fetiţe care spun «Nu» Domnului Isus şi făcând
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aceasta aleg pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcatele lor.”

Foloseşte comparaţii

Una dintre cele mai simple căi de a ilustra un adevăr este folosirea comparaţiilor – comparând pe scurt ceea ce încerci să predai copiilor cu ceva ce
copiii pot să vadă, să-şi imagineze sau să înţeleagă.
Sunt două feluri de comparaţii:
● Metafore
Metafora este identificarea a două obiecte diferite (lucruri, fiinţe, persoane)
prin numele lor, pe baza unei asemănări dintre ele.
► Unele sunt metafore compuse dintr-un singur cuvânt. De exemplu:
„Dacă eşti creştin trebuie să laşi lumina ta să strălucească.”
► Alte metafore sunt exprimate într-o propoziţie „Viaţa nu este uşoară.
Sunt mulţi munţi de escaladat”.
► Multe din metafore pot fi extinse şi explicate pentru a ilustra clar adevărul. Iată un exemplu:
,,Dacă eşti creştin, eşti soldat în armata lui Isus Hristos. Aşa ne învaţă Biblia. Pavel a scris prietenului său,Timotei «Îndură suferinţele ca un bun soldat
a lui Hristos. » Ce înseamnă să fii soldat?
- Înseamnă că s-ar putea să ai dificultăţi în viaţă. Pavel îi spune lui Timotei
că trebuie să facă faţă greutăţilor şi să nu renunţe. Soldaţii au în general o
viaţă grea.
- Înseamnă că serviciul tău ca soldat ocupă primul loc în viaţa ta. Pavel
scrie despre aceasta în următorul verset – un soldat trebuie să se concentreze
asupra bătăliei şi să nu se lase distras de alte lucruri care încearcă să-i ocupe
atenţia şi timpul. Aşa că tu şi eu ca soldaţi trebuie să dăm Domnului Isus Hristos şi lucrării Lui primul loc în viaţa noastră.
- Să fii soldat înseamnă să primeşti ordine de la comandant, de la Domnul
Isus Hristos. Nu eşti de unul singur. Nu poţi face ceea ce doreşti să faci, trebuie să Îl asculţi. Pavel îi spune lui Timotei că scopul lui este să placă (să asculte de cel care l-a trimis).
● Comparaţii
O comparaţie seamănă cu o metaforă. Diferenţa de bază este că în loc să
spui direct că cineva este ceva, spui că cineva sau ceva este ca ceva - şi de
obicei mergi mai departe şi explici de ce crezi că acel cineva este ca ceva. O
metaforă spune că este cineva, o comparaţie spune că este ca cineva.
► Cele mai multe metafore îţi dau o imagine rapidă şi lumina înţelegerii
pătrunde mintea destul de rapid.
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► Comparaţiile oferă ilustraţii care sunt mai complicate, cu pauze şi un
progres în predare, care duc în mod normal şi natural la o explicaţie mai detaliată. Prin urmare o similitudine se dezvoltă deseori ca o povestire. De exemplu poţi ilustra viaţa creştină comparând-o cu o alergare.
,,Dacă ai crezut în Domnul Isus Hristos ca Mântuitor, Biblia spune că viaţa
ta este ca o alergare şi tu eşti ca un atlet sau un participant la acea alergare.
Herb Elliot a fost, cu mulţi ani în urmă, un atlet renumit în Australia. El a
cucerit multe competiţii şi a stabilit multe recorduri. Iată câteva din motivele
pentru care el era aşa bun:
- În primul rând era în formă. O disciplină strictă... Avea o dietă strictă.
Avea un program strict şi un stil de viaţă sub control, dorea să fie sigur că
trupul lui este în formă. În fiecare dimineaţă alerga în sus şi în jos pe dunele
de nisip de pe malul mării şi a făcut aceasta mulţi ani. În felul acesta el s-a
menţinut în formă. Şi noi, creştinii trebuie să fim atenţi ce facem şi unde
mergem. Biblia ne spune că şi noi trebuie să fim din punct de vedere spiritual,
în formă.
- În al doilea rând, înainte de alergare el punea deoparte orice l-ar fi încetinit. Nu purta haine grele sau ghete mai mari decât trebuia. Acestea l-ar fi
încetinit din alergare. Biblia ne spune să dăm deoparte orice piedică ce ne-ar
opri să fim cei mai buni în alergarea la care ne-a chemat Dumnezeu.
- El îşi ţinea ochii aţintiţi asupra premiului pe care dorea să-l câştige, scopul
lui era să fie câştigător şi tot ce a făcut, a făcut cu gândul la premiu. Biblia ne
învaţă să ne ţinem ochii aţintiţi asupra liniei de sosire şi asupra premiului sau
coroanei care ne aşteaptă atunci când noi terminăm alergarea vieţii cu succes.
Viaţa creştină este ca o alergare şi tu eşti ca un alergător în acea cursă.
Să te menţii în formă, să pui deoparte orice ce ţi-ar încetini alergarea, să ţii
ochii aţintiţi asupra premiului. Atunci, într-o zi, vei auzi vocea mult aşteptată
spunând: «Bine, rob bun».”
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Capitolul 4
Urmează exemplul Stăpânului tău

Biblia poate fi descrisă dintr-un anumit punct de vedere ca o carte cu ilus-

traţii simple şi pertinente ce ajută la clarificarea mesajului. Istorioara, învăţătura este una din căile principale prin care Dumnezeu ne învaţă adevărul –
probabil este metoda principală.

Biblia – o carte cu ,,ilustraţii”

Câteva exemple:
● În Genesa 4, păcatul este ilustrat ca ,,bătând la uşă”. Păcatul te pândeşte,
dar tu trebuie să îl stăpâneşti. Păcatul este ca un animal sălbatic, pândind să
te ia pe neaşteptate.
● Dumnezeu porunceşte profetului Osea să se căsătorească cu prostituata
Gomera, astfel încât viaţa ei să ilustreze modul în care poporul lui Dumnezeu
îl tratează pe El (Osea 1:2). Gomera este necredincioasă lui Osea; este vândută sclavă şi soţul ei trebuie să o răscumpere. Aceasta este o ilustrare atât
a necredincioşiei lui Israel faţă de Dumnezeu, a robiei păcatului cât şi a răscumpărării lui, prin dragostea şi harul lui Dumnezeu.
● Cărţile profetice ale Vechiului Testament conţin un număr impresionant de
ilustrări:
► Ieremia şi brâul de in (Ieremia 13), olarul şi roata lui (Ieremia 18). De exemplu, lui Ieremia i s-a spus să ia un brâu de in nou şi să-l poarte. Apoi a fost
timis la râul Eufrat să ascundă acel brâu în crăpătura unei stânci. După un
timp, a fost trimis să ia brâul şi a descoperit că nu-i mai este de folos. Acesta
a fost modul lui Dumnezeu de a ilustra judecata care avea să vină asupra
poporului lui Israel prin exil (Ieremia 13:1-7).
► Ezechiel şi sulul (Ezechiel 2, 3), Viţa (Ezechiel 15), şi vasul (Ez. 24).
► Amos şi lăcustele (Amos 7), firul de plumb şi fructele verii (Amos 8).
► Zaharia şi copacii de mirt (Zaharia 1), funia de măsurat (Zaharia 2), şi
sfeşnicul (Zaharia 4).
► Ştefan, în predica din Faptele Apostolilor capitolul 7, alege pasaje şi
povestiri din Vechiul Testament pentru a arăta şi ilustra cât de des Israel nu a
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dorit să se apropie de Dumnezeu şi cât de des a refuzat să accepte izbăvirea.
La fel, şi acum refuză să accepte pe Mântuitorul. Ilustrare foarte clară!
► Când Dumnezeu a dorit să-l ajute pe Petru să înţeleagă faptul că şi
neamurile pot fi mântuite şi să renunţe la prejudecăţi a folosit un obiect vizual,
o faţă de masă plină cu animale din care a poruncit lui Petru să mănânce
(Faptele Apostolilor 10:9-16).

Domnul Isus – Maestrul ilustrării

Domnul Isus a folosit multe moduri de ilustrare verbală în învăţătura Lui.
De exemplu, numărul total al cuvintelor din Evanghelia după Matei ce conţin
învăţături publice sau private ale Domnului este de aproximativ 12 000. Dintre
acestea 6 600 (55%) sunt cuvinte folosite în ilustrare. Deci, ilustrând, noi urmăm exemplul marelui Învăţător.
El a vorbit despre iarbă şi vânt şi ploaie,
Despre măslini şi vreme bună.
A fost marea Lui plăcere
Să aducă împreună cerul şi pământul.
A vorbit despre crini, viţă şi grâne,
Despre vrăbiuţe cât şi despre corbi,
Cuvinte simple, dar atât de înţelepte
Că au rămas întipărite în inimile oamenilor.
A vorbit despre drojdie, despre pâine,
Despre ouă, şi peşti, şi candele.
A vorbit într-un chip divin
Despre lumea noastră familiară.
(T.T. Lynch)
● Domnul a spus povestiri
Modul cel mai frecvent în care a învăţat Domnul Isus, a fost spunând povestiri prin care ilustra adevărul pe care dorea să-l explice:
► povestiri din Vechiul Testament pe care le-a citat pentru a clarifica adevărul despre care vorbea. De exemplu atunci când îi învăţa pe oameni despre
a doua venire, în Matei 24, a folosit povestirea despre Noe pentru a accentua
importanţa pregătirii şi vegherii pentru a doua venire (Matei 24:36-39). În predica din Nazaret a vorbit despre Naaman şi despre Ilie (Luca 4:25-27). Vechiul
Testament este folosit de Domnul pentru a exemplifica, pentru a explica, pentru a evidenţia, pentru a încuraja şi pentru a avertiza.
► povestiri despre evenimente cotidiene bine cunoscute ca omorârea
galileenilor de către Pilat (Luca 13:2) şi moartea celor optsprezece oameni
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peste care a căzut Turnul Siloamului (Luca 13:4) pentru a-i învăţa nevoia de
pocăinţă.
● Multe din povestirile spuse de El intră în categoria parabolelor
Parabolele sunt „povestiri pământeşti cu înţelesuri cereşti”. De exemplu,
atunci când fariseii şi cărturarii Îl criticau pentru că la El erau bine primiţi
vameşii şi păcătoşii. El a ales parabola ca metodă de ilustrare pentru eficienţă
şi pentru a-i convinge şi nu a folosit doar o parabolă, ci trei. Nu este clar dacă
lucrurile povestite în aceste parabole au avut loc cu adevărat sau dacă erau
nişte povestiri fictive, sau de tipul „să pretindem că” - pe care Domnul Isus lea pus împreună pentru a le prezenta adevărul.
De exemplu, Domnul ilustrează „Cine este omul acela dintre voi care,
dacă are o oaie şi-i cade într-o groapă în ziua Sabatului, să n-o apuce şi s-o
scoată afară?” (Matei 12:11).
Aici El presupune o anumită situaţie. Dar în acelaşi timp, este foarte clar
că o astfel de situaţie era una frecventă. Era o povestire de tipul „să presupunem că”. Putea să fie la fel de bine şi o povestire adevărată. Aşa că nu
contează dacă Domnul Isus ştia un fermier care locuia undeva şi al cărui fiu
a luat jumătate din averea lui; nici dacă povestirea cu sosirea pe neaşteptate
a unui musafir la miezul nopţii a avut loc în realitate; nici dacă o casă construită pe nisip s-a prăbuşit în realitate; nici dacă El cunoştea o familie cu doi fii
atât de diferiţi. Aceste lucruri poate s-au întâmplat, poate nu – cu toate acestea erau povestiri despre evenimente care ar fi putut avea loc, ilustrate într-un mod foarte real.
În fiecare situaţie scopul povestirii sau a pildei a fost să înveţe un adevăr.
Ele nu sunt doar simple povestiri. Domnul le-a folosit cu un scop: să înveţe un
adevăr.
Domnul Isus a spus patruzeci şi nouă de parabole. În toate a folosit imagini familiare ascultătorilor. Cu alte cuvinte, El a folosit ceea ce ştiau deja, şi
a căutat prin ceea ce le era familiar să îi ajute să înţeleagă ceea ce nu ştiau
încă şi nu văzuseră. Nu a explicat toate parabolele, ci a încercat să-i motiveze
să gândească, să le dezvolte spiritul cercetării şi a oferit material scris pentru
multe generaţii (inclusiv noi).
● El a creat şi a folosit comparaţii
Comparaţia este unul din cele mai simple şi uşoare moduri de a ilustra.
Domnul Isus a fost un expert al metaforelor şi comparaţiilor:
► Metafore constituite dintr-un cuvânt
El a declarat:
„Eu sunt Pâinea Vieţii.”
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„Eu sunt Apa Vie.”
„Eu sunt Păstorul cel bun.”
„Eu sunt Viţa.”
► El i-a numit pe ucenici:
„Sarea pământului”
„Lumina lumii”
► El a spus ucenicilor:
„Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni.”
A folosit cuvântul „pescar” pentru că ascultătorii Lui erau pescari şi
înţelegeau această ilustrare. Poate n-ar fi înţeles cuvântul „predicatori”. Înainte
de a le spune ceva, Domnul a văzut ceva – a văzut că aceşti oameni erau
pescari. Cu un cuvânt bine ales El le-a prezentat o imagine prin care le-a arătat exact ce avea de lucru pentru ei.
„Feriţi-vă de aluatul fariseilor.”
Porunca aceasta a fost foarte clară şi ei au înţeles exact ce a vrut să spună
Domnul Isus.
● Metafore tip propoziţie
„Nu cei sănătoşi au trebuinţă de doctor, ci cei bolnavi.” (Matei 9:12)
„Păziţi-vă de prooroci mincinoşi. Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar
pe dinlăuntru sunt nişte lupi răpitori.” (Matei 7:15)
„Nimeni nu pune un petec de postav nou la o haină veche; pentru că şi-ar
lua umplutura din haină, şi ruptura ar fi mai rea.” (Matei 9:16)
„Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii!” (Matei 9:37).
„Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând
şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu
este bun, şi sarcina Mea este uşoară.” (Matei 11:29-30)
Sunt multe metafore în învăţătura Domnului Isus: sare, haine, comercianţi,
apusuri, muncitori, salarii, datorie, nunţi, oale şi tigăi, găini, doctori, furtuni,
hoţi, copaci, case, călători, candele, pâine, ouă, şi peşte. Toate au fost luate
din viaţa de fiecare zi, viaţă pe care o cunoşteau foarte bine ascultătorii Lui.
Toate au făcut învăţătura Lui interesantă şi atractivă. Domnul ştia că lucrurile
noi aveau nevoie de lumina unor scene familiare. Acelaşi efect îl vor avea şi
în lucrarea noastră de predare.
Ilustrarea face două lucruri:
► Penetrează coaja indiferenţei şi a lipsei dorinţei de a asculta. Este o
adevărată spadă.
► Seamănă sămânţa (sau ideea pe care doreşti să o plantezi) în minte,
pătrunzând sub această scoarţă.
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● Comparaţii
Domnul Isus a folosit deseori similitudini pentru a explica ceea ce dorea să
îi înveţe. Compară lucrul care trebuie să fie înţeles, cu ceva ce este deja
cunoscut folosind cuvântul „ca şi”. Sunt mulţi „ca şi” în învăţătura Domnului
Isus.
Iată trei exemple:
►Pentru a ilumina minţile păcătoase ale audienţei, Domnul Isus a folosit
o comparaţie pentru a le arăta cu ce seamănă ei, şi ce sunt ei:
„Cu cine voi asemăna neamul acesta de oameni? Seamănă cu nişte copilaşi, care şed în pieţe, şi strigă la tovarăşii lor: «V-am cântat din fluier şi n-aţi
jucat; v-am cântat de jale, şi nu v-aţi tânguit».
Căci a venit Ioan, nici mâncând, nici bând, şi ei zic: «Are drac!» A venit Fiul
omului mâncând şi bând, şi ei zic: «Iată un om mâncăcios şi băutor de vin, un
prieten al vameşilor şi al păcătoşilor!» Totuşi, Înţelepciunea a fost îndreptăţită
din lucrările ei.” (Matei 11:16-19)
►Pentru a arăta dragostea şi compasiunea Lui pentru poporul evreu,
Domnul a folosit o similitudine foarte potrivită:
„Ierusalime, Ierusalime, care omori pe prooroci şi ucizi cu pietre pe cei
trimişi la tine! De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum îşi strânge găina
puii subt aripi, şi n-aţi vrut!” (Matei 23:37)
►Pentru a arăta fariseilor starea lor de păcat şi ipocrizie, i-a comparat cu
nişte morminte văruite:
„Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi sunteţi ca mormintele
văruite, cari pe dinafară se arată frumoase, iar pe dinlăuntru sunt pline de
oasele morţilor şi de orice fel de necurăţenie.” (Matei 23:27)
Multe din pildele Domnului Isus sunt comparaţii extinse.
Ce au în comun seminţele, copacii, pâinea, comorile ascunse, perlele,
plasele de pescuit? Domnul Isus le-a folosit pe toate ca un ajutor audio sau
vizual pentru a-i ajuta pe ucenici să înţeleagă misterele Împărăţiei Cerurilor.
El a folosit deseori obiecte concrete pentru a comunica adevăruri spirituale.
„Isus le-a pus înainte o altă pildă, şi le-a zis: «Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânţă bună în ţarina lui»”. (Matei 13:24)
„Isus le-a pus înainte o altă pildă, şi le-a zis: «Împărăţia cerurilor se
aseamănă cu un grăunte de muştar, pe care l-a luat un om şi l-a semănat
în ţarina sa»”. (Matei 13:31)
„Le-a spus o altă pildă, şi anume: « Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un
aluat, pe care l-a luat o femeie şi l-a pus în trei măsuri de făină de grâu, până
s-a dospit toată plămădeala»”. (Matei 13:33)
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„Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o ţarină.
Omul care o găseşte, o ascunde; şi, de bucuria ei, se duce şi vinde tot ce are,
şi cumpără ţarina aceea.” (Matei 13:44)
„Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase.” (Matei 13:45)
„Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un năvod aruncat în mare, care
prinde tot felul de peşti.” (Matei 13:47)
În toate aceste situaţii asemănările nu se referă la un lucru sau la o împrejurare, ci la un grup de împrejurări, dezvoltate într-o povestire.

Pavel, marele ilustrator

Pavel a folosit deseori ilustrarea pentru a explica şi clarifica adevărurile
pe care le preda. A folosit metafore şi asemănări pentru a explica aproape fiecare adevăr al vieţii creştine. Îi erau familiare legea, medicina, învăţătura, arhitectura, războiul, agricultura, comerţul, jocurile greceşti şi viaţa la mare. S-a
referit la toate acestea în învăţătura lui. Ştia cum să facă lucrul acesta şi a
folosit ilustrarea în învăţătura lui. La fel ca el, şi noi trebuie să fim şi oameni
ai străzii şi oameni ai studiului. Trebuie să pictăm imagini în cuvinte care să
aducă tentă, culoare, lucruri familiare în mintea copiilor.
De exemplu, Pavel s-a referit de multe ori la jocurile atletice şi le-a folosit
pentru a ilustra viaţa creştină (2 Timotei 2:5; Galateni 2:2; Galateni 5:7; Filipeni
2:16). Scriitorul Epistolei către evrei a folosit aceeaşi comparaţie (Evrei 12:1-2).

Istoria Bisericii

Nu ne surprinde să vedem că mari predicatori ai Evangheliei şi învăţători
ai Cuvântului lui Dumnezeu, au folosit istorioarele (Crysostom, Augustin, Ambrosie, John Bunyan şi Charles Spurgeon) urmând exemplul Domnului şi al
apostolului Pavel. Au ilustrat pentru a-i ajuta pe ascultători să înţeleagă ce li
se spune; şi noi, cei care lucrăm cu copiii trebuie să-i învăţăm adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu, trebuie să ilustrăm.
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Capitolul 5
Arta ilustrării
Sunt câteva lecţii pe care fiecare persoană ce ilustrează verbal ar trebui
să le înveţe şi câteva greşeli pe care ar trebui să le evite.
Ghid pentru ilustrare

Iată câteva principii cheie pentru o ilustrare bună a lecţiei, astfel încât
aceasta să fie eficientă, să stârnească interesul şi să nu fie plictisitoare.
● Explicare clară şi care ilustrează adevărul pe care doreşti să-l predai. Povestirile spuse doar ca să amuze, fără legătură cu versetul ilustrat sunt o
pierdere de timp. O ilustrare bună lasă lumina să pătrundă. Istorisirea aleasă
trebuie să fie în armonie cu lecţia şi într-un anumit sens să decurgă din lecţie.
● Simplă şi familiară ascultătorilor, potrivită vârstei şi experienţei celor cărora
le predai. O femeie ce frământă aluatul, un pescar ce aruncă năvodul în mare,
un păstor care îşi veghează turma, iată pilde folosite de Domnul Isus când a
vorbit sătenilor din Galileea. Dar, la oraş, pentru a explica mesajul a folosit
moneda, banii, angajarea slujitorilor de la piaţă, pregătirea unei mari cine.
● Nu trebuie să uiţi că istorioara, metafora trebuie să ilustreze – nu să atragă
atenţia asupra ei însăşi, ci asupra adevărului ce trebuie predat. Are un rol secundar faţă de adevărul care trebuie predat.
►Nu folosi istorioare care sunt ca nişte lampadare atât de grozave, încât
atrag atenţia doar asupra lor.
►Istorioarele trebuie să fie ca luminile de pe stradă, aproape de neobservat, dar care aruncă lumină în jurul lor, pe toată strada. Trebuie să lumineze,
să facă adevărul clar în mintea copiilor, să deschidă uşi în mintea lor.
Este bine să ai grijă să nu foloseşti istorioare care te-ar îndepărta de la
adevăr, l-ar face neclar sau ar domina adevărul care este predat.
Un mare artist şi-a invitat un prieten să vadă o pictură despre Cina Domnului. Prietenul a remarcat imediat frumuseţea cupei pe care o ţinea Domnul
Isus în mână. Cu o trăsătură de penel, artistul a modificat cupa pentru că nu
dorea ca altceva să distragă atenţia de la faţa Stăpânului. Este adevărat că
deseori istorioarele ţi le aduci aminte, iar lecţia o uiţi. Asta nu e rău dacă isto32

rioara a fost bună şi dacă îţi aduci aminte şi ceea ce a intenţionat să ilustreze.
● Calitatea istorioarelor este preferabilă cantităţii
►Istorioarele trebuie să ocupe un timp relativ scurt. Trebuie să fie destul
de lungi ca să explice adevărul în mod adecvat, dar destul de scurte ca să
permită copiilor să absoarbă învăţătura.
►Foloseşte istorioare simple, clare şi nu complicate sau prea elaborate.
Dacă trebuie să explici istorioara, atunci nu ţi-ai atins scopul.
► Nu folosi prea multe istorioare. Aşa cum am văzut, ele sunt ca ferestrele
care, lasă să pătrundă lumina, dar dacă sunt prea multe, mesajul tău e ca o
casă din sticlă, cu prea multe ferestre, care vor slăbi structura casei.
► Foloseşte istorioarele pentru a ilumina un lucru. Dacă foloseşti istorioare
pentru a ilumina mai multe adevăruri, vei crea doar confuzie şi plictiseală.
► Foloseşte istorioarele la locul potrivit în lecţie. O istorioară bună, spusă
prea devreme, poate să scadă interesul pentru tot ceea ce urmează.
► Nu uita să termini istorioarele. Este neplăcut pentru copii când cineva
nu termină o istorioară - fii tu însuţi familiar cu ea şi nu o vei uita pe jumătate.
Ilustrarea necesită pregătire, la fel de mult ca oricare altă parte din lecţie.
► Nu folosi aceleaşi istorioare.
► Foloseşte istorioare alese cu grijă, în concordanţă cu adevărul spiritual
pe care îl predai copiilor. Nu folosi niciodată istorioare ce nu sunt demne, ba
chiar sunt degradante. De asemenea, ai grijă la umorul folosit.
► Evită folosirea istorioarelor lacrimogene, doar pentru a crea o stare
emoţională copilului. Ar fi o proastă folosire a unei metode biblice eficiente.
► Nu te baza prea mult pe istorioare şi nu le lăsa să îţi inunde mesajul.
► Nu uita că şi cea mai bună ilustrare are limitele ei. Ele nu sunt elemente
de bază şi sunt doctrine (doctrina Trinităţii) care nu pot fi ilustrate în mod real.

Surse de istorioare, învăţături

„Unde aş putea găsi istorioare care să mă ajute să predau bine copiilor?”
Sursele sunt numeroase şi un învăţător cu spirit de observaţie le găseşte
în aproape tot ceea ce vede, face şi aude.
● În Biblie
Cele mai bune istorioare le găseşti în Biblie. Când un pastor a fost rugat
să recomande o carte de istorioare pentru predici, a răspuns: „Biblia”.
►Povestirea biblică ce stă la baza lecţiei biblice pe care o predai copiilor
sau ar trebui să stea, trebuie să ilustreze adevărul pe care îl predai, cu
condiţia că ai ales şi predai adevărul central din acel pasaj.
► Din când în când te poţi referi pe scurt sau poţi include în lecţie şi alte
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povestiri biblice care ilustrează adevărul central care este predat. Vechiul Testament este „un depozit” al adevărurilor din Noul Testament. Folosind câteva
din povestirile din Vechiul Testament pentru a ilustra doctrinele nou testamentale poţi prezenta aceste adevăruri clar şi poţi arăta în acelaşi timp relevanţa
Vechiului Testament.
● În alte cărţi
Atunci când citeşti o carte şi găseşti o istorioară, o învăţătură, un exemplu,
notează. Dacă nu scrii, vei uita. Revistele despre misiune pot fi o sursă.
● Din vorbirea altor persoane
Istorioarele nu au copyright. Dacă auzi o istorioară bună, ia-ţi notiţe. S-ar
putea să te ajute atunci când ai de predat acel adevăr.
● Din propria experienţă
Istorioarele personale sunt interesante pentru copii. Experienţele personale sunt o mărturie a puterii şi dragostei lui Dumnezeu, sunt interesante şi
captivează copiii, sunt practice şi nu teoretice.
● Din viaţa de zi cu zi
Cele mai bune istorioare nu le găseşti în cărţi (cu excepţia Bibliei), ci în
viaţă. Este bine să treci prin viaţă având spirit de observaţie, pentru că viaţa
ilustrează adevăruri pe care doreşti să le înţeleagă copiii. Urmăreşte copiii în
timp ce lucrează sau se joacă. Notează-ţi comentariile lor, atitudinea unii faţă
de alţii şi faţă de cei mai în vârstă. Urmăreşte ispitele specifice vârstei lor,
notează problemele lor, lucrurile în care cad mai uşor în păcat.
Un scriitor oferă o listă a lucrurilor şi activităţilor de care sunt interesaţi
copiii şi în care poţi să găseşti istorioare, exemple, învăţături:
- Trenuri, maşini şi avioane – modele şi reale
- Computere şi jocuri pe computer
- Domeniul sportului - fotbal, înot
- Personaje TV, detectivi, cowboy, oameni în spaţiu
- Şcoală – învăţători, vacanţă, temă pentru acasă
- Aventuri în ţări exotice
- Magazine, animale şi animale de casă
- Profesii pe care doresc să le practice atunci când vor creşte
● Din natură
Natura este o sursă eficientă de istorioare. Domnul a folosit deseori istorioare din natură.
● Din imaginaţia ta
Aşa cum am explicat de câteva ori, poţi să te simţi liber să îţi creezi istorioarele, poţi crea o povestire care ilustrează exact ceea ce vrei să predai.
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Capitolul 6
Ilustraţii vizuale

Mai devreme, în această carte, am explicat că sunt două moduri de a
ilustra un adevăr. Să recapitulăm:
● Poţi folosi doar cuvintele pentru „a picta” imagini în cuvinte, ce vor ajuta pe
copii să vadă adevărul cu mintea. Este metoda despre care am vorbit până
acum şi restul cărţii se va ocupa foarte mult de această metodă.
● Poţi folosi imagini ale unui lucru sau altul, imagini vizuale pentru a ilustra
adevărul.
De multe ori imaginile vizuale sunt mai eficiente dar şi ilustraţiile verbale
sunt eficiente şi vom trata ilustrarea verbală pentru câteva motive:
● Există foarte puţin material la îndemâna învăţătorilor despre acest subiect
comparativ cu cantitatea vastă de material constând în mijloace vizuale.
● Istorioarele prezentate eficient încurajează copiii, stimulează gândirea şi
imaginaţia. Îi ajută să fie activi să se implice în lecţie, pe când ilustraţiile
vizuale duc uneori la pasivitate din partea copiilor.
● Ilustraţiile vizuale sunt uneori scumpe, pe când cele în cuvinte sunt gratis.
● Ilustraţiile vizuale necesită mult timp pentru pregătire, cele în cuvinte necesită studiu şi pregătire, dar nu este nevoie de „lucru de mână” ca la cele
vizuale.
Dar nu poţi să scrii o carte despre arta ilustrării prin cuvinte fără a spune
câte ceva despre mijloacele vizuale.
Scopul ajutoarelor vizuale

Experienţa ne arată că un copil învaţă mai mult din ceea ce aude şi vede
decât din ceea ce doar aude. Prin urmare, ca învăţător ar trebui să cauţi să
foloseşti abilitatea copilului de a învăţa prin vedere cât de mult posibil. Ajutoarele vizuale nu sunt indispensabile. Le foloseşti ca să ilustrezi şi le foloseşti
ca să înveţi adevărul. Sunt nişte ajutoare suplimentare pentru predare şi nimic
mai mult.
Ajutoarele vizuale contribuie la predarea adevărului în cinci moduri:
● Asigură atenţia.
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Nimic nu captează interesul copilului mai mult ca imaginea.
● Asigură înţelegerea.
Un mijloc vizual ce ajută copilul să înţeleagă ce spui.
● Încurajează atenţia.
Îţi aduce aminte mai multă vreme un lucru pe care l-ai văzut. Ajutorul vizual
păstrează adevărul proaspăt mai mult timp în memoria copilului.
● Ajută la concentrarea copiilor.
Ajutoarele vizuale fac lecţia mai atractivă, mai interesantă şi scade pericolul problemelor de disciplină.
● Promovează prevenirea ideilor greşite.
Ceva ce spui doar, poate fi înţeles greşit, dar când copilul vede ceva, se
evită această problemă.
În Biblie vedem de multe ori cum Domnul Isus a folosit ajutoare vizuale
pentru a ilustra şi explica ceea ce îi învăţa pe oameni. El a arătat cât de eficiente şi de valoroase sunt ajutoarele vizuale în procesul predării.

Folosirea ajutoarelor vizuale

Poţi folosi ajutoarele vizuale în diferite părţi ale programului:
● Poţi vizualiza cântările pe care le cântă copiii.
● Poţi folosi ajutoare vizuale pentru versetul de memorat.
● Poţi folosi ajutoare vizuale pentru jocuri, pentru recapitulări.
● Poţi folosi ajutoare vizuale să informezi pe copii despre misiune (o hartă
a lumii cu marcarea ţărilor în care sunt misionari).
● Poţi folosi ajutoare vizuale pentru a-i învăţa doctrina
● Poţi folosi ajutoare vizuale pentru a preda lecţia biblică.

Producerea de materiale vizuale

Poţi folosi materiale vizuale:
● Materiale de la AMEC. Sunt mijloace vizuale foarte bune şi atractive.
Folosindu-le, ai mai puţin de lucru şi mai puţin de pregătit.
● Mijloace vizuale pe care ţi le pregăteşti tu însuţi. S-ar putea să nu fie atât
de profesionale ca cele din prima grupă, s-ar putea să munceşti mult, dar îţi
vor fi de mare ajutor. Ajutoarele vizuale sunt eficiente.
Uneori învăţătorii ezită să folosească ajutoare vizuale din pricina costurilor
dar folosind gândirea, creativitatea, munca din greu, poţi produce mijloace
vizuale eficiente şi care să nu coste atât de mult.
Gândeşte-te la misiunea Domnului Isus. El a folosit mereu ajutoare vizuale
- un copil, o monedă, o pasăre, un copac, un peşte sau o floare.
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Tipuri de ajutoare vizuale

Sunt multe tipuri de ajutoare vizuale la dispoziţie pentru învăţători:
● Flanelograful
Flanelograful este probabil cel mai vast şi cel mai eficient dintre toate ajutoarele vizuale.
Principiul de bază al flanelografului este o suprafaţă de flanel pe care se
aplică o figură. Flanelograful are aproximativ 50 x 70 cm, îl poţi acoperi cu o
bucată de material pufos, de preferabil de culoare negru sau roşu, apoi poţi
tăia benzi de cuvinte sau figuri, pe spatele cărora lipeşti acelaşi tip de material
ca flanelograful. Bucăţile aplicate vor rezista mai bine dacă spatele lor este
acoperit complet. Acum poţi să ilustrezi ceea ce predai, punând figuri sau
benzi cu cuvinte pe flanelograf, în timpul predării.
Flanelograful poate fi folosit în mai multe feluri:
- Poţi folosi figuri de oameni, animale, lucruri, pe măsură ce predai
lecţia biblică.
- Poţi folosi benzi cu cuvinte (pentru a ilustra versetele biblice sau cântările).
- Poţi folosi imagini sau figuri pentru a ilustra versete biblice sau cântări.
- Poţi folosi o imagine sau o hartă având pe spate material, pentru a explica ceea ce vrei să predai.
Unul din avantajele flanelografului, mai ales în predarea lecţiei biblice, este
că imaginea de ansamblu pe care o au copiii se schimbă în mod permanent
pe măsură ce adaugi sau iei figuri sau pe măsură ce le muţi. Aceasta creşte
interesul copiilor.
● Planşele
Planşa este o suprafaţă de hârtie, de carton, care are pe ea o imagine şi
o propoziţie, o afirmaţie ce descrie acea imagine. În general pentru predarea
unei lecţii biblice, a unei povestiri misionare, sau a unui adevăr doctrinar, se
folosesc o serie de planşe aranjate în ordine logică. Planşele pot fi folosite şi
pentru a preda un cântec sau un verset biblic.
Planşele se ţin în mână pe măsură ce te referi la fiecare dintre ele şi apoi
se transferă în spatele celorlalte, atunci când ai terminat de predat punctul
reprezentat în acea planşă. Planşele sunt un ajutor deosebit în lucrarea cu
copiii în aer liber (acolo unde flanelograful este mai greu de folosit), sunt uşor
de transportat, sunt mai uşor de mânuit decât flanelograful.
Există seturi de planşe pentru lecţii biblice sau pentru lecţii doctrinare.
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Uneori sunt scumpe. Dar îţi poţi face planşele şi singur. Detalii despre confecţionarea planşelor găseşti în „Cum să predai doctrine biblice copiilor”.
● Lecţii cu obiecte
O lecţie cu obiecte este o lecţie în care predai un adevăr, folosind un obiect
pentru ilustrarea adevărului predat. Acest obiect este observat de toţi copiii şi
te referi la el din când în când. Aşa cum am spus deja, această metodă a fost
folosită deseori de către Domnul Isus.
Acest tip de ajutor vizual este probabil cel mai ieftin şi cel mai la îndemână.
Trebuie doar să ai ochii deschişi şi imaginaţie să foloseşti aceste obiecte.
Iată câteva exemple de lecţii cu obiecte pe care le puteţi folosi:
► Dacă vorbiţi copiilor despre Biblie şi de ce ne-a dat Dumnezeu această
carte minunată, puteţi folosi oglinda. Biblia, ca oglindă, ne spune cum arătăm
(Iacov 1:22-23), cât de murdari suntem şi ne arată că trebuie să ne curăţim.
► Dacă predai o lecţie biblică despre viaţa creştină poţi folosi două
mănuşi. Pune o mănuşă pe mână şi arată cât de folositoare este. Cealaltă
mănuşă nu este de nici un folos pentru că nu este pe mână. Putem fi creştini
şi putem trăi o viaţă creştină, doar atunci când Domnul Isus Hristos, prin Duhul
Sfânt locuieşte în noi.
► Poţi folosi o bucată de cărbune pentru a oferi copiilor o imagine a lor
înşişi. Cărbunele este negru. Inimile noastre sunt întunecate din pricina păcatului. Cărbunele este preţios. Şi noi suntem preţioşi în ochii lui Dumnezeu.
Cărbunele este venit de sus. Domnul Isus a venit de sus ca să ne caute şi să
ne mântuiască. Cărbunele este spălat înainte de a fi folosit. Şi noi trebuie să
ne curăţim înainte ca Domnul Isus să ne folosească. Cărbunele este folosit
pentru a da lumină, căldură şi dulceaţă (zaharină). Aşa că atunci când credem în Domnul Isus Hristos noi vom fi: mântuiţi, dulci, vom străluci pentru El.
► Creştinii sunt ca şi creioanele
Creionul nu creşte de unul singur. Aţi văzut vreodată un copac creion?
Dumnezeu şi doar El poate să ne mântuiască şi să ne creeze. Creioanelor li
s-a dat o inimă nouă de grafit. La fel, Dumnezeu ne mântuieşte, El ne-a dat
o inimă nouă. Creioanele sunt făcute cu un scop – să scrie. Dumnezeu are o
lucrare pentru noi. Creioanele nu pot face nimic de la sine putere. Nici noi nu
putem face nimic. Culoarea exterioară a creionului nu contează – inima
creionului contează. Pentru a fi folositoare, creioanele trebuie pregătite şi ascuţite. Şi noi trebuie să ne pregătim prin studiu biblic şi rugăciune.
Este important să nu uităm că lecţiile cu obiecte ca şi orice alt fel de ajutor
vizual sunt doar ajutoare şi nu înseamnă mai mult de atât. Nu ar trebui să
devină punctul central sau dominant în predarea noastră. Este un pericol
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atunci când copilul este mai interesat şi mai fascinat de ajutorul vizual şi
pierde din vedere ceea ce noi vrem să ilustrăm.
● Alte ajutoare vizuale
Alte ajutoare vizuale pe care le poţi folosi pentru a preda:
► O tablă neagră sau albă poate fi de folos când predai versete biblice.
► În unele ţări şi în unele situaţii este posibil să se folosească retroproiectoare sau videoproiectoare.
► Postere şi modele
● Cel mai bun ajutor vizual
Cel mai bun ajutor vizual eşti TU ÎNSUŢI!
Tu eşti un ajutor vizual pentru copii – cel mai important dintre toate.
► În înfăţişare – în modul cum te îmbraci, cât de îngrijit eşti.
► În predare – ar trebui să fii activ, plin de viaţă şi să eviţi monotonia.
► Prin viaţa ta trebuie să fii o bună mărturie în orice moment.
► Prin atitudinea ta
Fii punctual.
Fii entuziast.
Fii abordabil.
Fii drăguţ, grijuliu şi atractiv pentru copii.
Nu uita că pentru mulţi copii TU eşti singura Biblie pe care o pot citi.

Pregătirea ajutoarelor vizuale

Odată cumpărate, ajutoarele vizuale trebuie pregătite pentru a fi folosite:
► Figurile de flanelograf trebuie tăiate
► Unele planşe trebuie colorate
De asemeni este bine să te pregăteşti, să fii priceput în a mânui aceste ajutoare vizuale pe care le-ai cumpărat, primit sau confecţionat:
►Este bine să exersezi aplicarea figurilor de flanelograf pe tablă.
- Aşează figurile în ordinea în care le vei folosi.
- Asigură-te că figurile sunt aşezate corect.
- Asigură-te că aşezi figurile mai mari în partea de jos a tablei şi figurile
mai mici mai sus.
- Stai în partea laterală a flanelografului şi nu sta în faţa lui.
- Vorbeşte în timp ce aşezi figurile - cu mâna aşezi figurile, iar cu faţa
eşti îndreptat spre copii.
►Trebuie să exersezi folosirea planşelor:
- Ţine planşele în aşa fel încât copiii să le vadă.
- Exersează cum să treci de la o planşă la alta.
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- Nu arăta o planşă pentru o perioadă prea lungă.
- Nu arăta o planşă pentru o perioadă prea scurtă.
Dacă îţi faci singur ajutoarele vizuale şi în mod special dacă tipăreşti benzi
cu cuvinte pentru a ilustra un verset biblic sau o cântare, iată câteva sfaturi
de folos:
► Cuvintele ar trebui să fie destul de mari ca să fie văzute de toţi copiii.
► Literele nu trebuie să fie perfecte, ci să fie clare.
► Nu folosi prea multe cuvinte şi nu le înghesui unul în altul.
► Aşează ajutoarele vizuale în ordine, altfel te vor încurca.

Test final

Înainte de a folosi orice ajutoare vizuale ar trebui să îţi pui următoarele întrebări:
► Îi va ajuta pe copii să înţeleagă adevărul sau este confuz?
► Este corespunzător vârstei copiilor?
► Este îngrijit şi atractiv (fără a fi neapărat profesional)?
► Sunt greşeli de ortografie?
► Este clar şi poate fi văzut cu uşurinţă?
► Este simplu şi fără prea multe detalii?
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Partea a II-a
Învăţături
În paginile următoare sunt multe învăţături (istorioare, exemple, metafore,
asemănări, pilde) pe care le poţi folosi în predarea adevărurilor biblice.
Fiecărei doctrine majore îi este rezervat un capitol încare sunt enunţate
câteva adevăruri. Pentru fiecare adevăr este prezentat un verset biblic, urmat
de una sau mai multe istorioare, pentru a te ajuta să explici acel adevăr.
După fiecare adevăr am inclus numele altor cărţi pe care le-am scris (cu iniiţiale), în care poţi găsi ajutor pentru înţelegerea şi predarea acelui adevăr.
Nu uita că sunt doar istorioare. Scopul lor este să arunce lumina asupra a
ceea ce predai şi să facă adevărul mai uşor de înţeles.
Poţi folosi versetul biblic şi istorioara ca bază pentru un timp scurt cu copiii
în biserică.
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Capitolul 1
Biblia

Copiilor trebuie să li se predea adevărurile importante despre Biblie şi îţi
va fi mai uşor dacă foloseşti istorioare bune, ca cele care urmează. Cunoaşterea Bibliei şi credinţa în adevărurile Bibliei sunt baza vieţii creştine.
Adevăr: Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu - adevărat

(CPDC, MC)
Verset biblic: „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca
să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire.”
(2 Timotei 3:16).

Cristi este foarte încântat. Astăzi este ziua în care va primi rezultatele de

la examen. A alergat spre şcoală şi a văzut la avizier lista cu cei care au trecut
examenul. S-a uitat repede - şi... pe la mijloc... era şi numele lui. A trecut!
A alergat acasă să spună vestea bună. S-au bucurat cu toţii.
Cristi ar fi vrut să spună şi bunicilor că a trecut examenul. Din nefericire
erau departe. Cum ar putea să le spună? „Le voi scrie o scrisoare!” Şi asta a
făcut. A scris o scrisoare şi a spus bunicilor că a trecut examenul. Aceştia au
citit cu bucurie vestea bună.
Ştii că, cu mulţi, mulţi ani în urmă Dumnezeu a vorbit oamenilor şi le-a
spus multe veşti bune? A vorbit cu aceşti oameni aşa cum Cristi a vorbit cu
părinţii lui. Dar nouă, astăzi nu ne mai vorbeşte aşa! Cu toate acestea sunt
aşa de multe lucruri pe care Dumnezeu doreşte să le ştim – inclusiv vestea
bună a mântuirii. Cum ne vorbeşte El astăzi? Dumnezeu face ceea ce a făcut
şi Cristi cu bunicii lui. Dumnezeu a scris tot ce doreşte să ne spună, inspirând
diferiţi oameni. Dumnezeu ne vorbeşte prin Biblie - scrisoarea lui Dumnezeu
către noi, oamenii. El doreşte ca noi să o citim – să citim vestea bună despre
ceea ce a făcut Domnul Isus pe cruce pentru iertarea păcatelor noastre.

Adrian era foarte bun la fizică. Mândru nevoie mare de ultimul lui proiect,
îl arătă bunicului. „Despre ce este proiectul?” întrebă bunicul. „Căi de comunicaţii”, răspunse Adrian. „Este despre căile prin care oamenii comunică şi
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păstrează contactul unii cu alţii. Am scris despre telefon, radio, televizor, satelit
şi cabluri cu fibră optică.”
„Cred că ai uitat cea mai importantă cale de comunicaţie,” spuse bunicul.
„Care e asta?” întrebă Adrian.
„Comunicarea cu Dumnezeu.Cu mulţi ani în urmă Dumnezeu a vorbit oamenilor prin visuri, prin viziuni, deseori le-a vorbit cu o voce care putea fi auzită.
Astăzi Dumnezeu ne vorbeşte şi comunică prin Cuvântul Lui, prin Biblie, iar
noi comunicăm cu El prin rugăciune.”
„Ştiu ce-o să fac!” răspunse Adrian. „Voi adăuga Biblia şi rugăciunea la
proiect, drept căi de comunicaţie.”

Anei nu-i plăceau zilele de luni dimineaţa. Era aşa de greu să te trezeşti,
greu să mergi la şcoală după un weekend aşa de plăcut.
Dar dimineaţa aceasta de luni era diferită! De ce? Pentru că după ce a
servit micul dejun, s-a uitat la maldărul de scrisori din cutie. Tocmai sosise
poştaşul. De ce era aşa de încântată? Una dintre scrisori îi era adresată ei.
Primea pentru prima dată, după multe luni o scrisoare. O deschise repede.
Era de la prietena ei cea mai bună, Laura, care plecase din ţară de câteva
săptămâni. Era o scrisoare lungă. Ana o citi cu atenţie, apoi în autobuz, în
drum spre şcoală o mai citi o dată - într-o pauză deschise din nou scrisoarea.
Ţi-ar place să primeşti o scrisoare – o scrisoare adresată ţie? Ei bine am una
pentru tine aici (arată Biblia). Este o scrisoare lungă, pentru tine şi pentru tine,
de la Dumnezeu. Sper că o vei citi şi sper că vei citi de multe ori în ea – aşa
cum Ana a citit scrisoarea de mai multe ori. Este de la Cineva care te iubeşte
foarte, foarte mult.

Adevăr: Biblia este veşnică şi nu poate fi distrusă.

Verset biblic: „Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor
trece.” (Matei 24:35)

De-a lungul anilor, Biblia a avut mulţi duşmani. Toţi au încercat să o distrugă şi să scape de ea. Cam la 300 de ani după moartea Domnului Isus, împăratul roman Diocleţian, a poruncit să fie distruse toate copiile Bibliei. Mulţi
creştini au murit pentru că citeau Biblia sau pentru că refuzau să spună unde
au ascuns-o. Planul lui Diocleţian nu a reuşit. Astăzi sunt Biblii în toată lumea!
Voltaire, un scriitor francez, care a trăit cu aproape 300 ani în urmă, a spus
că Biblia va deveni o piesă de muzeu şi va fi uitată în următorii 100 de ani.
Astăzi Biblia este mult mai cunoscută decât scrierile lui Voltaire.
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Multe Biblii au fost arse. Multe Biblii au fost şi sunt interzise în multe ţări,
dar Biblia nu a putut fi distrusă. Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul
Isus a spus: „Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece”
(Matei 24:35).
Istorisiri biblice:
Iosia şi Cartea Legii (2 Împăraţi 22).
Mulţi ani de zile copiii lui Israel nu au avut copii ale Cărţii Legii, Cuvântul
lui Dumnezeu. Parcă dispăruseră toate; dar Cartea Legii era acolo – şi o
copie a fost găsită în Casa Domnului. Citirea ei a adus mari schimbări în viaţa
împăratului şi în viaţa poporului.
● Ieremia şi sulul (Ieremia 36).
O parte a Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu, a fost scrisă de Ieremia. Împăratului nu i-a plăcut ceea ce a scris Ieremia şi a pus să fie arsă. Dar nu a
putut distruge Cuvântul lui Dumnezeu. Ieremia a scris din nou - o altă copie.
●

Adevăr: Biblia este o oglindă care ne arată păcatul.
(CPDC)

Verset biblic: „Căci dacă ascultă cineva Cuvântul, şi nu-l împlineşte cu
fapta, seamănă cu un om, care îşi priveşte faţa firească într-o oglindă; şi după
ce s-a privit, pleacă şi uită îndată cum era.” (Iacov 1:23-24)

(Foloseşte o oglindă) Odată ca niciodată (aşa încep toate poveştile, nu?)
era un inspector care a mers să viziteze o anumită şcoală şi a adus cu el o
oglindă magică. A spus elevilor că această oglindă le va arăta cum sunt cu
adevărat. I-a invitat să se ridice unul câte unul şi să se privească în oglindă.
Ionel cel grăsuţ şi mititel a venit în faţă şi ce surpriză! A văzut un porcuşor îmbrăcat în uniforma de şcoală! „Cred că eşti cam lacom Ionel!” şopti inspectorul. Cristinei i-a venit rândul şi când s-a uitat în oglindă, a văzut un iepuraş
cu ochii mari. „Cred că eşti o fetiţă foarte fricoasă”, spuse inspectorul cu blândeţe. „Ar trebui să fii mai curajoasă şi să-ţi menţii punctul de vedere”. Alex cel
leneş veni în faţă şi văzu în oglindă un măgar cu urechi mari. „Nu-i nevoie să
fii măgăruş,” spuse inspectorul. „eşti un băiat deştept!” Dispreţuitoarea Tania
văzu o pisică cu mustăţile zbârlite. „Ţine-ţi mustăţile acasă, Tania!” spuse inspectorul. „Nu te mai uita de sus la alţii!” Rita era o fată nu prea drăguţă şi îi
era frică să se uite în oglindă, dar când privi văzu o faţă plăcută. Chiar dacă
nu era o fată frumoasă pe dinafară, era frumoasă în interior.
Toate acestea nu s-au întâmplat; vă daţi seama. Există însă o oglindă care
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vă arată cum arătaţi cu adevărat – mai ales în interior. Cuvântul lui Dumnezeu
este această oglindă. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată cum suntem – şi când
ne uităm în el vedem că trebuie să ne schimbăm, trebuie să ne întoarcem de
la păcatul nostru şi să credem în Domnul Isus Hristos. Crezând în El vom deveni făpturi noi.

(Foloseşte oglinda.) Laura, o fetiţă mică se pregătea să meargă la şcoală.
S-a pieptănat la oglinda din sufragerie. A zâmbit, s-a întors într-o parte, în alta
şi s-a admirat vreo zece minute. Cineva a tuşit. Era unchiul Gusti, musafirul
lor pentru câteva zile. Laura nu îl observase. Stătea liniştit în fotoliul din colţ.
S-a înroşit toată când şi-a dat seama că a fost observată. „Laura, ştiu acum
ce o să-ţi cumpăr înainte de a pleca! M-am tot gândit ce cadou să-ţi ofer. Când
te vei întoarce de la şcoală îţi voi da o oglindă micuţă, doar pentru tine.” Când
s-a întors de la şcoală, Laura a găsit un pacheţel. L-a deschis şi nu a găsit o
oglindă mică de sticlă, ci o Biblie. A deschis la prima pagină şi unchiul Gusti
scrisese: „Fata împăratului este plină de strălucire” Psalmul 45:13. Asta
înseamnă că dacă am crezut în Domnul Isus Hristos suntem copiii lui Dumnezeu şi suntem frumoşi, strălucitori pe dinăuntru. Apoi unchiul Gusti adăugase „Uită-te mereu în Cuvântul lui Dumnezeu, Laura. Acesta îţi va arăta cum
eşti pe dinăuntru şi îţi va arăta cum Mântuitorul te poate face strălucitoare. Cu
drag, unchiul Gusti.”

Adevăr: Dumnezeu ne-a dat Biblia drept călăuză

Verset biblic: „Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele, şi o
lumină pe cărarea mea.” (Psalmul 119:105)

Odată ca niciodată era un băiat pe nume Adi. Îi plăcea să confecţioneze
lucruri din lemn. De ziua lui, Adi a primit un cadou extraordinar. Era un set de
construit, un avion! Ce încântat a fost! A privit cu interes imaginea de pe cutie,
forma finală a avionului. A fost deosebit de încântat la ideea de a construi
avionul. Aşa că a luat toate piesele din cutie (şi erau multe), le-a aranjat cu
grijă, a luat lipiciul şi s-a apucat de lucru. Nu a citit instrucţiunile; ştia el cum
să construiască tot felul de lucruri, sau cel puţin aşa gândea. Nu trebuia să-i
spună lui cineva cum să facă. Ştiţi ce s-a întâmplat? Toate au ieşit pe dos! Adi
lipise piesele greşit. Curând şi-a dat seama că totul este greşit, dar era prea
târziu. Lipiciul se uscase şi a ieşit o catastrofă în loc de avion. Totul ar fi fost
diferit, dacă Adi ar fi urmat instrucţiunile! Desigur cei care au creat acel kit
ştiau mai bine ca oricine altcineva cum trebuiau puse împreună piesele. De
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aceea au oferit şi instrucţiuni. Uneori şi eu şi tu suntem la fel ca Adi. Creatorul
nostru ştie cel mai bine ce ar trebui să facem şi ce nu ar trebui să facem. De
aceea ne-a dat instrucţiunile de care avem nevoie în Biblie. Trebuie să citim
şi să împlinim aceste instrucţiuni.

Adevăr: Biblia este o lumină care ne arată păcatul şi
ne învaţă că acesta este pedepsit de Dumnezeu.

(CPDC)
Verset biblic: „Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, dă pricepere celor
fără răutate.” (Psalmul 119:130)

Un om călărea spre casă pe un drum ce era pe malul unei coaste. Era furtună, o noapte întunecoasă şi turna cu găleata. De fapt plouase de câteva
zile. Deodată calul omului fornăi şi se opri. Nerăbdător să ajungă acasă, la căldură, omul trase de hăţuri, dar calul refuză să pornească. Chiar atunci un fulger lumină pentru câteva clipe drumul în faţa lui, câteva clipe... dar destul ca
omul să vadă că acolo unde fusese drumul, era acum o groapă adâncă. Dacă
ar fi continuat să meargă, ar fi căzut în prăpastie.
Lumina a arătat omului pericolul. Cuvântul lui Dumnezeu este o lumină
care ne arată starea de păcat şi consecinţele ei. Ne arată că Dumnezeu
urăşte păcatul şi trebuie să-l pedepsească, dar ne arată şi crucea, locul unde
Domnul Isus a murit pentru păcat şi a oferit iertare tuturor care cred în El.

Andrei şi familia lui se mutau în casă nouă. Au ajuns seara târziu. Tata
i-a spus că noul lui dormitor este la etaj şi Andrei a fugit repede pe scări să
vadă cum arată. A deschis uşa, dar n-a putut să vadă nimic pentru că era atât
de întuneric. Este greu să vezi în întuneric, dar când a apăsat pe întrerupător
a văzut totul atât de clar. Nu-i aşa că este uimitor, câte poţi vedea într-o cameră atunci când este lumină sau când bate soarele?
Problema este că mulţi copii (şi oameni mari) nu se văd aşa cum sunt.
Biblia ne spune că noi trăim şi umblăm în întuneric (Ioan 12:35; 1 Ioan 1:6),
şi că ne este greu să ne vedem pe noi înşine. Dar când străluceşte lumina
toate sunt diferite şi ne putem vedea atât de clar. Când stăm în lumină se
vede orice fir de praf. Nimic nu este ascuns de Dumnezeu. El este lumina şi
El ne arată cum suntem cu adevărat. Cum face lucrul acesta? Prin Cuvântul
Lui, prin Biblie. Biblia este ca o lumină care ne ajută să ne vedem şi ne arată
ce trebuie să facem (şi ce să nu facem).
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Adevăr: Biblia este ca un ciocan care sfărâmă inima
împietrită a necredinciosului.

Verset biblic: „Nu este Cuvîntul Meu ca un foc, zice Domnul, şi ca un ciocan care sfărâmă stânca?” (Ieremia 23:29)

(Foloseşte un ciocan, un cui şi o bucată de scândură.) Când baţi un cui
trebuie să ai grijă să nu-ţi dai peste degete, sunt moi şi te poţi răni uşor. Scândura este tare, cuiul este tare, dar ciocanul este mai puternic şi mai greu şi
poate să bată cuiul. Unele ciocane se numesc şi picamere. Sunt puternice,
poţi sparge roci şi cărbuni. Cu un ciocan poţi sfărâma o piatră. Nu o loveşti
doar o dată - loveşti şi loveşti până când piatra se face bucăţele.
Cuvântul lui Dumnezeu este ca un ciocan. Este puternic şi poate să
fărâmiţeze inimile împietrite. Unii oameni au inimile primitoare, moi; aud Cuvântul lui Dumnezeu şi se întorc la El. Alţii au inimile tari şi trebuie să audă
mesajul de multe ori. Dar Cuvântul lui Dumnezeu poate sfărâma chiar şi cea
mai împietrită inimă. Bucata de scândură reprezintă inima ta. Ciocanul reprezintă Evanghelia Domnului Isus. Acest ciocan reprezintă Cuvântul lui Dumnezeu, care aduce mesajul mântuirii prin Domnul Isus. De fiecare dată când
auzi despre Domnul Isus, cuiul care este adevărul, intră câte puţin (loveşte cu
ciocanul). O dată, de două ori, de trei ori, de patru ori. Pătrunde. Ai auzit
Evanghelia. A pătruns în inima ta? Ţi-ai văzut starea de păcat? Ai văzut care
este pedeapsa care o meriţi pentru păcatele tale? L-ai văzut pe Mântuitorul
care doreşte să te ierte? Ai încredere în El chiar astăzi.

Adevăr: Biblia este ca un pedagog care ne arată nevoia
şi ne conduce la Hristos. (MC)

Verset biblic: „Astfel, Legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să
fim socotiţi neprihăniţi prin credinţă.” (Galateni 3:24)

(Arată un carton cu numărul „10”). În Grecia antică băieţii aveau tutori sau
profesori particulari. Aceştia erau sclavi, care îi învăţau tot ce ştiau şi după ce
îşi dădeau seama că i-au învăţat tot ce-au ştiut, îi duceau la alţi profesori specializaţi în alte domenii. Biblia ne spune că Dumnezeu ne-a dat un tutore care
ne va educa şi ne va conduce acolo unde doreşte El să fim. Acest tutore,
acest pedagog sunt cele zece porunci (arată numărul 10). Dumnezeu ne-a dat
aceste zece porunci în Biblie, pentru a ne arăta ce înseamnă pentru El un stil
de viaţă plăcut - o viaţă în care să-l iubim pe El şi să-i iubim pe cei din jurul
nostru. Aceste zece porunci ne arată însă şi faptul că noi nu putem să trăim
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viaţa pe care o aşteaptă Dumnezeu de la noi. Nu deţinem puterea de care
avem nevoie pentru a-L iubi pe El şi a-i iubi pe alţii aşa cum doreşte El. Avem
nevoie ca cineva să ne dea puterea de a iubi şi să facem ce este bine. Cele
zece porunci nu ne pot da această putere şi noi ştim că singurul care a trăit
în felul acesta, a fost Domnul Isus. Cele zece porunci ne îndeamnă să mergem la El pentru iertarea păcatelor, să mergem la El atunci când greşim şi să
Îl rugăm să ne înveţe şi să ne ajute să iubim. Aşa că cele zece porunci ne conduc la Domnul Isus Hristos, aşa cum tutorele sau sclavul din timpul Greciei
antice, atunci când nu mai avea ce să înveţe pe un băiat, îl ducea la un profesor mai bun.

Îţi place să îţi măsori înălţimea uneori, să vezi cât ai crescut, nu-i aşa?
Dar dacă nu ştii să te măsori, s-ar putea să te crezi mai înalt decât eşti. Un
băieţel a spus mamei: „Mamă, sunt la fel de înalt ca Goliat. Am patru metri
înălţime.” „Cum aşa?” răspunse mama foarte surprinsă. „Ei bine, mi-am făcut
eu o riglă, am tras cu creionul multe spaţii, am măsurat şi mi-au ieşit patru
metri înălţime.” Avea patru metri pentru că unitatea de măsură era greşită.
În Biblie, Dumnezeu a dat cele zece porunci, ca să ne arate care este unitatea Lui de măsură. În aceste porunci Dumnezeu ne-a dat o descriere a omului credincios; cum arată şi ce-ar trebui să facă. Aceasta este măsura lui
Dumnezeu. Cum te potriveşti tu la această măsură? Dumnezeu spune că
înaintea Lui toţi am căzut la examen (Romani 3:23). Nu te măsura cu o unitate
de măsură greşită. Foloseşte unitatea de măsură a lui Dumnezeu.

Adevăr: Biblia este ca apa şi îi ajută pe copiii credincioşi
să se menţină curaţi.

Verset biblic: „ca s-o sfinţească, după ce a curăţit-o prin botezul cu apă
prin Cuvânt,” (Efeseni 5:26)

Descurajată, misionara spuse într-o zi unei sărmane femei hinduse: „Văd
că uiţi tot ce te învăţ din Biblie. Capul tău este ca o pâlnie! Cum torn apa, imediat curge afară.” Femeia hindusă a plecat capul cu smerenie şi a spus: „Da,
ai dreptate, capul meu este ca o pâlnie, uit aşa de mult – dar ştii, când torni
apă într-o pâlnie, chiar dacă tot ce torni curge prin partea cealaltă, totuşi face
pâlnia curată. Îmi pare rău că am uitat aşa de mult din ceea ce mi-ai spus
săptămâna trecută, dar ce mi-ai spus m-a făcut mai curată şi m-am întors să
aud mai mult.”
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Îţi place să te uiţi la televizor? Vezi ce multe reclame sunt despre respiraţie, miros urât, dinţi murdari şi haine urât mirositoare? Aceste reclame recomandă să te speli pe dinţi, recomandă să foloseşti apă de gură contra
respiraţiei urâte, să foloseşti deodorant contra mirosurilor neplăcute, să
foloseşti pastă de dinţi contra dinţilor murdari şi să foloseşti detergent pentru
a-ţi spăla hainele – şi... toate lucrurile se rezolvă.
Dar ce poţi face oare pentru ceea ce eşti tu cu adevărat, „interiorul tău”?
Poate vreun detergent să spele gândurile urâte, sentimentele urâte pe care
le ai? Cu siguranţă nu! Singurul răspuns este Cuvântul lui Dumnezeu, el ne
ajută să nu păcătuim. „Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc
împotriva Ta!” (Psalmul 119:11) „Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul
Lui, ne curăţeşte de orice păcat.” (1 Ioan 1:7)
Pentru a ne păstra starea de curat trebuie să citim, să ascultăm şi să împlinim Cuvântul lui Dumnezeu.
Adevăr: Biblia este ca hrana şi ajută copiii credincioşi
să crească. (MS)

Verset biblic: „şi ca nişte prunci născuţi de curând, să doriţi laptele
duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să creşteţi spre mântuire,” (1Petru 2:2)

Cu mulţi ani în urmă,

în India, un om a primit o Evanghelie după Ioan.
Mânios, a rupt-o în bucăţele şi a aruncat-o. Bucăţelele au zburat de jur împrejur pe drum. Un alt om care trecea pe acolo a găsit o bucăţică de hârtie şi a
citit doar câteva cuvinte „pâinea vieţii”. Altcineva l-a văzut şi când a văzut ce
citeşte i-a spus: „A, ai găsit un pic din cartea creştinilor! Şi eu am găsit o
bucăţică, dar am aruncat-o. Nu trebuie să o citeşti!” Celălalt om s-a gândit,
„Poate n-ar trebui să o citesc dar ce cuvinte frumoase, «pâinea vieţii» şi inima
mi-e aşa de flămândă – aşa că am să caut această carte şi am s-o citesc”.
Ajungând în următorul oraş, a cumpărat o Biblie şi a început să citească. A
crezut în Domnul Isus şi inima lui flămândă s-a săturat hrănindu-se în fiecare
zi din Cuvântul lui Dumnezeu.

Într-o luni dimineaţa, Alex a întârziat la micul dejun, iar mama l-a strigat de
jos din bucătărie şi l-a întrebat ce face. El a răspuns că tocmai a citit şapte
capitole din Biblie în dimineaţa aceasta, aşa fel încât nu mai are de citit toată
săptămâna. Mama nu a spus nimic. Când în cele din urmă, Alex a coborât să
servească micul dejun a găsit pe masă şapte boluri cu cereale, şapte felii de
49

pâine şi şapte pahare cu lapte. „Mamă, nu-mi trebuie toate acestea astăzi!”
„Nu fiule”, răspunse mama „dar m-am gândit: ce să mă mai obosesc să-ţi
pregătesc micul dejun în fiecare zi săptămâna aceasta, îţi dau totul astăzi şi
nu mai mănânci până lunea viitoare.”
Alex şi-a văzut greşeala. La fel încercase şi el să se hrănească din Cuvântul lui Dumnezeu pentru o săptămână, fără să-şi dea seama cât de important
este să te hrăneşti câte puţin în fiecare zi.

Suzana o urmărea pe mama citind în Biblie. „De ce citeşti în Biblie aşa de
mult?” o întrebă curioasă. Mama zâmbi şi îi răspunse: „De ce bei tu aşa des
lapte şi mănânci pâine prăjită?” „Pentru că îmi e foame. Trebuie să mănânc,
că altfel mor” răspunse Suzana. „Da, ai dreptate. Şi eu citesc din Biblie pentru
acelaşi motiv. Îmi e foame şi Biblia mă hrăneşte în interior şi dacă nu citesc
pot să spun că omul meu interior se îmbolnăveşte.”

Adevăr: Biblia este ca o stâncă pe care ne putem
construi vieţile şi viitorul nostru. (MS)

Verset biblic: „De aceea, pe orişicine aude aceste cuvinte ale Mele, şi le
face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care şi-a zidit casa pe stâncă.”
(Matei 7:24)

Un băiat alerga fericit printre dunele de nisip şi nu observă o placă mare
pe care scria: „Pericol, nisipuri mişcătoare!” Deodată nisipul îi ajunse până la
genunchi şi îşi dădu seama că se scufundă. „Ajutor!” strigă băiatul. Un om
aflat în apropiere îl auzi, alergă cu o funie, o aruncă spre băiat şi îi spuse să
îşi lege funia în jurul bustului. Băiatul se agăţă de funie şi încetul cu încetul
omul îl trase afară. Ce bucuros a fost băiatul când a simţit pământul tare sub
picioare. A promis că în viitor se va plimba doar pe stâncă - şi nu pe nisip.
Unde eşti, pe nisip sau pe stâncă? Biblia ne spune că, dacă citim cuvintele
Domnului Isus şi facem ce ne spune El, suntem ca oamenii care păşesc şi
trăiesc pe stâncă sau pe pământ solid. Dacă nu facem lucrul acesta, suntem
ca cei care păşesc pe nisip.
Adevăr: Biblia este ca o lumină care călăuzeşte pe copiii
credincioşi în viaţă şi slujire.

Verset biblic: „Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele, şi o
lumină pe cărarea mea.” (Psalmul 119:105)
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Într-o noapte întunecoasă, un băiat şi tatăl lui mergeau prin pădure către
casa unui vecin bolnav. Băiatului îi era frică în pădurea întunecoasă, dar tatăl
îi spuse: „Stai liniştit, torţa pe care o avem face lumină şi ne arată câţiva metri
înainte; ne arată unde să punem următorul pas. Ştii, fiule, că şi Biblia e la fel?
Este ca o lumină pentru picioarele noastre şi ne ajută să păşim în siguranţă
pas cu pas.”

„Hei, Cristi, priveşte dincolo de tufişuri, un câine!” „Domnul Popescu are
un câine nou, să mergem să ne jucăm cu el!” „Stai puţin,” răspunse Alex, ,,nu
vezi semnul «Atenţie, câine rău»?” „Cine te pune să citeşti tot ce scrie acolo?
Pare blând. Hai să ne jucăm cu el!” Când s-au apropiat de câine, acesta a lătrat furios şi a încercat să-i muşte. Au luat-o la fugă, dar era prea târziu. Din
fericire, domnul Popescu a apărut la momentul potrivit şi i-a salvat. „Ar fi trebuit să respectaţi avertizarea! De aceea am pus plăcuţa. Semnele de avertizare sunt puse ca să faceţi ce spun ele.”
Şi în Biblie găsim multe semne de avertizare care ne spun ce să facem şi
ce să nu facem. Dumnezeu ne-a dat Cuvântul Lui ca să ne călăuzească.
Citeşte şi împlineşte – altfel vei avea probleme.
Adevăr: Biblia este ca o sabie care ajută copiii
credincioşi să lupte împotriva răului.

Verset biblic: „Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor
decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi
duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii.” (Evrei 4:12)

Vă amintiţi istoria lui David şi Goliat? Vă amintiţi cum David a omorât pe

uriaş cu o piatră? Apoi a luat sabia uriaşului şi i-a tăiat capul? Această sabie
a devenit faimoasă. Preoţii au păstrat-o cu mare grijă şi mai târziu, când David
a avut nevoie de ea, a cerut-o şi a primit-o (1 Samuel 21:9). Dar noi astăzi,
putem folosi o sabie mult mai renumită. Nu există o altă sabie ca aceasta. Ea
este Cuvântul lui Dumnezeu. Are două tăişuri. Un tăiş îl poţi folosi împotriva
lucrurilor rele din tine, atunci când diavolul te ispiteşte să faci rău. Când eşti
ispitit să furi, ia Biblia, sabia ta şi spune: „Cine fura să nu mai fure.” (Efeseni
4:28). Domnul Isus a folosit Biblia ca o sabie atunci când a fost ispitit de diavolul să nu asculte de Tatăl ceresc (Matei 4:10). Celălalt tăiş îl poţi folosi pentru a spune vestea bună despre Domnul Isus. Dacă vrei să arăţi altora că
urăşte Dumnezeu păcatul, dacă vrei să le vorbeşti despre lucrurile pe care le
urăşte Dumnezeu, atunci ei îşi vor da seama că trebuie să se împace cu Dum-
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nezeu şi să se întoarcă din păcat la Mântuitorul care îi iubeşte. În felul acesta
sabia Cuvântului se ocupă de păcatul din vieţile lor.
Nici o altă carte nu seamănă cu o sabie care luptă împotriva păcatului.
Iată de ce Biblia este numită Sabia Duhului. David a cerut sabia lui Goliat:
„Dă-mi-o, nu-i nici una ca ea”. Şi noi ar trebui să spunem aceasta despre Cuvântul lui Dumnezeu „Dă-mi-l, nu-i nici unul ca el”. Atunci când te întorci din
păcat şi crezi în Domnul Isus ca Mântuitor, devii un soldat în Împărăţia lui
Dumnezeu şi vei putea să lupţi împotriva celui rău, folosind Sabia Duhului, Cuvântul lui Dumnezeu.
Istorisire biblică:
Domnul Isus a folosit Cuvântul lui Dumnezeu pentru a birui pe duşman
(Matei 3:1-11). De fiecare dată când diavolul a ispitit pe Domnul Isus, acesta
a citat un verset din Cuvântul lui Dumnezeu şi după ce a făcut aceasta de trei
ori, diavolul a plecat de la El. Domnul Isus a folosit Biblia ca o sabie împotriva
celui rău şi a câştigat! Şi tu poţi folosi Biblia în acelaşi fel.

Adevăr: Biblia este puternică şi poate să schimbe
minţi şi vieţi. (MS, CPDC)

Verset biblic: „Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă
ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a
iudeului, apoi a grecului.” (Romani 1:16)

Cu mulţi ani în urmă, o contesă germană a lăsat un testament cu instrucţiuni foarte clare. Nu era credincioasă şi îşi bătea joc de cei care spuneau că
există viaţă după moarte. Conform instrucţiunilor, după ce a murit, pe mormânt i-a fost pusă o bucată mare de granit; înconjurată de nişte stânci mari.
Ansamblul era prins împreună cu nişte cleme din oţel, iar deasupra era pusă
o inscripţie care spunea că acest mormânt nu trebuie deschis niciodată. Fusese făcut în aşa fel încât să reziste pentru totdeauna. În ansamblul de pe
mormânt a căzut o ghindă mică şi într-o zi, o crenguţă verde a răsărit de sub
placa de granit. A crescut, şi a crescut până când a dărâmat ansamblul.
Ghinda mică s-a făcut un stejar mare. Sămânţa stejarului era foarte mică, dar
cu timpul a devenit un copac puternic.
Domnul Isus spune că Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu este ca o sămânţă
(Luca 8:11). Când Cuvântul lui Dumnezeu pătrunde în inima şi viaţa unei persoane şi când Dumnezeu îl face să crească, au loc schimbări uimitoare.
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Un om care era convins că Biblia nu este o carte adevărată, a găsit o Biblie pe drum. Mânios, a rupt Biblia în bucăţi şi a aruncat resturile în jurul lui.
Un hoţ ce stătea ascuns într-un tufiş, gata să jefuiască omul care tocmai trecea, se opri o clipă mirat şi îşi spuse că va arunca mai întâi o privire la foile
pe care le împrăştiase omul. Luă o foaie şi citi: „Crede în Domnul Isus Hristos
şi vei fi mântuit” (Faptele Apostolilor 16:31). Inima hoţului se înmuie şi-L rugă
pe Domnul să fie Mântuitorul lui. Viaţa lui a fost schimbată. Într-o zi îl întâlni
pe omul care rupsese Biblia în bucăţi şi o aruncase pe drum. „Aş vrea să-ţi
arăt o carte minunată. M-a ajutat mult.” Celălalt om văzu că este o Biblie şi
spuse: „Cartea aceasta nu ajută pe nimeni”. „Te-a ajutat şi pe tine” răspunse
fostul hoţ „pentru că m-a împiedicat să te jefuiesc!”

Doi oameni albi, călătoreau într-o ţară în care cu câţiva ani înainte, oamenii erau canibali. Aceşti canibali erau acum creştini, pentru că misionarii îi
învăţaseră Cuvântul lui Dumnezeu şi pentru că au crezut în ceea ce au auzit.
Cei doi oameni albi nu credeau în Dumnezeu şi când i-au văzut pe indigeni
mulţumind pentru hrană, au râs, şi şi-au bătut joc de ei. Şeful indigenilor le
spuse: „Ar trebui să fiţi bucuroşi că noi credem în Dumnezeu şi că Îi mulţumim
pentru hrana noastră. Înainte ca să auzim Cuvântul lui Dumnezeu, nu eram
aşa. Dacă ne-aţi fi vizitat atunci, voi aţi fi fost hrana noastră.”

Mişa era un tânăr evreu, al cărui tată era un bogat om de afaceri. Sperând
că într-o zi va deveni partenerul tatălui în afaceri, Mişa muncea din greu la
şcoală. „Fiule,” îi spuse tatăl într-o zi „să nu fii ispitit vreodată să citeşti din
Noul Testament pentru că este o colecţie de minciuni. Promite-mi că nu-l vei
citi până nu vei avea cel puţin 21 de ani.” Cel mai bun prieten al lui Mişa era
creştin, aşa că i-a stârnit interesul pentru cărţi creştine. Promisese însă că nu
va citi Noul Testament până nu va avea 21 de ani şi va avea minte destul de
coaptă să-l priceapă. Şi-a ţinut promisiunea până a avut 20 de ani. A mers la
Londra să rezolve nişte probleme pentru tatăl său şi a fost cazat la un hotel.
Pe noptiera de lângă pat a găsit un Nou Testament. Curios, l-a deschis şi a
început să citească: „Îi vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe
poporul Lui de păcatele sale.” (Matei 1: 21)
Mişa cunoştea poruncile lui Dumnezeu; ştia că a încălcat aceste legi încă
de copil. Poate El să-l ierte şi să îl ajute să nu mai calce legea lui Dumnezeu?
„Oh, nu trebuie să mai citesc! I-am promis tatălui că nu voi citi.” Dar, cum împlini 21 de ani începu să studieze Noul Testament. Furios, tatăl îi spuse că
dacă face acest lucru, nu va mai putea rămâne în firmă şi nu poate fi
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partenerul lui. Lucrul acesta l-a întristat pe Mişa, dar găsise răspunsul la cele
mai mari întrebări ale lui. A crezut în Domnul Isus ca Mântuitor. Dumnezeu a
folosit o Biblie să îl schimbe. A început să slujească Domnului şi să spună
poporului lui despre Domnul Isus.

Căpitanul Brown era pe un vapor foarte frumos, dar membrii echipajului
erau sălbatici, răi şi violenţi. Căpitanul însuşi era un om rău, un mare băutor,
temut de tot echipajul. Dar a îmbătrânit şi nu se simţea bine. Era bolnav, în
pat, şi s-a gândit că, dacă există Dumnezeu nu era prea pregătit să Îl întâlnească. „Adu-mi o Biblie”, strigă el primului marinar. Marinarul căută peste
tot, dar nu găsi nici o Biblie. Deodată cineva şi-a adus aminte că l-a văzut pe
un tânăr citind din Biblie. L-au văzut şi l-au adus la căpitan. „Cine eşti tu?” întrebă căpitanul. „Sunt noul băiat de la cabine”, răspunse Joe. „Citeşte” îi spuse căpitanul, închizând ochii. Joe îi citi Ioan 3:16. „Citeşte-mi din nou.” Joe
citi din nou şi adăugă: „Dacă vă place, aş vrea să vă citesc acest verset aşa
cum mi-l citea mie mama”. „Hai, citeşte!”, spuse căpitanul. „Fiindcă atât de
mult a iubit Dumnezeu pe Joe, încât a dat pe singurul Său Fiu, astfel încât
dacă Joe crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.” „Asta chiar că e
o veste bună”, spuse căpitanul. „Acum citeşte-l din nou şi pune numele căpitanului tău în el.” Joe făcu aşa. Atunci căpitanul spuse: „Asta este! Sunt
pregătit să ajung la Port”. Acest verset biblic şi adevărul conţinut în el, au
schimbat viaţa acestui om. A crezut în ceea ce i-a spus Cuvântul lui Dumnezeu şi curând după ce L-a primit pe Domnul Isus ca Mântuitor, căpitanul a
intrat în Portul ceresc.

Un soldat descoperi că nu mai are hârtie în care să-şi învelească ţigaretele. În baracă, într-un dulap, văzu o Biblie veche. Hârtia era foarte fină
aşa că soldatul începu să folosească foile ei pentru a-şi înfăşura ţigaretele.
Într-o zi, fumând începu să citească una dintre pagini şi rămase surprins. Începu să citească în fiecare zi foile cu care îşi făcea ţigareta până îşi dădu
seama că are nevoie de Mântuitor.Citirea unor file din Biblie i-a schimbat viaţa.

(Confecţionează un baston jucărie cu fitil la capăt) Cuvântul lui Dumnezeu
este foarte puternic. Noi cunoaştem cu toţii distrugerile pe care le pot face
teroriştii folosind explozibil. Pot distruge clădiri, pot omorî şi răni mulţi oameni.
Cuvântul lui Dumnezeu este mult mai puternic. Nu-i aşa că e mult mai uşor
să distrugi lucruri decât să le faci?
Cuvântul lui Dumnezeu este puternic şi el transformă în creaturi noi, pe cei
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care îl iubesc pe Dumnezeu şi fac voia Lui. El trebuie să şi distrugă unele lucruri din noi. El ne întoarce vieţile pe dos, dărâmă zidurile noastre, ziduri care
Îl ţin pe Dumnezeu afară. Dacă-L rugăm pe Fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus,
să fie Mântuitorul nostru, totul se va schimba spre binele nostru.
Această bucată de dinamită îşi face lucrarea dacă este pusă la locul
potrivit, în momentul potrivit. Pentru ca tu să fii schimbat, lasă Cuvântul lui
Dumnezeu să pătrundă în inima ta şi crede ceea ce va face Dumnezeu pentru
tine. Urmăreşte apoi şi vei vedea ce schimbări au loc în viaţa ta!
Istorisiri biblice:
● Convertirea Lidiei (Faptele Apostolilor 16:13-15).
Pavel a venit la Filipi, a predicat Cuvântul lui Dumnezeu unui grup de femei
pe malul râului. Dumnezeu a folosit predica lui Pavel pentru a deschide inima
Lidiei şi ea a devenit creştină şi a arătat şi altora puterea Cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu face lucrul acesta şi astăzi.
● Convertirea famenului etiopian (Faptele Apostolilor 8:26-40).
Famenul etiopian l-a rugat pe Filip să-i explice un pasaj din Cuvântul lui
Dumnezeu. Filip a făcut aceasta şi i-a vorbit despre Domnul Isus. Dumnezeu
a folosit Cuvântul Său pentru a-l conduce pe etiopian la Domnul Isus Hristos.
Acesta a devenit un creştin în urma predicării Cuvântului lui Dumnezeu. Astăzi
multe milioane de bărbaţi şi femei, băieţi şi fetiţe, devin credincioşi prin Cuvântul lui Dumnezeu.
● Convertirea lui Timotei (2 Timotei 1:5; 3:14-15).
Temeliile credinţei lui au fost puse de mama şi bunica lui, care l-au învăţat
Cuvântul lui Dumnezeu încă din copilărie.

Adevăr: Biblia este adevărată şi trebuie să o crezi.

(MS, CPDC)
Verset biblic: „Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.”
(Ioan 17:17)

Martin Luther un mare lider al bisericii, avea o credinţă extraordinară, dar
uneori credinţa lui scădea şi el se îngrijora despre multe lucruri şi era cuprins
de teamă. O povestire ne spune cum, într-una din zilele când era foarte îngrijorat şi nefericit, soţia lui s-a îmbrăcat în negru, aşa cum se îmbrăcau oamenii când le murea cineva drag. La micul dejun Martin a fost foarte surprins
să-şi vadă soţia îmbrăcată în negru. „A murit cineva, dragă?” întrebă el. „Nu
ştii?” răspunse soţia „Dumnezeu a murit.” „Cum poţi să spui aşa o prostie?
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Trebuie să crezi ce spune Biblia - că Dumnezeu e viu şi este viu în vecii vecilor.” „Atunci tu de ce eşti aşa de îngrijorat şi trist, dacă crezi Cuvântul Lui şi
crezi că El este viu?” În clipa aceea Martin înţelese că el trebuie să creadă
ce spune Biblia, să creadă cu adevărat şi curând îngrijorarea lui a dispărut.

Adevăr: Biblia este ca o comoară. Apreciaz-o.

Verset biblic: „Mai mult preţuieşte pentru mine legea gurii Tale, decât o
mie de lucruri de aur şi de argint.” (Psalmul 119:72)

Vă plac poeziile? Aţi scris vreodată o poezie? Era un om căruia îi plăcea
Biblia aşa de mult încât a scris o poezie despre Biblie foarte lungă, cu 176 de
strofe. Fiecare strofă spune câte ceva despre Cuvântul lui Dumnezeu.
Această poezie se găseşte în Biblie şi se numeşte Psalmul 119. Autorul scrie:
„Mai mult preţuieşte pentru mine legea gurii Tale, decât o mie de lucruri de aur
şi argint”. Pentru acest om Biblia era o mare comoară, mai preţioasă decât
aurul, argintul sau orice alt lucru preţios.

Samusili era un băieţel sclav, furat din familia lui din Africa şi acum lucra
pe o plantaţie de cacao din Angola. Era o muncă foarte grea, dar câţiva dintre
sclavi erau creştini. Aceştia se întâlneau şi lăudau pe Domnul Isus, citeau din
Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Samusili crezu în Domnul Isus Hristos şi învăţă să scrie şi să citească. Citirea Bibliei i-a adus multă bucurie şi mângâiere.
Târziu noaptea, când vechilii dormeau, sclavii se întâlneau să citească şi să
se roage până în ziua în care sclavul care avea Biblia a fost mutat pe o altă
plantaţie. Cât le lipsea citirea Cuvântului lui Dumnezeu! Samusili s-a decis să
Îl roage pe Dumnezeu să le dea o altă Biblie. Se ruga dimineaţa, la amiază
şi seara şi Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. Într-o zi, în timp ce goleau un
sac cu cacao, căzu din el un Nou Testament. Începură din nou să citească,
dar se hotărâră să scrie copii de mână ale cărţilor, să aibă dacă stăpânul ar
descoperi Noul Testament. Dar curând, crudul stăpân al plantaţiei descoperi
hârtia, creioanele, cărţile scrise de mână şi le arse. Pe Samusili îl puse în
lanţuri în închisoare. Cu toate acestea, lui Samusili nu-i păsa aşa de mult de
faptul că era în închisoare cât de faptul că stăpânul nu găsise Noul Testament
şi sclavii puteau să audă Cuvântul lui Dumnezeu. Mai târziu Samusili a fost
eliberat şi ar fi putut să se întoarcă la familia lui, dar a rămas pe plantaţie ca
să mărturisească celor care lucrau acolo. După un timp foile Noului Testament
erau rupte de atâta folosinţă, dar mesajul rămase în inima lui Samusili. Iubeşti
şi foloseşti Biblia la fel de mult cum a folosit-o acest sclav?
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Mary Jones era o fetiţă irlandeză, care a trăit cu mulţi ani înainte şi căreia
îi plăcea foarte mult să citească în Biblie. Nu avea Biblia ei deoarece Bibliile
erau foarte scumpe în vremea aceea. Auzea citindu-se Biblia la biserică şi
putea să citească în Biblia unei vecine bogate, dar îşi dorea aşa de mult să
aibă Biblia ei. Aşa că a început să lucreze, să pună ceva bani deoparte - spăla
haine, făcea curăţenie în casă, creştea puişori, avea grijă de copii. După şase
ani de muncă a avut suficienţi bani să îşi cumpere o Biblie, dar trebuia să
meargă cam 40 km să o cumpere. Când a ajuns la casa omului care vindea
Biblii, acesta i-a spus că nu mai are nici una. Mary începu să plângă şi se
aşeză pe un scaun. Era atât de disperată, încât omul îi făcu rost de o Biblie.
Ce bucuroasă a fost! A mulţumit omului pentru bunătatea lui şi a pornit înapoi
spre casă . Dumnezeu îi împlinise dorinţa inimii. Preţuieşti şi tu Cuvântul lui
Dumnezeu ca Mary?
Istorisire biblică:
Ezra şi atitudinea de reverenţă şi apreciere a Cuvântului lui Dumnezeu
(Neemia 8:1-8). Cuvântul lui Dumnezeu a fost adus lui Ezra, care a stat înaintea poporului şi l-a citit bărbaţilor, femeilor şi copiilor. Biblia ne arată că oamenii au stat în picioare (versetul 5), au ascultat cu atenţie (versetul 3), au
înţeles şi au răspuns folosind cuvântul „Amin!” (versetul 6), s-au închinat lui
Dumnezeu (versetul 6), au plâns din pricina păcatelor lor (versetul 9) şi apoi
s-au bucurat (versetul 12). Toate aceste răspunsuri ale poporului ne arată cât
de mult iubeau şi preţuiau Cuvântul lui Dumnezeu. Eşti şi tu ca ei?

Adevăr: Dumnezeu doreşte ca tu să citeşti din Biblie.

(MS)
Verset biblic: „Iudeii aceştia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit Cuvântul cu toată râvna, şi cercetau Scripturile în fiecare zi,
ca să vadă dacă ce li se spunea, este aşa.” (Faptele Apostolilor 17:11)

Un băieţel african primise ceva bani, aşa că fugi la magazinul din sat să

îşi cumpere ceva. La magazin, într-un colţ copilul zări ceva micuţ, negru. „Ce
este aceasta?” întrebă el. „Aceasta e o umbrelă”, răspunse femeia de la magazin. „E de folos atunci când plouă.” Băieţelul nu mai văzuse o umbrelă
înainte, nu ştia cum s-o folosească, nu ştia să o deschidă, dar o cumpără
gândindu-se că este un fel de lucru magic. În drum spre casă începu să plouă,
dar umbrela nu îndepărtă ploaia. Băieţelul o ţinu în diferite poziţii. Într-o parte,
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în alta... nimic. În cele din urmă descoperi un buton mic şi îl apăsă. Tot nu era
bine. Apoi privi din nou, apăsă butonul şi împinse spiţele umbrelei. Umbrela
începu să se deschidă. Deodată copilul pricepu. O umbrelă e ca o colibă mică,
pe care o cari după tine. Ca să funcţioneze, trebuie să fie deschisă.
Ştiţi voi copii că la fel este şi Biblia? Biblia te protejează nu de ploaie, ci de
pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcatele tale. Din Biblie înveţi să crezi în Salvatorul care te-a eliberat de pedeapsa păcatului. Dar, pentru a învăţa toate
acestea, trebuie să deschizi Biblia şi să o citeşti. Nu îţi este de nici un folos
dacă o porţi cu tine în geantă. Trebuie să o deschizi şi să o citeşti. Deschizi
şi citeşti Biblia ta? Citeşte Biblia şi crede ce spune ea.
Istorisire biblică
Poruncile lui Dumnezeu pentru Iosua, în Iosua 1:1-7. Dumnezeu i-a dat lui
Iosua porunci clare despre Cuvântul lui Dumnezeu, în versetul 8: să-l citească, să cugete la el, să se gândească la el, să-l împlinească. Rezultatele vor
fi prosperitate şi succes. Poruncile acestea sunt valabile şi pentru tine.

Adevăr: Dumnezeu doreşte ca tu să memorezi
versete biblice. (MS)

Verset biblic: „Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc
împotriva Ta!” (Psalmul 119:11)

Ai auzit vreodată despre antibiotice? Sunt tablete pe care doctorul ţi le
prescrie atunci când eşti bolnav. Medicamentele luptă ca nişte soldaţi împotriva duşmanului trupului nostru - microbii. Poţi intra în contact cu microbii
oriunde – în aer, în apă, în alimente. De obicei trupul tău luptă împotriva microbilor şi tu îţi menţii starea de sănătate, dar atunci când microbii sunt foarte
puternici, te îmbolnăveşti şi ai nevoie de ajutor suplimentar pentru a-i omorî.
Aşa că, înghite antibioticele pe care ţi le-a prescris doctorul şi acestea pornesc
războiul împotriva microbilor. După aceea, trupul tău se face din nou bine.
Pentru ca antibioticele să lucreze, trebuie să le pui în gură şi să le înghiţi cu
puţină apă. Ele trebuie să pătrundă în corpul tău pentru a te vindeca.
Ştim cu toţii că inimile noastre sunt bolnave de boala păcatului, boală contra căreia nu putem lupta noi înşine. Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu aduce vindecare şi versetele din Biblie sunt ca antibioticele. Aşa cum trebuie să înghiţi
antibioticele cu puţină apă, astfel încât ele pătrund în stomac şi de acolo în tot
trupul, la fel trebuie să citeşti şi să înveţi Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să
meditezi la Cuvântul lui Dumnezeu şi trebuie să-l păstrezi în adâncul inimii
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tale. Apoi când Satana vine şi încearcă să pună gânduri rele în mintea ta, antibioticul, Cuvântul lui Dumnezeu, este acolo ca să le alunge. De exemplu, tu
te joci un joc video şi mama te cheamă să mergi şi să faci curăţenie în
cameră. Eşti ispitit să nu asculţi; atunci un verset biblic pe care l-ai învăţat îţi
vine în minte: „Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept”
(Efeseni 6:1), şi te gândeşti „Voi face ce zice mama. Este singurul lucru bun
pe care pot să-l fac”.

Adevăr: Dumnezeu doreşte ca tu să spui şi altora ceea
ce scrie în Biblie.
Verset biblic: „Voi sunteţi martori ai acestor lucruri.” (Luca 24:48)

Un mic cerşetor privea pe fereastra unui restaurant, urmărind chelnerii

care aduceau farfurii pline cu mâncare delicioasă, oamenilor de la mese.
Hainele îi erau zdrenţuite şi era foarte palid. Un poliţist cu faţa blândă îl observă şi spuse: „Ţi-ar place şi ţie ceva bun de mâncare?” „Da”, spuse copilul,
„dar îţi trebuie bani ca să poţi mânca aici.” „Ei bine, dacă aş plăti pentru tine,
ai veni cu mine înăuntru?” Copilului nu i-a trebuit o a doua invitaţie. Curând
stătea în faţa unei farfurii cu mâncare foarte bună, (Apropo copii, nu este o
idee bună să răspundeţi la invitaţia unor străini; sunt sigur că părinţii v-au
spus aceste lucruri. Să nu acceptaţi niciodată invitaţia unui străin! Băieţelul din
povestire nu era în pericol pentru că poliţistul era creştin). Băieţelul a văzut că
poliţistul mulţumeşte pentru mâncare şi începe să mănânce. Copilul nu se
atinsese de mâncarea din faţa lui. „Mănâncă, se va răci!” „Nu pot!” răspunse
băieţelul. „De ce nu?” întrebă el. „Cum pot să mănânc când el se uită la
mine?” spuse copilul, privind dincolo de fereastra restaurantului, de unde îl
privea un alt copil cerşetor. „E fratele meu şi ştiu că e tare flămând, aşa că ţin
mâncarea să o împart cu el.” La fel ca şi băieţelul din povestire, noi nu putem
să primim vestea bună despre Domnul Isus şi apoi s-o ţinem doar pentru noi,
atunci când în jurul nostru sunt aşa de mulţi cei care au nevoie să audă, aşa
de mulţi flămânzi după Vestea Bună.

Nu era nimeni în bucătărie cu excepţia unei furnici, care încerca să
găsească ceva de mâncare. Duşumeaua era aşa de curată, încât era imposibil să găseşti ceva. Aşa că flămândă, mica furnică începu să escaladeze piciorul unei mese să vadă dacă nu găseşte ceva de mâncare. Nimic! Masa
era curată, strălucitoare. În mijlocul mesei era un bol. Furnica ajunse la el şi
spre marea ei bucurie văzu că bolul era plin de zahăr. După ce făcu des-
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coperirea aceasta grozavă se gândi: „Trebuie să spun şi celorlate furnici despre ceea ce am găsit”. Aşa că fugi din nou pe masă, în jos pe piciorul mesei,
pe duşumea şi ajunse afară în grădină unde spuse şi celorlalte furnici vestea
bună. Le conduse până la bolul de pe masă şi curând din grădină până la bol
era o linie formată din multe, multe furnici.
Furnica ar fi putut să ţină vestea bună pentru ea, dar n-a făcut lucrul
acesta. La fel noi, nu ar trebui să ţinem mesajul minunat al mântuirii prin Domnul Isus Hristos, doar pentru noi.

Într-o zi Ioan a ieşit cu tata, cu maşina. Era o seară rece, era vânt şi zăpadă şi pe când se îndreptau cu maşina spre garaj au văzut un măgăruş
stând în garaj. Găsise uşa garajului deschisă şi se furişase la adăpost. Ioan
ieşi din maşină, mângâie măgăruşul şi spuse: „Oh, măgăruşule, tata n-o să
te trimită afară în frig acum, stai aici.” Tata răspunse: „Da, poate să stea aici”.
A doua seară, Ioan şi tatăl lui au ieşit iarăşi cu maşina şi când s-au întors ce
credeţi că au văzut în garaj? Nu unul, ci doi măgăruşi! Măgăruşul spusese şi
unui prieten despre acest garaj! Era o veste bună şi n-o ţinuse doar pentru el.
Şi noi ar trebui să spunem veştile bune şi altora – mai ales vestea bună a
iertării, oferită de Dumnezeu prin ceea ce a făcut Fiul Lui, Domnul Isus pentru
noi la cruce. Şi alţi oameni au nevoie de iertare.
Istorisiri biblice:
● Filip evanghelizează pe famenul etiopian (Faptele Apostolillor 8:26-40). El
face lucrul acesta în trei paşi pe care ar trebui să-i facem şi noi:
1. Ascultă de Dumnezeu şi merge la persoana la care l-a trimis Dumnezeu (versetul 26, 27, 29).
2. Se oferă să îl ajute să înţeleagă ce spune Cuvântul lui Dumnezeu.
3. Explică acestei persoane calea mântuirii.
Drept rezultat etiopianul este mântuit. Şi astăzi oamenii pot fi mântuiţi dacă
creştinii ca mine şi ca tine spun altora Vestea Bună.
● Povestea celor zece leproşi care au adus vestea bună cetăţii, în vremea
în care oamenii mureau de foame (2 Împăraţi 7: 1-16).

60

Capitolul 2
Doctrine despre Dumnezeu

Doctrinele despre Dumnezeu sunt extrem de importante şi sunt baza atât
a evanghelizării cât şi a creşterii spirituale. Este esenţial să predai toate
aceste adevăruri despre Dumnezeu, într-un mod în care ei să le înţeleagă.
Una din cele mai bune căi este ilustrarea.
Partea I - Existenţa lui Dumnezeu

Adevăr: Există Dumnezeu. (CPDC)

Verset de memorat: „Nebunul zice în inima lui: «Nu este Dumnezeu!»”
(Psalmul 53:1a)

Un om de stiinţă american era într-o expediţie în Africa. Avea drept ghid
un creştin african. Omul de ştiinţă a început să-şi bată joc de credinţa africanului în Dumnezeu. „De ce crezi în El? Nu L-ai văzut niciodată, nu L-ai auzit
niciodată, nu ai vorbit cu El niciodată, nu L-ai atins niciodată, eşti nebun să
crezi în El.” „Dumneata ai crede în El, dacă ţi l-aş arăta?” „Sigur!” spuse omul
de ştiinţă. „Ei bine, să privim la unul din slujitorii Lui.” Omul de ştiinţă îl urmă
pe african afară din cort, încă bătându-şi joc de credinţa omului. „Priveşte la
soare timp de două minute” spuse omul, „şi apoi ţi-L voi arăta pe Dumnezeu.”
Omul de ştiinţă privi la soarele strălucitor timp de o secundă şi apoi îşi acoperi
ochii. „Nu pot! Orbeşti dacă te uiţi la soare timp de două minute!” „Ei bine,
dacă nu poţi privi la soare care este doar o creaţie a lui Dumnezeu, unul din
slujitorii Lui, cum vei putea privi vreodată la Dumnezeu Creatorul?”

Unui electrician i s-a pus întrebarea: „Ce este electricitatea?” dar n-a ştiut
să răspundă. Electricianul nu credea în Dumnezeu şi într-o zi îşi bătea joc de
un prieten credincios. „Ai grijă,” îi răspunse creştinul. „nu-ţi mai bate joc, Dumnezeu există. Nu trebuie să îl vezi pe Dumnezeu ca să crezi în El. El este la
fel de real ca şi electricitatea. Nu înţeleg ce este electricitatea, dar cred în
ceea ce face electricitatea la fel ca tine şi am mare grijă. Curentul electric
poate fi foarte periculos. Ştiu ce putere mare are. La fel nu-L putem vedea pe
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Dumnezeu, dar puterea Lui se vede clar în tot ce este în jurul nostru. Ca şi cu
electricitatea noi trebuie să ne temem şi să-L respectăm pe Dumnezeu”.

Un băiat l-a întrebat pe învăţător: „Dacă există Dumnezeu, de ce permite
războiul?” „Deci tu crezi că războiul dovedeşte că nu există Dumnezeu?” întrebă învăţătorul. „Da, domnule”, răspunse băiatul. „Ascultă. Tu crezi că eu îmi
doresc ca, voi în clasă să vorbiţi în timp ce vă predau?” „Nu domnule”, răspunse copilul. „Şi copiii vorbesc între ei, chiar dacă mie nu-mi place lucrul acesta?” „Uneori vorbesc.” spuse copilul. „Ei bine, a cui este vina atunci când ei
vorbesc? Este vina mea?” continuă învăţătorul. „Nu domnule, este vina lor.”
răspunse băiatul. „Ei bine, când oamenii luptă unul împotriva altuia, este vina
lor. Nu trebuie să aruncăm vina pe Dumnezeu. Şi apoi lupta nu dovedeşte că
nu există Dumnezeu – la fel cum faptul că elevii vorbesc în clasă nu
dovedeşte că nu există un învăţător”.
Istorisire biblică: Ilie şi profeţii lui Baal (1 Împăraţi 18:19-39).
Copiii lui Dumnezeu nu mai credeau în Dumnezeul lui Israel. Au început
să se închine altor dumnezei. Ilie a cerut un semn în lupta cu profeţii falşi,
pentru a dovedi poporului că există un singur Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel. Ca rezultat al acelui semn, copiii lui Israel au venit şi au crezut în unicul
Dumnezeu (versetul 39). Şi tu trebuie să faci acelaşi lucru.

Adevăr: Noi ştim că există Dumnezeu pentru că putem
vedea lucrarea mâinilor Lui. (CPDC)

Verset biblic: „Cerurile spun slava lui Dumnezeu, şi întinderea lor vesteşte
lucrarea mâinilor Lui.” (Psalmul 19:1)

Sunt oameni care cred că doar cei ignoranţi, proşti mai cred în Dumnezeu

ca Mare Creator. Renumitul matematician german Athanasius Kircher a fost
vizitat odată de un prieten care nu credea în Dumnezeu. Într-un colţ al camerei era un glob pământesc foarte frumos. Vizitatorul l-a privit uimit, a remarcat
ce frumos era şi a întrebat: „Unde ai găsit aşa un glob frumos? Cine l-a produs?” Matematicianul german a răspuns: „Nu l-a produs nimeni! A apărut aşa
deodată, din întâmplare.” Vizitatorul răspunse: „Ce vrei să spui? Este imposibil!” „Ei bine este la fel de imposibil şi pentru lumea noastră atât de frumoasă
să apară, aşa la întâmplare, fără lucrarea Dumnezeului Creator.”
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Domnul Bucur îşi citea ziarul, în timp ce fiul lui, Timotei îşi făcea temele.
„Tată”, spuse băiatul deodată, „învăţătorul meu a spus că tot ce are viaţă pe
pământ a apărut din întâmplare şi că s-a îmbunătăţit pe parcurs. Se numeşte
evoluţie. Domnul Popescu este un învăţător foarte bun şi ne spune lucruri
atât de interesante. Eu ştiu că tu crezi că Dumnezeu a creat totul şi eu cred
la fel, dar învăţătorul meu ştie o mulţime de lucruri. S-ar putea ca el să aibă
dreptate!” Domnul Bucur a privit faţa îngrijorată a fiului, a zâmbit şi a răspuns:
„Învăţătorii ştiu multe lucruri, Timotei, dar nu ştiu totul. Chiar dacă învăţătorul
tău a prezentat evoluţia ca ceva grozav, el nu este sigur de ceea ce spune.
Oamenii care spun că forme simple de viaţă s-au schimbat în forme mai complicate, ca fiinţa umană, nu au nici o dovadă că lucrul acesta este adevărat.”
Domnul Bucur luă o carte de pe raft şi continuă: „Aceasta este o carte despre
evoluţie, scrisă de cineva care crede în evoluţie. Nu vei înţelege prea multe
din ceea ce spune, dar te-aş ruga să numeri de câte ori găseşti în această
carte cuvintele «probabil», «poate», «presupunem». Aceste cuvinte arată că
ei nu sunt siguri de ceea ce spun. Ia cartea, citeşte, caută aceste cuvinte şi
să-mi spui ce ai găsit.” Timotei se apucă de citit. Când tatăl intră în cameră
câteva minute mai târziu, Timotei îi spuse: „Tată am citit 10 pagini şi am găsit
de nouă ori aceste cuvinte «poate», «probabil», «presupunem că». Deci nici
ei nu sunt prea siguri despre evoluţie”. „Nu, nu sunt. Dar noi suntem siguri de
ceea ce Dumnezeu a spus în Cuvântul Lui «La început Dumnezeu a creat
cerurile şi pământul». El era acolo când au avut loc aceste lucruri. El
cunoaşte, nu este un «poate că», nici un «posibil», nici un «probabil». Dumnezeu este un Dumnezeu al adevărului şi Cuvântul Lui este adevărul. Aşa
că, noi putem fi siguri.”

Ştiaţi că ouăle unei muşte, numită musca de cai se găsesc în interiorul
calului? Cum ajung ouăle acestei muşte în interiorul calului? Musca se aşează
pe genunchii din faţă ai calului şi îşi depune acolo ouăle. Calul îşi linge genunchii deseori. Un cal îşi linge de multe ori genunchii din faţă, rareori genunchii din spate. În felul acesta ouăle ajung în cai.
Dar de unde ştie musca toate aceste lucruri? Că ouăle ajung în cal? Că
genunchii din faţă sunt cel mai bun loc pentru a depune aceste ouă pentru ca
animalul să le lingă? Genunchii din faţă sunt cel mai bun loc pentru a depune
ouăle! Musca nu a învăţat toate aceste lucruri. De unde le ştie? Dumnezeu
a pus această cunoştinţă, aceste instincte, astfel încât să se înmulţească
acest soi de muscă.
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Într-un grup care vizita o galerie de artă era şi un creştin. El spusese celor-

lalţi că este creştin şi aceştia îi răspunseseră că nu cred într-un Dumnezeu
care ar fi creat totul. Erau convinşi că totul a apărut la întâmplare.
Grupul admira un peisaj în ulei - un lac într-o zonă muntoasă. În timp ce
priveau, creştinul spuse foarte serios: „Ştiu istoria acestei picturi. Permiteţi-mi
să vă povestesc. N-a fost niciodată pictată de un artist. Cu mulţi ani în urmă,
o persoană a construit o cabană pe malul unui lac. Şi-a pregătit pânza, a pus
culorile şi pensulele pe masă. Chiar atunci a avut loc un cutremur care a distrus cabana şi a omorât pe artist. Mişcarea produsă de cutremur a împânzit
culoarea pe pânză. După un timp, ploaia a împrăştiat culoarea, vântul a suflat
în aşa fel încât a apărut pictura. După mulţi ani, un călător rătăcit a descoperit
tabloul.” Ceilalţi s-au uitat miraţi la el. Unii au început să râdă. „Nu te aştepţi
să te credem, nu?” „De ce nu?” spuse creştinul. ,,Voi nu credeţi în Dumnezeu.
Voi credeţi că tot ceea ce a apărut - munţi, lacuri, copaci, păduri.. a apărut la
întâmplare. Aşa că de ce să nu credeţi o întâmplare atât de simplă?”

Doi prieteni, domnul Neamţu şi domnul Coman, se plimbau pe plajă pe
nisipul umed. Domnul Neamţu spuse: „Nu cred că vom fi vreodată siguri că
Dumnezeu a făcut lumea.” Domnul Coman văzu nişte urme pe nisip şi spuse:
„Cineva a trecut pe aici de dimineaţă, înaintea noastră.” „Oh!” spuse domnul
Neamţu, „cum putem fi siguri?” „Ei bine priveşte! Sunt urme de paşi. Cineva
a trecut pe aici şi a lăsat aceste urme. La fel este de clar, că lumea a fost făcută de Dumnezeu pentru că florile, copacii, munţii, animalele sunt urmele
paşilor Lui – ne spun că El a fost pe aici”.

Toamna păsările călătoare zboară spre ţările calde. De ce? Pentru că
acolo este mai cald. Cine le spune să zboare spre sud, cine le spune direcţia,
cine le spune unde să ajungă? Nimeni altul decât Dumnezeu. Aşa le-a creat
Dumnezeu, acesta este planul Lui. Îl numim instinctul păsărilor, dar informaţia
Dumnezeu a pus-o în ele. Aceasta ne arată că Dumnezeu este Creatorul.

Priviţi ceasul meu. (Enumeră câteva detalii: design, cifre, waterproof, data,
etc.) Ce aţi spune dacă eu aş afirma că acest ceas nu l-a făcut nimeni, a
apărut aşa, din întâmplare? V-aţi uita la mine zâmbind şi aţi spune: „Un ceas
nu apare aşa, din întâmplare. A fost făcut de un ceasornicar bun ”. „Este adevărat! Ar fi imposibil ca piesele unui ceas să se adune, aşa la întâmplare, şi
să formeze un ceas – şi totuşi oamenii sunt gata să creadă că lumea aceasta
minunată în care trăim a apărut, aşa la întâmplare, fără existenţa unui mare
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Creator! Nu are sens, nu-i aşa? Este mult mai greu să crezi că nu a existat
un mare Creator, decât să crezi că a existat şi El a creat lumea şi pământul.
Istorisire biblică: Predica lui Pavel în faţa oamenilor din Atena (Faptele
Apostolilor 17:22-31).
Pavel a descoperit că oamenii din acea cetate nu ştiau nimic despre Dumnezeu - ci se închinau idolilor. A dorit ca şi aceşti oameni să ştie că există
Dumnezeu, un unic Dumnezeu, în faţa căruia erau răspunzători. Aşa că le-a
vorbit şi le-a spus că Dumnezeu a creat lumea cu tot ce este în ea, inclusiv
pe ei. Şi pentru că Dumnezeu i-a creat, au răspunderi faţă de El. Şi noi avem
obligaţii faţă de Dumnezeu, Creatorul nostru.

Adevăr: Noi ştim că există Dumnezeu deoarece
conştiinţa noastră ne arată că există.

Verset biblic: „Când Neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile
Legii, prin aceasta ei, cari n-au o lege, îşi sunt singuri lege; şi ei dovedesc că
lucrarea Legii este scrisă în inimile lor; fiindcă despre lucrarea aceasta mărturiseşte cugetul lor şi gândurile lor, cari sau se învinovăţesc sau se dezvinovăţesc între ele.” (Romani 2:14-15)

Noi cunoaştem ce este bine şi ce este rău pentru că Dumnezeu ne-a dat

conştiinţă. Ştii ce este conştiinţa? Când facem ceva rău, ne simţim ciudat.
Conştiinţa este ca o voce care ne avertizează:
- Este ca un semafor cu lumini de avertizare.
Conştiinţa este lumina de avertizare.
- Este ca lumina roşie de la semafor.
Conştiinţa este ca o lumină care ne arată pericolul.
- Este ca un ceas cu alarmă.
Conştiinţa ne spune că ceea ce facem nu este bine.
- Este ca un poliţist în noi care spune: „Ai greşit.”
Conştiinţa este ca vocea lui Dumnezeu vorbind inimilor noastre. Dar noi
putem refuza să ascultăm vocea lui Dumnezeu. Putem închide ochii. Putem
ignora lumina semaforului şi conducem mai departe. Putem opri ceasul
deşteptător, îl punem sub pernă şi ne continuăm somnul. Putem fugi din faţa
unui poliţist. Conştiinţa este cea care ne avertizează. Nu ne opreşte din a face
răul. Dacă noi continuăm să nu ascultăm de conştiinţă, după un timp nu-i vom
mai auzi vocea. Vom ajunge surzi la avertizările ei. Faptul că avem conştiinţă
ne arată că există Dumnezeu, un Dumnezeu care trebuie ascultat.
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Adevăr: În adâncul inimii noastre, noi ştim că
există Dumnezeu.

Verset biblic: „Căci în El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa, după cum au zis
şi unii din poeţii voştri: «Suntem din neamul lui.... »”
(Faptele Apostolilor 17:28).

Oriunde, pe tot pământul, oamenii simt nevoia să se închine cuiva. Ei au

fost creaţi să se închine lui Dumnezeu, dar mulţi nu Îl ştiu pe adevăratul Dumnezeu. Aşa că îşi împlinesc cumva nevoia de închinare, închinându-se idolilor
din lemn sau din piatră, închinându-se soarelui sau lunii. Şi în ţara noastră
sunt oameni care se închină idolilor ca bani, plăcere sau sport.
Noi ne-am născut cu nevoia de hrană - şi avem hrana la îndemână.
Noi ne-am născut cu nevoia de apă - şi avem apă din belşug.
Noi ne-am născut cu un trup care oboseşte – şi somnul împlineşte
această nevoie.
Noi ne-am născut cu nevoia de închinare înaintea lui Dumnezeu şi Dumnezeu există pentru a ne închina Lui şi pentru a împlini această nevoie.
Modul în care ne-a creat Dumnezeu şi nevoia noastră de închinare ne
arată că există Dumnezeu.

George era marinar. Deseori îşi bătea joc de un alt coleg, un marinar credincios. Într-o zi îi spuse: „Vorbeşti numai prostii. Nu există Dumnezeu.”
Într-o noapte era mare furtună şi marinarul necredincios a căzut peste
bord. Era un bun înotător şi a încercat să-şi ţină capul deasupra apelor iar
ceilalţi au lăsat o frânghie la apă. „Ajutor! Ajutor!” În cele din urmă a reuşit să
se prindă de frânghie şi a fost salvat. A doua zi, marinarul creştin a întrebat:
„George, ştii că ai fost aşa de aproape de moarte noaptea trecută?” „Da, ştiu.”
„Spune drept, ce-ai făcut acolo în mare?” „M-am rugat lui Dumnezeu”, admise
aşa-zisul ateu. Undeva, în inimile noastre, ştim că există Dumnezeu şi că
avem nevoie de El. În situaţii de criză mulţi oameni Îl cheamă pe El.

Marele vulcan Vezuviu a erupt în anul 79. Lava a curs în oraşul Pompei,
situat la poalele muntelui şi a omorât mulţi oameni. Cu câţiva ani în urmă oamenii au început să sape pentru a descoperi oraşul Pompei. Printre ruine au
descoperit statuia unui copil acoperit cu lavă. Copilul era în poziţie de fugă.
Conducătorul celor care săpau a spus: „Aveţi mare grijă, copilul acesta alerga
către cineva.” Aşa că cei care săpau au descoperit cu grijă o altă fiinţă umană
acoperită de lavă. Era o persoană cu mâinile întinse, aşteptând copilul. Poate
66

era mama lui. De ce încep oamenii, deodată, să se roage lui Dumnezeu când
sunt în pericol? Pentru că în inimile lor, ei ştiu că El există, au nevoie de El.
Dumnezeu îi aşteaptă cu mâinile întinse pe cei care vin la El, aşa cum mama
aceasta din oraşul Pompei, stătea cu mâinile întinse aşteptând copilul.

Un băieţel lansa un zmeu. Acesta urcă sus şi mai sus până când dispăru
într-un nor. Nu se mai vedea. Cineva îl întrebă pe băieţel cum de ştie că zmeul
mai este încă acolo. Băieţelul îi arătă sfoara. Cu mâna pe sfoară băieţelul
simţea tensiunea zmeului nevăzut. La fel, în inimile noastre simţim chemare
– tensiunea lui Dumnezeu. Ştim că El este acolo, chiar dacă nu-L putem
vedea.

Partea a II-a
Natura lui Dumnezeu

Adevăr: Dumnezeu este Duh şi nu poate fi văzut. (CPDC)
Verset biblic: „Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui, trebuie să I se
închine în duh şi adevăr.”(Ioan 4:24)

Îţi place să te plimbi? Îţi place să te plimbi în bătaia vântului?

Ştii că Domnul Isus a comparat pe Dumnezeu Duhul Sfânt cu vântul? Ce
a vrut să spună?
● Ai văzut vreodată vântul? Este invizibil. La fel este şi Duhul Sfânt.
● Dar poţi să vezi ceea ce face vântul. Vezi frunzele zburând – vezi frunzele,
dar nu vezi vântul. La fel vezi lucrarea lui Dumnezeu Duhul Sfânt în vieţile şi
inimile oamenilor şi schimbările produse de El, dar pe El nu Îl poţi vedea.
● Simţi cum îţi bate vântul în faţă, chiar dacă nu îl vezi. Uneori este cald, alteori este rece. Simţi cum lucrează Duhul Sfânt în inima ta şi cum îţi vorbeşte
– chiar dacă nu Îl vezi.
● Vântul poate să fie foarte puternic. Uneori este uşor, alteori bate atât de
tare încât dărâmă copaci. Duhul Sfânt este ca şi vântul. El este puternic, El
poate salva şi schimba pe cei mai împietriţi dintre oameni. El poate fi şi blând
şi poate vorbi cu blândeţe inimii tale.

„Eu cred doar în ceea ce văd sau înţeleg!” strigă omul către predicator.
„Dacă nu pot să-L văd sau să-L înţeleg pe Dumnezeu, nu pot să cred că El
există.” Predicatorul zâmbi. „Permite-mi să-ţi pun două întrebări: Înţelegi cum
lucrează electricitatea? Apeşi pe un buton şi lumina răzbate în cameră. Cum
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îmi explici aceasta? Îţi place pâinea cu unt? Înţelegi cum o vacă neagră, care
mănâncă iarbă verde, transformă totul în lapte alb şi apoi în untul galben de
pe pâine? Poţi să explici aceste două lucruri? Mă îndoiesc. Crezi că există
electricitate şi unt? Cred că da. Aşa că, chiar dacă nu Îl poţi vedea pe Dumnezeu, El există şi trebuie să crezi în El.”

Un doctor a mers în vizită la un pacient care trecea prin dureri foarte mari.
Acest om i-a spus doctorului că nu crede în Dumnezeu: „Nu pot să cred că
există Dumnezeu. Nu pot să-L văd, nu pot să-L aud, nu pot să-L miros, nu pot
să-L gust, nu pot să-L simt”. Doctorul se gândi un moment şi apoi răspunse:
„Nici eu nu cred că tu ai vreo durere. Te privesc, dar nu pot să o văd. Te ascult,
dar nu pot să o aud. Am miros, dar nu pot să o miros. Cred că mă minţi”. „Nu,
mă doare atât de rău, simt asta.” „Ei bine şi eu ştiu că Dumnezeu este real,
pentru că simt prezenţa Lui în mine.” Dumnezeu este Duh şi noi nu-L putem
vedea, dar este real şi noi Îl putem cunoaşte şi putem simţi lucrarea Lui în inimile noastre.

O mamă vorbea cu fetiţa ei despre Dumnezeu cel iubitor. Fetiţa spuse:
„Mamă, nu-L pot vedea pe Dumnezeu. Cum pot să-L iubesc, dacă nu Îl văd?”
Fetiţa tocmai primise un pachet de la o rudă care n-o văzuse niciodată. În pachet era o fotografie frumoasă. Alergă către mama şi spuse: „Mamă, îmi place
cartea aceasta şi o iubesc pe tanti care mi-a trimis-o!” „Dar n-ai văzut-o niciodată!” „Nu, dar o iubesc pentru că mi-a trimis acest cadou” răspunse fetiţa.
„Iată de ce Îl iubim şi noi pe Dumnezeu. El este Duh şi cu toate că nu-L putem
vedea, Îl iubim pentru că L-a trimis pe Domnul Isus să fie Mântuitorul nostru.”
Adevăr: Dumnezeu este o persoană şi doreşte
părtăşia noastră.

Verset biblic: „... aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu
noi. Şi părtăşia noastră este cu Tatăl şi Fiul Său, Isus Hristos.” (1 Ioan 1:3b)
Părinţii lui Tim au murit când el era mic. A fost adoptat de o familie ciudată.
Rareori vorbeau cu Tim şi nu păreau să asculte nimic din ceea ce Tim dorea
să le spună. Era o situaţie foarte tristă.
Cum te-ai simţi dacă nimeni n-ar vorbi cu tine – nimeni nu te-ar asculta, nimeni nu ar dori să fie prieten cu tine, nimeni n-ar dori să fie lângă tine? Ai fi
foarte trist desigur şi te-ai întreba ce este rău cu tine.
Cum crezi că se simte Dumnezeu atunci când tu nu vorbeşti cu El în rugă68

ciune, când nu citeşti Cuvântul Lui, când nu petreci timp cu El? Cred că Dumnezeu este foarte trist. Biblia spune că Dumnezeu poate fi întristat (Efeseni
4:30) – şi ar fi bine să nu Îl întristezi pe Dumnezeu.
Dumnezeu doreşte ca tu să fii prietenul Lui, să vorbeşti cu El, să asculţi de
El – şi dacă tu Îi întorci spatele, Dumnezeu este trist.
Istorisiri biblice:
● Enoh a umblat cu Dumnezeu (Genesa 5:21-24; Evrei 11:5)
Biblia ne spune despre doi oameni care au umblat cu Dumnezeu – Enoh
şi Noe. Dacă umbli cu cineva ai părtăşie cu el, vorbeşti cu el, asculţi ce spune
el. Aceasta a făcut Enoh şi aceasta ar trebui să facem şi noi – aceasta
aşteaptă Dumnezeu de la noi.
● Avraam a fost numit prietenul lui Dumnezeu (Genesa 18:17; Iacov 2:23;
2 Corinteni 20:7).
● Moise a fost numit prietenul lui Dumnezeu (Exod 33:11).

Adevăr: Există un singur Dumnezeu.

Verset biblic: „Aşa vorbeşte Domnul, Împăratul lui Israel şi Răscumpărătorul lui, Domnul oştirilor: «Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă, şi afară de
Mine, nu este alt Dumnezeu».” (Isaia 44:6)

Dacă ai pune la rând toţi dumnezeii, ar fi o linie de unul câte unul. Dumnezeu spune că este primul şi ultimul în această linie şi nu este nimeni între
(Isaia 44:6). Un băieţel a fost întrebat: „Câţi dumnezei sunt?” El a răspuns:
„Unul!” „Cum poţi şti asta?” „Pentru că este loc doar pentru unul. El umple
cerul şi pământul” a răspuns băieţelul.
Adevăr: Dumnezeu este Trinitate – un Dumnezeu,
dar trei persoane.

Verset biblic: „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.” (Matei 28:19)

Este imposibil să ilustrezi sau să vizualizezi Trinitatea. Unii au încercat

folosind un copac (cu trunchi, ramuri şi rădăcini), un deget (trei oase - un
deget) sau chiar un ou (coajă, gălbenuş şi albuş).
Dar nici una din aceste ilustrari nu este corectă. Trinitatea nu este Dumnezeu compus din trei părţi. Trinitatea este Dumnezeu în trei persoane. Adevărul despe Trinitate nu poate fi explicat sau ilustrat. Minţile noastre sunt prea
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mici să-L priceapă. Noi credem aceasta pentru că Biblia ne învaţă aşa. Ceea
mai bună imagine a Trinităţii ne este dată în Biblie la momentul botezului
Domnului Isus.
1. Dumnezeu Fiul a fost botezat (Marcu 1:9).
2. Dumnezeu Duhul Sfânt s-a coborât asupra Domnului Isus sub forma unui
porumbel (Marcu 1:10).
3. Dumnezeu Tatăl a vorbit din Ceruri (Marcu 1:11).
Sunt unii care spun că cele trei persoane ale Trinităţii au fost comparate
în Biblie cu păsări:
- Dumnezeu Tatăl este ca un vultur – deasupra noastră, veghind (Deuteronom 32:11-12).
- Dumnezeu Fiul este ca o găină (Matei 23:37) – care locuieşte printre noi
şi ne salvează sub aripile ei.
- Dumnezeu Duhul Sfânt este ca un porumbel (Matei 3:16) – care locuieşte
în noi şi ne ajută să fim curaţi şi blânzi.
Istorisire biblică:
Botezul Domnului Isus (Matei 3:13-17)

Partea a III-a
Atributele lui Dumnezeu

Adevăr: Dumnezeu este suveran şi stăpâneşte
peste oricine şi orice.

Verset biblic: „Domnul Şi-a aşezat scaunul de domnie în ceruri, şi domnia
Lui stăpâneşte peste tot.” (Psalmul 103:19)

David Brainard a fost un renumit misionar care a mers la indienii din America de Nord, să le vestească Evanghelia. Într-o zi, în drum spre un trib indian
a trebuit să se adăpostească de furtună. S-a ascuns în scorbura unui copac
foarte mare. După un timp l-a luat o foame cumplită.
Atunci a observat o veveriţă care alerga în sus şi în jos. A urmărit-o şi a
văzut o grămadă de alune. Timp de trei zile cât a durat furtuna, David a rămas
în scorbură şi în fiecare zi veveriţa i-a adus alune. David a fost sigur că Dumnezeu a trimis acea veveriţă ca să-i poarte de grijă. La fel, Dumnezeu ne
poartă de grijă dacă noi credem în El.
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Cu mulţi ani în urmă, în Anglia, a trăit un om pe nume George Müller.
Locuia într-o casă mare în care a primit mulţi copii orfani. Domnul Müller nu
era un om bogat, nu avea bani să cumpere mâncare pentru o familie aşa de
mare - dar s-a rugat lui Dumnezeu să trimită bani pentru mâncare şi Dumnezeu a răspuns întotdeauna rugăciunilor lui. Într-o seară, a spus copiilor că
nu mai au bani pentru mâncare. Împreună au îngenuncheat şi s-au rugat ca
Dumnezeu să le dea hrana pentru dejunul de a doua zi. Când s-au trezit
dimineaţa şi-au alergat sus în sala de mese, nu era nimic de mâncare. Aşa
că s-au rugat din nou şi George Müller a spus: „Duceţi-vă înăuntru şi jucaţi-vă până vine mâncarea”. Tocmai când erau gata să părăsească masa, s-a
auzit o bătaie la uşa din faţă. S-au dus... nu era nimeni. Dar la uşă fusese
lăsat un sac mare cu orez. „Să mulţumim lui Dumnezeu că ne-a trimis micul
dejun”, spuse domnul Müller. Cu inimi mulţumitoare, copiii au mulţumit lui
Dumnezeu. Dumnezeu care poate face totul, cunoaşte nevoile noastre şi
răspunde rugăciunii.

Cu mulţi ani în urmă, în Paris mulţi oameni credincioşi au fost ucişi pentru
credinţa lor. Un slujitor al lui Dumnezeu, Du Moulin s-a ascuns într-un cuptor
ca să scape de duşmani. După ce s-a ascuns în cuptor, a observat cum un
păianjen a ţesut o pânză groasă la intrarea cuptorului. Duşmanii au ajuns.
„Să ne uităm şi în cuptor.” „Uite ce păianjeni sunt! Se pare că nu s-a umblat
aici de mult timp.” Dumnezeu şi-a păzit slujitorul.


Sorin era în vizită la mătuşa Maria, la ţară. Mătuşa era foarte ocupată cu

ceva şi Sorin o întrebă curios : „Ce faci?” „Brodez. Uite ce imagine frumoasă!”
Sorin privi broderia şi nu văzu nimic decât aţe de colo, colo. „Nu văd nici o
imagine...” „Nu vezi pentru că te uiţi pe dos. Întoarce pânza!” Când Sorin întoarse pânza văzu o imagine frumoasă.
Dumnezeu spune în Biblie că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce
Îl iubesc pe El. El stăpâneşte toate lucrurile - asta înseamnă atât lucrurile
bune cât şi lucrurile rele. Chiar şi lucrurile rele care ni se întâmplă (dezamăgiri,
căderi, accidente) sunt permise de Dumnezeu. Prin ele Domnul face ceva
bun pentru viaţa noastră. Când ni se întâmplă aceste lucruri, viaţa ni se pare
ca dosul pânzei mătuşii Maria. Dar Dumnezeu face totul spre binele nostru
dacă noi suntem copiii Lui. Într-o zi, în cer, Dumnezeu îţi va arăta imaginea
completă. Ai încredere în El orice s-ar întâmpla, pentru că El ştie ce face şi
pentru că El este cel care controlează totul sub cer.
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Un om a plecat în călătorie luându-şi cu el un măgar, un cocoş şi un feli-

nar. A venit noaptea, a intrat într-un sat, dar n-a găsit loc de găzduire. „Tot ce
face Domnul este bine”, a spus el şi a pornit către o pădure întunecoasă să
îşi petreacă noaptea acolo. A aprins felinarul, dar bătea vântul şi acesta s-a
stins. „Tot ce face Domnul este bine”, şi-a spus el din nou. În timpul nopţii măgarul şi cocoşul au fost omorâţi de animale sălbatice. „Tot ce face Domnul
este bine”, a spus omul din nou. A doua zi dimineaţa, a auzit că soldaţii duşmanului trecuseră prin pădure în timp ce el dormea. Dacă măgarul ar fi făcut
zgomot, dacă cocoşul ar fi cântat, dacă felinarul ar fi luminat, ar fi atras atenţia
soldaţilor şi el ar fi fost omorât. Gândindu-se la toate acestea, omul lăudă
smerit pe Dumnezeu încă o dată: „Tot ce face Domnul este bine”.
Poţi să spui şi tu aceste cuvinte?

La ora de desen, elevilor li s-a cerut să facă o lucrare despre pace. Un
elev a desenat o pisică stând liniştită la soare, una din fete a desenat o fată
făcând plajă pe malul mării, alt copil a desenat un cosaş bând cu sete după
o zi grea. Profesorul a fost surprins să vadă că unul dintre elevi desenase
imaginea unei mări înfuriate. În depărtare se vedea o corabie mică în care
erau câţiva oameni cu feţele speriate. Cum putea această imagine să reprezinte pacea? Profesorul s-a uitat mai deaproape şi a văzut un copilaş în
braţele unui om înfricoşat. Pe faţa copilului nu era nici teamă nici îngrijorare.
Furtuna zguduia marea din jurul lui, dar copilul dormea liniştit în braţele tatălui.
Pacea pe care ne-o dă lumea depinde de cer senin, de împrejurări sigure, de
linişte. Dar pacea care ne-o dă Domnul Isus durează chiar şi în furtunile vieţii.
Dacă ai crezut în Domnul Isus ca Mântuitor, dacă ai păcatele iertate, ai devenit un copil al lui Dumnezeu şi eşti în mâinile Tatălui Ceresc. El îţi va purta
totdeauna de grijă, aşa că nu trebuie să te temi. El este Stăpânul deplin peste
orice şi peste oricine.

Era un om care nu credea Biblia şi nu mersese niciodată la biserică. Îi
plăcea însă muzica şi auzise că la întâlnirile unui pastor foarte cunoscut, John
Wesley erau cântări foarte frumoase. Aşa că se hotărî să meargă şi să asculte
doar muzica. La întâlnire a fost foarte încântat de calitatea imnurilor şi când
s-au terminat cântările şi-a pus mâinile în urechi să nu audă ce spune predicatorul. Pe când omul sta cu mâinile în urechi, o muscă i se aşeză pe nas. Îl
gâdila foarte tare şi chiar dacă încercă s-o alunge strâmbând din nas, musca
nu se dădu bătută, aşa că scoase un deget din urechi şi încercă să alunge
musca. În momentul acela auzi doar câteva cuvinte: „Cine are urechi de auzit
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să audă (Matei 11:15).” Dumnezeu vorbi inimii lui, îşi văzu starea de păcat şi
după un timp se întoarse şi crezu în Isus ca Mântuitor.
Cum a arătat Dumnezeu omului acestuia nevoia de mântuire? Printr-o
muscă. Dumnezeu stăpâneşte totul şi toate. Dumnezeu se foloseşte şi de lucruri mici, cum ar fi o muscă, pentru ca să aducă pe cineva la El.

Ai construit ceva complicat folosind blocuri de lego? Tot ceea ce-ţi trebuie
este o grămadă mare de blocuri de lego. Corect? Nu, îţi mai trebuie ceva.
Ce-ţi trebuie? Ei bine, planul. Dacă nu ai un plan nu poţi să realizezi prea
multe. La fel, viaţa ta este plină de posibilităţi. Dar cea mai bună posibilitate
este ceea ce a plănuit Dumnezeu pentru tine. Prin tine însuţi nu vei deveni
niciodată ceea ce aşteaptă Dumnezeu ca tu să devii. Dar nu tu ai planul, ci
Dumnezeu are planul vieţii tale. Lasă-L să-ţi conducă viaţa şi El îşi va împlini
planul în viaţa ta. El poate să facă totul.
Istorisiri biblice:
● Lecţia învăţată de Nebucadneţar (Daniel 4)
În Biblie citim despre un mare împărat, Nebucadneţar. După un timp i s-a
urcat puterea la cap şi a devenit foarte mândru. Într-o zi privea peste marea
capitală a imperiului, Babilon şi inima i se umplu de mândrie pentru tot ceea
ce realizase. „Eu am făcut toate aceste lucruri” îşi spuse el. Nu s-a gândit
niciodată că Dumnezeu era cel care îl ridicase ca împărat. În acel moment o
voce din ceruri îl anunţă că îi va fi luată împărăţia. Timp de şapte ani Nebucadneţar a fost nebun. A trăit ca un animal, mâncând iarbă pe câmp. Dar
Dumnezeu i-a dat mintea înapoi şi el s-a smerit şi s-a pocăit. L-a recunoscut
pe Dumnezeu ca Împărat al cerurilor şi al pământului. Din ziua aceea Nebucadneţar L-a lăudat pe Dumnezeu ca singurul Dumnezeu. Tu crezi că Dumnezeu este Stăpânul peste tot şi peste toate? Lucrul acesta ar trebui să te
facă să fii smerit înaintea Lui.
● Trecerea Mării Roşii (Exod 14: 19-31)
Aici îl vedem pe Dumnezeu ca stăpân al vânturilor şi al mărilor.
● Căderea zidurilor Ierihonului (Iosua 6)
(Zidurile au căzut conform planului spus de Dumnezeu lui Iosua şi prin împlinirea acestui plan de către popor). Aici îl vedem pe Dumnezeu stăpânind
lucrurile materiale.
● Călătoria poporului Israel în pustie
(Dumnezeu s-a îngrijit de popor, astfel încât ei au avut îmbrăcăminte,
încălţăminte, pâine, carne, apă, timp de patruzeci de ani sub călăuzirea Lui).
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În mod miraculos Dumnezeu a făcut să nu li se tocească încălţămintea şi să
nu li se strice îmbrăcămintea.
● Mireasa lui Isaac (Genesa 24)
(Cum a călăuzit Dumnezeu pe un slujitor la mireasa lui). Dumnezeu este
stăpân al timpului.
● Istoria vieţii lui Iosif
(Cum Dumnezeu l-a dus pe Iosif în Egipt ca să-şi salveze poporul în timpul
foametei). Dumnezeu este stăpân peste evenimente, peste oameni, prin care
îşi împlineşte voia Lui.
● Istoria vieţii lui Rut
(Cum Dumnezeu a avut grijă de cineva, de care nimeni altcineva nu ar fi
avut grijă). Dumnezeu este stăpân peste oameni şi împrejurări şi Dumnezeu
se îndură de cei care cred în El.
● Povestea Esterei
(Cum Dumnezeu a adus-o pe Estera la locul potrivit, la vremea potrivită
pentru a salva poporul evreu de la distrugere). Dumnezeu este stăpân al timpului, al evenimentului şi al oamenilor.
● Povestea lui Iona
(Cum Dumnezeu stăpâneşte un profet neascultător şi îl aduce la Ninive,
pentru a-i avertiza pe oameni despre judecata păcatelor lor, iar apoi dă o
şansă acestor oameni să scape de judecată). Dumnezeu este stăpân peste
vânt, peste mare, peste creaturile mării.
● Povestea lui Petru şi a banilor necesari pentru taxe
(Cum Dumnezeu a ştiut că acolo era un peşte cu un ban în gură şi l-a
trimis pe Petru direct acolo). Dumnezeu stăpâneşte şi cunoaşte mişcările
creaturilor mării.

Adevăr: Dumnezeu este Sfânt şi nu putem sta
în faţa Lui. (CPDC)

Verset biblic: „Înălţaţi pe Domnul, Dumnezeul nostru, şi închinaţi-vă pe
muntele Lui cel sfânt! Căci Domnul, Dumnezeul nostru, este sfânt!”
(Psalmul 99:9)
Aisha, o femeie ce locuia în Africa de Nord, era o soţie fericită. Îşi iubea
soţul, îşi iubea copiii, îşi iubea căsuţa ei. Pentru că îşi iubea căsuţa o ţinea curată şi spăla hainele în aşa fel încât nimeni nu mai avea haine aşa albe ca ale
ei. A cumpărat un detergent nou. Reclama spunea că rufele spălate cu el vor
fi albe ca zăpada. Plină de bucurie a ajuns acasă, a pregătit apa şi a spălat
hainele albe, cearşafurile. E adevărat! Detergentul era foarte bun şi Aisha
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era foarte bucuroasă. A pus hainele pe sârma de rufe. Hainele vecinilor
păreau gri pe lângă ale ei. Seara, rufele nu erau uscate aşa că le-a lăsat pe
sfoară. A doua zi dimineaţa a ieşit afară să adune rufele. Deodată izbucni:
„Cine şi-a bătut joc de hainele mele?” Toate rufele erau murdare şi Aisha îşi
dădu seama de ce! Pe munţii din spate căzuse zăpada, era o dimineaţă însorită şi în bătaia soarelui zăpada era atât de albă încât hainele ei păreau gri.
Aisha şopti cu mirare: „Nu-i nimic care să se compare cu albul lui Dumnezeu.”
În inimile noastre, în vieţile noastre sunt multe pete din cauza păcatului.
Oameni buni, drăguţi simt că sunt curaţi, că n-ar fi probleme, dar dacă se
compară cu Dumnezeu care este perfect, curat, descoperă că nu-i aşa.
Albul Lui este atât de sclipitor încât nici măcar nu putem privi la El. Dacă
ne comparăm cu Dumnezeu noi toţi suntem murdari.
Istorisire biblică:
Isaia înaintea tronului lui Dumnezeu (Isaia 6:1-8).
Dumnezeu l-a învăţat pe Isaia trei lucruri despre El:
- El este stăpân şi domneşte pe tron (v. 1).
- El este puternic şi poate să mute pereţi şi să umple case cu fum (v.4).
- El este sfânt. Importanţa sfinţeniei Lui este accentuată de repetarea cuvântului ,,sfânt” de către serafimi şi de faptul că aceştia îşi acopereau feţele
şi picioarele cu aripile lor. Sfinţenia lui Dumnezeu l-a făcut pe Isaia să îşi dea
seama cât de mare este păcatul lui.

Adevăr: Dumnezeu este drept şi trebuie să
pedepsească păcatul. (CPDC)

Verset biblic: „Ştim, în adevăr, că judecata lui Dumnezeu împotriva celor
ce săvârşesc astfel de lucruri, este potrivită cu adevărul.” (Romani 2:2)

Cu ani în urmă într-un oraş din vestul îndepărtat din America era mare

debandadă. Corectitudinea parcă dispăruse cu desăvârşire, nimic nu era la
locul lui. Oamenii făceau doar ce le plăcea şi nu era nimeni să-i oprească.
Beau, jucau cărţi, furau vite şi jefuiau bănci. Dacă nu-i plăcea cuiva de vecinul
lui, a doua zi acesta era împuşcat. Oamenii şi-au dat seama că trebuie să se
ocupe cineva de problema aceasta, au ales şerifi şi judecători şi au construit
o închisoare. După un timp şi-au dat seama că unii dintre judecători nu erau
corecţi şi oamenii răi puteau să scape de pedeapsă dând bani judecătorului.
Judecătorii trebuiau să fie corecţi şi drepţi. În lumea noastră de astăzi se întâmplă astfel de lucruri, pentru că oamenii sunt păcătoşi şi uneori ni se pare
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că Satana, duşmanul lui Dumnzeu este stăpânul. Dar nu este aşa, Dumnezeu
încă stăpâneşte această lume. El este Cel care domneşte şi El este Judecătorul. Într-o zi Satana şi toţi cei care-l ascultă vor fi judecaţi. Dumnezeu va fi
un judecător drept, corect. Aceasta înseamnă că păcătoşii vor fi judecaţi
corect şi vor fi pedepsiţi pentru păcatele lor.

Care este părerea voastră despre un popor care s-a răzvrătit împotriva
împăratului lor, un împărat care dăduse legi bune ca să-i ajute, un împărat
care a fost întotdeauna generos şi corect cu ei, un împărat care a făcut mereu
tot ce a putut spre binele lor. Veţi spune că este un popor foarte rău, nu-i aşa?
Merită să fie pedepsiţi?
Dumnezeu este Împărat peste tot pământul. El a fost întotdeauna bun şi
corect cu noi. Poruncile pe care ni le-a dat au fost pentru binele nostru şi nu
pentru răul nostru. Dar oamenii din ziua de astăzi nu vor să asculte poruncile
lui Dumnezeu şi se răzvrătesc împotriva Lui. Cât de răi suntem cu toţii!
Toată această răutate trebuie să fie pedepsită, dar Dumnezeu care ne
iubeşte a trimis pe Fiul Lui, să primească pedeapsa în locul nostru. Pedeapsa
a fost moartea şi Domnul Isus a murit pe cruce pentru noi toţi care eram duşmanii Lui, pentru noi toţi care ne-am răzvrătit împotriva Lui. Ce dragoste! Astfel, toţi cei care cred în El ca Mântuitor nu vor fi pedepsiţi niciodată pentru
păcatele lor.

Judecătorul Popa a fost învăţătorul de şcoală duminicală a lui Daniel. Dar
astăzi, Daniel nu este la şcoala duminicală şi judecătorul Popa nu îl învaţă
lecţia biblică. Daniel este la tribunal, iar domnul Popa este acolo în calitate de
judecător. Băiatul a mers cu bicicleta în oraş şi a trecut pe roşu. Din cauza lui,
două maşini s-au ciocnit şi s-au produs pagube serioase, cu toate că nimeni
nu a fost rănit. Daniel a explicat cum s-a întâmplat şi apoi a spus: „Ştiu că am
greşit atunci când am trecut pe roşu. Îmi pare rău şi nu voi mai face aceasta.”
Judecătorul Popa răspunse: „Ştiu, dar nu am ce-ţi face. Trebuie să te
amendez pentru că ai cauzat accidentul. Vei plăti o amendă de 100 de lei.”
„Ce?” şopti Daniel. „Eu n-am bani, părinţii mei nu au bani. Cum voi putea vreodată să plătesc amenda?” Judecătorul Popa răspunse: „Aceasta este
pedeapsa şi trebuie plătită. Vino să mergem la biroul unde trebuie să plăteşti
amenda.” Daniel nu înţelegea la ce bun să meargă la birou dacă nu putea să
plătească. Au mers împreună şi judecătorul a spus doamnei de la birou. „El
este Daniel. A fost amendat cu 100 de lei pentru că a trecut pe roşu, a provocat un accident, nu poate să plătească aşa că voi plăti eu în locul lui.” Judecă76

torul înmână banii femeii. „Domnule judecător Popa, mulţumesc mult de tot.”
Judecătorul îi răspunse: „Sper că aceasta îţi va aduce aminte cum a dat Dumnezeu pe Fiul Său să moară pentru noi. Noi nu am împlinit poruncile lui Dumnezeu şi Dumnezeu trebuie să pedepsească păcatul. Noi n-am putut plăti
pedeapsa noastră. Dar pentru că Dumnezeu ne iubeşte, a trimis pe Fiul Său,
pe Domnul Isus să moară pentru noi.”

Corect este un cuvânt pe care noi îl folosim deseori. Nu-i aşa? De câte ori
ai auzit pe cineva spunând „Nu e corect!”? Odată un băiat se uita la sora lui
şi credea că porţia ei de îngheţată este mai mare ca a lui. „Nu e corect!” spuse
el mamei. O fată a fost pedepsită de învăţătoare pentru că a vorbit în timpul
orei, dar de fapt nu ea a fost de vină. „Nu e corect!” şopti către prietena ei.
Poate un arbitru dă cartonaş galben unui jucător care nu a făcut nimic rău şi
acesta exclamă: „Nu este corect!”
Dumnezeu este întotdeauna corect. Ce înseamnă aceasta? El face întotdeauna ceea ce este drept. Lui nu-i scapă nimic. El nu face niciodată greşeli.
Deciziile Lui sunt întotdeauna corecte. El nu are persoane favorite.
Istorisire biblică:
Judecata lui Acan (Iosua 7:10-26).
Dumnezeu a dat prin Iosua o poruncă clară prin care spunea, ce trebuia
distrus din cetatea Ierihonului (cu excepţia lui Rahav şi a familiei ei) (Iosua
6:17, 18, 19). Acan cu participarea sau aprobarea familiei lui, nu a ascultat
ceea ce a spus Dumnezeu şi Dumnezeu a poruncit ca el să fie judecat şi
pedepsit. Dumnezeu care este drept şi corect trebuie să pedepsească păcatele noastre. Dar Domnul Isus a luat această pedeapsă şi, dacă noi credem
în El nu vom mai fi pedepsiţi.

Adevăr: Dumnezeu este credincios şi putem
crede promisiunile Lui. (CPDC)

Verset biblic: „Cel ce v-a chemat este credincios, şi va face lucrul acesta.”
(1 Tesaloniceni 5:24)
David Livingstone cunoscut ca misionar în Africa îşi ţinea întotdeauna
promisiunile, chiar dacă uneori era foarte greu. În felul acesta el căuta să
semene cu Dumnezeu. Ultimele zile ale vieţii lui, au fost nişte zile grele pentru
că era epuizat de muncă şi de călătorie şi era foarte bolnav. Chiar dacă a
suferit mult şi a avut probleme, întotdeauna s-a simţit încurajat de faptul că
Dumnezeu este credincios promisiunilor Lui. El a citit de multe ori în Biblie, în
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Matei 28:20 „Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.
Amin.” David Livingstone a scris aceste cuvinte: „Am încredere îm promisiunea Lui. Este cuvântul dat al lui Dumnezeu.” A murit pe genunchi, în rugăciune, în faţa Stăpânului credincios.

Pe când era general în armata franceză, Napoleon a venit să-şi încurajeze
oamenii înaintea unei bătălii. Ostaşii erau aliniaţi de o parte şi de alta a drumului, iar generalul călărea printre ei pe un cal alb. Deodată calul s-a speriat,
s-a ridicat pe două picioare şi a rămas aşa încordat. Napoleon nu putea să
facă nimic, dar un soldat a ieşit din rând şi a reuşit să-l oprească. Napoleon
l-a întrebat cum îl cheamă şi apoi i-a spus: „Mulţumesc, tinere ofiţer.” „Mi-a
spus ofiţer,” şopti băiatul ,,asta înseamnă că m-a făcut ofiţer.” Seara ofiţerii
s-au întâlnit pentru a plănui bătălia. Soldatul a venit la întâlnire şi ofiţerii s-au
uitat miraţi la el. „Ce faci aici? Mergi înapoi la cortul tău!” „Acum sunt ofiţer la
fel ca oricare dintre voi” spuse tânărul. „Iată ce mi-a spus Napoleon de
dimineaţă..., şi cuvântul lui este suficient pentru mine. Dacă el a spus aşa,
aşa trebuie să fie.”
Atunci când Domnul Isus, cineva mult mai mare decât Napoleon, spune
ceva în Cuvântul Lui noi trebuie să credem. Tot ce spune El este adevărat
pentru că El îşi ţine întotdeauna promisiunile.

Un băieţel a primit în dar un jurnal. Tatăl lui i-a promis că atunci când va
împlini opt ani, va primi bani de buzunar de două ori mai mult decât până
atunci. Seara târziu, copilul arătă tatălui jurnalul. Nu era nimic în el cu excepţia
intrărilor din fiecare vineri. În fiecare vineri, înaintea zilei lui de naştere primise
50 de lei. În fiecare zi de vineri, după ziua lui de naştere şi până la sfârşitul
anului, băiatul scrisese „100 lei”. „Eşti sigur că vei primi 100 de lei după ziua
ta de naştere?” întrebă tata. „Da, tată”, răspunse băiatul „eu cred ce mi-ai
spus.” Şi noi trebuie să credem în Dumnezeu la fel cum acest băiat a avut
credinţă în tatăl lui.
Istorisiri biblice:
● Moise a condus poporul lui Dumnezeu dincolo de Marea Roşie în pustie.
Curând mâncarea pe care o aveau cu ei s-a terminat şi nu mai aveau nici
apă. Cum vor supravieţui ei în deşert? Au început să se îngrijoreze, deşi ar fi
trebuit să aibă încredere în Dumnezeu în loc să se îngrijoreze. Ei depindeau
de credincioşia Lui acolo, în mijlocul deşertului. Domnul le-a trimis mană, prepeliţe, le-a dat apă din stâncă. Domnul a făcut astfel încât hainele lor să ţină
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mai mult şi sandalele lor să nu se uzeze. Domnul le-a purtat de grijă prin norul
mare care le dădea umbră în timpul zilei, şi stâlpul de foc care le dădea căldură şi lumină în timpul nopţii. Dumnezeu le-a arătat cât de credincios este.
● Cele două promisiuni ale lui Dumnezeu făcute lui Ilie şi cum şi le-a ţinut el
(1Împăraţi 17:1-16).
Dumnezeu i-a promis lui Ilie că dacă va merge la pârâul Cherit, corbii îl vor
hrăni. Dumnezeu Şi-a ţinut această promisiune. Dumnezeu a promis lui Ilie
că dacă va merge la Sarepta, o văduvă îi va purta de grijă. Dumnezeu Şi-a
ţinut această promisiune. Dumnezeu Îşi va ţine toate promisiunile făcute.

Adevăr: Dumnezeu este mare şi noi trebuie să-L lăudăm.

Verset biblic: „Căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un Împărat
mare mai presus de toţi dumnezeii.” (Psalmul 95:3) (CPDC)

Ştie cineva dintre voi care stea este mai aproape de pământ? Corect, este
soarele. Ştie cineva dintre voi cum se numesc soarele şi toate planetele din
jurul lui? Corect - sistemul solar. Ei acum ştie cineva cărei galaxii îi aparţine
sistemul solar? Da - Calea Lactee. Dar, ştiaţi că această galaxie Calea Lactee
este doar una din multele galaxii existente? Cu ajutorul unor telescoape foarte
puternice este posibil să vezi câteva din milioanele de galaxii care există.
Crezi lucrul acesta? Câteva mii de milioane de galaxii, fiecare cu milioane de
stele mai mari decât soarele nostru şi poate alte milioane pe care noi nu le
putem vedea. Dumnezeu a făcut stelele şi El le cunoaşte şi le ştie pe fiecare
pe nume. Citim în Psalmul 147: 4-5, că: „El socoteşte numărul stelelor, şi le
dă nume la toate. Mare este Domnul nostru şi puternic prin tăria Lui, priceperea Lui este fără margini.”
Dumnezeu este un Dumnezeu mare şi noi trebuie să ne închinăm Lui.
Istorisire biblică: Slava adusă lui Dumnezeu în ceruri (Apocalipsa 4).
Cartea Apocalipsei ne oferă o privire către cer iar capitolul 4 ne arată activitatea de bază a celor care sunt acolo în cer - lauda şi închinarea aduse lui
Dumnezeu Tatăl.
Dar noi nu trebuie să aşteptăm până când vom ajunge în cer pentru a ne
închina lui Dumnezeu Tatăl şi Dumnezeu Fiul. Putem face lucrul acesta chiar
acum.
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Adevăr: Dumnezeu este dragoste - şi ne iubeşte
pe fiecare. (CPDC)

Verset biblic: „Cine nu iubeşte, n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că
Dumnezeu este dragoste.” (1 Ioan 4:8)

Un om tânăr stătea pe trotuar, pe o stradă foarte aglomerată. Nu avea
casă, era murdar, în zdrenţe şi nu mâncase de multe zile. Era vina lui că încălcase legea, şi petrecuse câţiva ani în închisoare. Când a ieşit din închisoare
nu a putut să îşi găsească serviciu. Părinţii lui nu ştiau unde este pentru că
de mulţi ani fugise de acasă.
„Cum am putut să părăsesc o casă atât de bună şi nişte părinţi atât de iubitori?” Îi era ruşine de tot ce făcuse şi i-ar fi plăcut să meargă acasă, dar nu
era sigur cum l-ar fi primit părinţii lui, din moment ce făcuse atâtea rele. Aşa
că le-a scris o scrisoare, le-a spus tot ce-a făcut şi i-a întrebat dacă se poate
întoarce acasă. La sfârşitul scrisorii a scris: „Voi veni la capătul străzii noastre
joi. Dacă doriţi să mă primiţi acasă, atârnaţi o batistă albă în fereastra dormitorului meu. Aşa voi şti că sunt bine primit. Dacă nu va fi o batistă albă, voi
pleca şi nu vă voi mai necăji.” Joi dimineaţa când a ajuns la capătul străzii ce
credeţi că a văzut? Casa de cărămidă a părinţilor lui arăta ca o casă acoperită
de zăpadă, pentru că era învelită cu cearşafuri albe. În fiecare fereastră era
câte un cearşaf alb! Mesajul era: „Te iubim! Te dorim acasă.” Bucuros, a luat-o la fugă spre uşa casei lui.
Dumnezeu te iubeşte mult, mai mult decât şi-au iubit acei părinţi fiul. El
doreşte să vii la El şi te aşteaptă. Dumnezeu te iubeşte atât de mult încât a
dat pe Fiul Său, Domnul Isus să fie Mântuitorul tău şi să ia pedeapsa pentru
toate lucrurile rele pe care le-ai făcut.

Cu mulţi ani în urmă un misionar a mers în Indiile de Vest să predice Cuvântul sclavilor care lucrau acolo. Stăpânul sclavilor nu l-a lăsat să debarce
pe insula aceea. I-au spus că sclavii trebuie să muncească şi aceştia nu au
timp să asculte mesajele lui. Aşa că el însuşi s-a oferit ca sclav şi a lucrat în
câmp alături de sclavi. În timp ce lucra printre ei, le-a povestit despre Domnul
Isus câştigând pe mulţi pentru El. Cu preţul propriei libertăţi!
Şi aceasta este o imagine a dragostei lui Dumnezeu. Pentru a ne salva, a
trimis pe Fiul Său care S-a făcut om şi Şi-a dat viaţa pentru noi.

Un vapor se scufunda la o oarecare distanţă de ţărm. Un tată, o mamă şi
cei şase copii ai lor erau la bord. Pe atunci nu erau veste sau bărci de salvare.
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Tatăl a spus copiilor să nu le fie frică, şi după ce le-a promis că se va întoarce
a ajutat-o întâi pe soţia lui să ajungă la ţărm. Apoi i-a dus pe copii unul câte
unul în siguranţă la ţărm. A rămas doar un copil. Puterea tatălui iubitor
aproape se terminase. Abia se ţinea pe picioare, dar se aruncă în mare şi cu
greutate înotă înapoi până la vapor. Îi spuse băiatului să sară în braţele lui.
Au ajuns aproape de ţărm într-un loc de unde copilul putea să înoate singur
mai departe – dar tatăl nu a mai rezistat... s-a înecat. Ce mare dragoste a
avut acest tată care a încercat să-şi salveze toată familia cu preţul vieţii lui!
Dumnezeu Creatorul nostru ne iubeşte mult mai mult. Dumnezeu Fiul şi-a dat
viaţa pe cruce pentru a ne mântui.

Întreabă care dintre copii cred că sunt buni la numărat. Roagă pe doi dintre
ei să vină în faţă. Spune-le că ai pentru ei o sarcină dificilă, o sarcină grea
chiar şi pentru cel mai bun matematician din lume. Roagă pe unul dintre copii
să numere firele de păr ale celuilalt copil. Este imposibil? Ei bine să facem
sarcina mai uşoară. Dacă ar fi fost mai puţine fire de păr poate că ai fi putut
să le numeri. Întreabă dacă un adult care este chel este gata să se ofere ca
voluntar. Tot ar fi imposibil?
Domnul Isus a spus ucenicilor ceva uimitor despre Dumnezeu în Luca
12:7. (Cere unuia dintre copii să citească acest verset). Oamenii de ştiinţă ne
spun că o persoană cu părul negru are aproximativ 140 000 de fire de păr şi
o persoană cu părul blond are aproape 80 000 de fire de păr. Dar Dumnezeu
ştie exact câte fire de păr sunt pe capul tău, în orice moment. Numărul lor se
schimbă de la o zi la alta. Când te piepteni pierzi câteva fire, apoi altele cresc
şi le iau locul. Dumnezeu ştie exact câte fire de păr sunt pe capul tău chiar
acum. De ce? Pentru că tot ceea ce te priveşte este extrem de important pentru El. El te iubeşte aşa de mult. Aşa că de fiecare dată când foloseşti pieptenele, adu-ţi aminte că Dumnezeu te iubeşte mult de tot.

Un om a văzut o casă în flăcări şi a alergat să salveze un băiat care stătea
la fereastra de la etaj, strigând după ajutor. În timpul operaţiunii de salvare
omul s-a ars şi a fost aproape de moarte. Ce ai fi gândit dacă acel băiat nu
i-ar fi mulţumit niciodată, n-ar fi vorbit niciodată cu omul care a făcut atât de
mult pentru el, sau poate chiar i-ar fi vorbit urât? Crezi că lucrul acesta ar fi
corect?
Aşa faci şi tu când nu mulţumeşti lui Dumnezeu pentru dragostea Lui şi
pentru tot ce a făcut pentru tine. Dar chiar dacă nu doreşti să crezi în El, chiar
dacă nu doreşti să trăieşti pentru El, El totuşi te iubeşte.
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Mama Cristinei era foarte săracă. Ar fi dorit să cumpere Cristinei o rochie,

dar nu avea bani. Aşa că s-a hotărât să facă ea însăşi una, dintr-un material
drăguţ pe care-l păstrase de mulţi ani. Nu avea maşină de cusut aşa că a lucrat cu acul ore şi ore, târziu în noapte, atunci când Cristina dormea. Era o
rochie atât de frumoasă! Era convinsă că fetiţei îi va plăcea rochiţa, pentru
că semăna cu una din vitrina unui magazin, la care Cristina se uitase îndelung. Zilele au trecut una câte una şi a venit ziua de naştere a Cristinei.
Mama a învelit rochia în hârtie frumos colorată şi Cristina a găsit-o pe pat
când s-a trezit. A deschis pachetul curioasă, a probat rochia - îi venea perfect
şi era foarte încântată. Şi-a dat seama că mama plănuise să facă o rochie
pentru ea, şi-a dat seama cât timp i-a luat mamei şi cât de greu i-a fost să lucreze o rochie aşa frumoasă. Privind la rochie a început să înţeleagă cât de
mult o iubeşte mama ei.
La fel şi noi văzând toate lucrurile minunate pe care ni le-a dat Dumnezeu,
înţelegem cât de mult ne iubeşte – mult, mult mai mult decât dragostea mamei
Cristinei.
Istorisiri biblice:
● Grija lui Dumnezeu pentru Ninive (Iona 1:2-3; 3:10) şi pentru copilaşi (4:11)
Chiar dacă Ninive era o cetate păcătoasă, Dumnezeu a iubit poporul din
acea cetate şi a dorit ca ei să se întoarcă din păcatele lor şi să fie mântuiţi.
Lui Dumnezeu îi păsa în mod special de copii (Iona 4:11). Aşa că l-a trimis pe
Iona să avertizeze oamenii din Ninive şi să le ducă mesajul mântuirii – şi drept
rezultat întreaga cetate s-a întors la Dumnezeu. Dumnezeu te iubeşte şi pe
tine. Nu contează cât de rău ai fost, Dumnezeu doreşte ca tu să te întorci la
El şi să crezi în El.
● Istoria lui David şi Mefiboşet (2 Samuel 9).
David era acum împărat. Dar el dorea să arate dragoste, bunătate şi milă
familiei lui Saul, omul care-l persecutase atât de mult. Atunci când a auzit că
unul din nepoţii lui Saul, Mefiboşet, fiul luiIonatan este încă în viaţă l-a chemat
la palatul lui, i-a dat înapoi proprietăţile şi l-a invitat la masa lui. Mefiboşet nu
merita harul şi bunătatea împăratului - dar s-a bucurat de ele datorită
dragostei împăratului.
Şi Dumnezeu împăratul nostru revarsă peste noi harul şi dragostea Lui
chiar dacă noi nu merităm.
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Adevăr: Dumnezeu este îndurător şi doreşte
să ne ierte păcatele. (CPDC)

Verset biblic: „Domnul este îndurător şi milostiv, îndelung răbdător şi
bogat în bunătate.” (Psalmul 103:8)

Un soldat din armata lui Napoleon a fost condamnat la moarte. Mama lui
a auzit că fiul ei urma să fie executat şi a reuşit cumva să ajungă în faţa lui
Napoleon, să pledeze pentru viaţa fiului ei. „Trebuie să se facă dreptate,” a
spus Napoleon „mai ales că aceasta este a doua lui abatere”. „Eu nu cer dreptate. Eu vin înaintea voastră, mărite împărat, pentru îndurare.” „El nu merită
îndurare.” „Nu ar mai fi îndurare dacă ar merita-o. Îndurare este tot ce vă cer.”
„Ei bine,” spuse Napoleon „voi arăta îndurare”. Viaţa soldatului a fost salvată.
Noi suntem păcătoşi şi merităm să murim. Dumnezeu ar face doar ce este
corect şi drept, dacă ne-ar pedepsi pentru păcatele noastre, dar El a dorit să
ne arate îndurare. Pentru aceasta a trimis pe Fiul Său pe pământ să sufere
pedeapsa pentru noi – şi noi, crezând în El vom primi îndurarea lui Dumnezeu.

Un băiat a intrat în casa vecinului crezând că acesta nu este acasă. Domnul Loghin a auzit zgomotul ferestrei sparte şi a coborât de la etaj în camera
de jos, tocmai la timp ca să îl prindă pe băiatul care escalada fereastra.
„Te-am prins!” spuse el recunoscând pe fiul unei văduve, ce locuia în vecinătate. „Acum voi telefona poliţiei!” „Domnule!” spuse băiatul. „Vă rog, nu faceţi
asta! Îmi pare aşa de rău. Mama mea se va îmbolnăvi dacă va afla ce am
vrut să fac. Nu am mai făcut niciodată asta şi vă promit că nu voi mai face
niciodată.” Domnul Loghin a privit la băiat, i-a fost milă de el, dar a spus: „Ai
vrut să-mi spargi casa. Mi-ai spart fereastra. Meriţi să fii pedepsit. Asta spune
legea. Cu toate acestea, voi fi îndurător şi nu voi telefona poliţiei.”
Imaginaţi-vă ce bucuros a fost băiatul!
Dumnezeu este plin de îndurare faţă de noi. Dacă ne pare rău pentru păcatele noastre şi credem în Isus Hristos, El nu ne dă pedeapsa pe care o merităm, ci ne arată îndurare.
Istorisire biblică: Îndurarea lui Dumnezeu pentru omul care a omorât
credincioşi ( Fapte 9:1-6; 1Timotei 1:13).
Scopul lui Saul a fost să persecute şi să omoare pe cei care credeau în
Hristos, care erau urmaşi ai lui Isus Hristos. El a fost părtaş la omorârea lui
Ştefan şi a făcut tot ce a putut împotriva Bisericii lui Isus Hristos. Cu toate
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acestea Domnul Isus l-a iubit, i-a vorbit, i-a mişcat inima – şi apoi l-a folosit în
slujba Lui. Câtă îndurare!
Dumnezeu va fi îndurător cu tine şi îţi va ierta toate păcatele (nu contează
cât de rău ai fost) dacă crezi în Domnul Isus Hristos ca Mântuitor.

Adevăr: Dumnezeu este milostiv şi ne va ierta păcatele
dacă noi credem în Isus Hristos. (CPDC)

Verset biblic: „Dar Tu, Doamne, Tu eşti un Dumnezeu îndurător şi milostiv,
îndelung răbdător şi bogat în bunătate şi credincioşie.” (Psalmul 86:15)

„Ei bine,” spuse domnul Loghin „până acum te-ai bucurat de îndurare. Nu
ţi-am dat ceea ce ai meritat, nu vei fi pedepsit. Nu va trebui să plăteşti fereastra spartă. O voi plăti eu. Acesta este har şi încă nu am ajuns la capăt.
Pentru har nu este capăt. Vino după mine.” Băiatul l-a urmat în garaj unde era
o bicicletă frumoasă rezemată de nişte cutii vechi. „Îţi place bicicleta?” „E
super!” spuse băiatul. „Ai bicicletă?” „Nu.” „Atunci este a ta, dacă o doreşti.
Am cumpărat-o pentru băiatul meu cu doi ani în urmă, dar după aceea el a
murit într-un accident de maşină.” „O, domnule, îmi pare rău pentru băiatul
dumneavoastră! Şi vă mulţumesc pentru bicicletă, dar nu o pot primi după tot
ce-am făcut. Nu o merit.” „Ei bine, acesta este harul – ceva bun pe care nu-l
meriţi şi ceea ce am făcut eu, îmi aminteşte de ceea ce a făcut Dumnezeu.
Întâi Dumnezeu a arătat îndurare şi nu ne-a dat pedeapsa pe care o meritam.
Apoi a arătat har şi ne-a dat ceea ce noi nu merităm - darul vieţii veşnice,
atunci când credem în Domnul Isus Hristos care ne iartă şi ne mântuieşte”.

Un om care nu credea în Dumnezeu vorbea cu un indian, un om simplu,
needucat, care era creştin. L-a întrebat de ce crede în Dumnezeu. „Ce a făcut
Dumnezeu pentru tine?”
Indianul nu a spus nimic. A luat o omidă şi a înconjurat-o cu un inel de
frunze moarte. Apoi a dat foc frunzelor. Omida s-a mişcat într-o parte şi alta
încercând să scape, dar nu a reuşit. Şi apoi s-a făcut covrig. Indianul s-a aplecat a luat omida, a pus-o pe un loc uscat, apoi a spus: „Aşa este harul lui
Dumnezeu. El a venit, m-a ridicat şi m-a pus într-un loc sigur”.

Un om pe nume Calvin Lewis era gunoier în Detroit, America. În gunoaie
găsea de multe ori lucruri pe care le strângea şi apoi le transforma în piese
de artă. Unele din lucrările lui au fost expuse într-un muzeu din Detroit şi au
fost foarte lăudate de critici. Aşa lucrează Dumnezeu şi cu noi. În starea noas84

tră de păcat şi întunecime, El vede posibilităţi, ne ridică şi ne transformă în
ceva frumos şi minunat. Biblia numeşte aceasta har.
Istorisiri biblice:
● Istoria lui Mefiboşet (2 Samuel 9).
David era acum împărat. În vremurile acelea împăraţii omorau deseori pe
toţi cei care ar fi constituit o ameninţare la tron. Dar nu era cazul lui David. El
a dorit să ştie dacă a mai rămas cineva în viaţă din familia lui Saul. Când a
descoperit că nepotul lui Saul era încă în viaţă, l-a adus la împărat, l-a invitat
zilnic la masa împăratului şi i-a dat înapoi toate proprietăţile. El i-a dat lui Mefiboşet ceea ce acesta nu ar fi meritat. Acesta este harul.
● Istoria lui Onisim (Filimon 16-18).
Onisim fusese sclavul lui Filimon. Furase o parte din bani şi fugise. În
Roma a devenit creştin. Pavel i-a scris lui Filimon şi l-a rugat să-l ierte pe
Onisim şi să-îl primească înapoi. Suntem siguri că Filimon a făcut lucrul
acesta – şi acesta a fost un act de har. Onisim nu merita.
Dumnezeu ne iubeşte pe tine şi pe mine, încât ne va ierta toate păcatele,
dacă noi credem în Isus Hristos – chiar dacă nu merităm iertarea.

Adevăr: Dumnezeu este bun şi tot ceea ce avem
este de la El. (CPDC)

Verset biblic: „Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul! Ferice de omul care
se încrede în El!” (Psalmul 34:8)

Mihai a venit la şcoală cu o cutie de bomboane de ciocolată. În pauză, în

curtea şcolii a dat câteva unui prieten. Ceilalţi colegi s-au adunat în jurul lor
şi Mihai i-a servit pe rând, dar atunci când Bebe - cel care îşi bătea joc de toţi
copiii a întins mâna să ia o bomboană, Mihai a spus: „Tu nu meriţi! Îţi baţi joc
mereu de copiii mai mici.” Şi nu a vrut să-i dea.
În seara aceea tata a citit un pasaj din Biblie care vorbea despre bunătatea
lui Dumnezeu. „Dumnezeu este aşa de bun încât ne dă soare, ne dă ploaie
pentru ca să crească recoltele.” Tata a continuat: „Dumnezeu dă nu doar oamenilor buni, ci şi celor răi. El dă trupuri sănătoase şi deşteptăciune atât oamenilor răi cât şi oamenilor buni. Şi noi ar trebui să facem la fel”. Mihai s-a
gândit la aceasta. A doua zi în pauză s-a dus la Bebe şi i-a spus: „Mai am
câteva bomboane. Le-am păstrat pentru tine.” „Cum de te-ai schimbat aşa?”
întrebă Bebe. „Pentru că Dumnezeu esta aşa de bun cu mine chiar dacă eu
nu merit.”

85

Nu-i aşa? Dumnezeu este bun şi ne dă toate lucrurile de care avem

nevoie: hrană, apă, aer, lumină, etc. Dar El este aşa de bun că ne oferă şi lucruri de care nu avem neapărată nevoie pentru a trăi. Gândeşte-te la flori.
Acestea ne încântă cu formele, culorile şi parfumul lor. Dacă Dumnezeu ar fi
făcut în lumea aceasta doar un singur fel de floare ar fi fost bine. Dar El ne-a
dăruit aşa de multe flori. Dumnezeu este bun.
Dumnezeu ne dă şi mâncare diferită. Am fi avut nevoie doar de mâncarea
care să ne ţină în viaţă. Dar El ne-a dat mâncare cu diferite gusturi.
Şi priviţi la diferitele feluri de animale. Unele sunt amuzante, altele sunt
înfiorătoare, unele frumoase, altele folositoare. Cât de diferite sunt! Cât de
bun este Dumnezeu!
Istorisire biblică:
Predica lui Pavel în Listra (Faptele Apostolilor 14:11-18).
Pavel şi Barnaba au venit la Listra, au predicat acolo şi au făcut minuni.
Oamenii din Listra au crezut că sunt zei şi au vrut să li se închine. Dar Pavel
le-a spus că sunt oameni ca şi ei - şi i-a încurajat să se închine Singurului şi
Adevăratului Dumnezeu care şi-a arătat bunătatea dându-le ploaie, recolte,
hrană şi bucurie.
Nu este minunat să ai un Dumnezeu atât de măreţ şi de bun?

Adevăr: Dumnezeu este înţelept; El ştie ce este cel
mai bine pentru noi şi lucrează pentru binele
vieţilor noastre. (CPDC)

Verset biblic: „A lui Dumnezeu, care singur este înţelept, să fie slava, prin
Isus Hristos, în vecii vecilor! Amin.” (Romani 16:27)

Uneori Dumnezeu îngăduie în viaţa noastră dificultăţi şi probleme pentru
că El ştie că acestea ne vor ajuta, să devenim tot mai mult ceea ce doreşte
El să devenim.
Aţi văzut vreodată o scoică? Aţi mâncat scoici? O scoică este un crustaceu. Uneori nisipul pătrunde până la scoică şi o răneşte. Scoica încearcă să
facă fină suprafaţa nisipului, să n-o mai rănească, şi înveleşte firul de nisip cu
un lichid care se întăreşte în timp. Cu timpul acesta devine o bilă rotundă,
strălucitoare cu suprafaţa fină, o perlă de mare valoare, pe care mulţi o vor admira. Dar perla nu ar exista, dacă n-ar fi fost nisipul.
Ştiţi că sunt oameni care folosesc scoicile pentru a produce perle? Prind
scoici micuţe şi când acestea cresc, ei pun un fir de nisip în scoică şi vor
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obţine o perlă. Înţelegi că Dumnezeu îngăduie acel fir de nisip în viaţa ta, astfel încât într-o zi să devină o perlă?

Copiilor li se spune deseori, „Mama ştie mai bine” atunci când întreabă de
ce nu pot să facă anumite lucruri. Micuţului Andrei i s-a spus de multe ori să
nu atingă nimic de pe sobă şi s-a abţinut să facă acest lucru, până într-o zi
când era foarte flămând şi s-a întrebat ce pregăteşte mama de mâncare în
cratiţă. S-a ridicat în vârful picioarelor şi a încercat să vadă. Din nefericire a
răsturnat cratiţa şi apa fierbinte a curs peste el. L-a durut, a plâns şi a strigat.
Apa nu dăduse în clocot, aşa că nu s-a ars foarte tare. Mama a venit în fugă,
l-a ridicat, l-a dus la baie, i-a privit mânuţele roşii, pieptul înroşit, apoi l-a sărutat şi l-a strâns în braţe până când el s-a oprit din plâns. Andrei a învăţat prin
felul acesta dureros că trebuie să stai departe de sobă atunci când eşti mic
şi că mama ştie mai bine.
Dumnezeu este foarte înţelept şi ne-a dat porunci care ne arată ce ar trebui să facem. El ştie ceea ce este cel mai bine pentru noi. Şi pentru că ştia
că noi vom fi neascultători, a făcut un plan foarte înţelept pentru ca noi să
putem fi iertaţi pentru neascultarea poruncilor Lui. Dumnezeu ne-a dat un
Mântuitor care a luat asupra Lui pedeapsa pentru neascultarea noastră. Aşa
că noi trebuie să urmăm planul înţelept al lui Dumnezeu şi să cerem Domnului
Isus să ne mântuiască.
Dar planul înţelept al Lui Dumnezeu nu se opreşte aici. El doreşte ca cei
care devin copiii Lui, prin credinţa în singurul Lui Fiu, să Îi dea primul loc în
viaţa lor. Prin natura noastră toţi suntem tentaţi să trăim în felul nostru;
aceasta este o nebunie pentru că vom ajunge mereu în necazuri. Atunci când
lăsăm pe Dumnezeu să ne controleze, El va lucra ceea ce este bine pentru
noi. Dumnezeu este înţelept şi ştie ce face cu vieţile noastre – şi noi ar trebui
să ascultăm întotdeauna de El.

Singurul supravieţuitor al unui naufragiu a fost aruncat de ape pe o insulă
mică, fără locuitori. S-a rugat din toate puterile ca să fie salvat, şi zilnic privea
spre orizont să vadă salvatorul, dar salvatorul nu a venit de nicăieri.
Obosit, a reuşit să construiască o colibă să se apere de vremea rea şi să
îşi pună acolo câteva lucruri. Dar într-o zi a plecat în căutare de hrană şi întorcându-se acasă a găsit coliba în flăcări. Se întâmplase ce putea fi mai rău;
pierduse totul. Supărat şi mânios strigă: „Doamne, cum mi-ai putut face
aceasta!” A doua zi dimineaţa, a fost trezit de zgomotul unui vapor care trecea
pe acolo. Veniseră să îl salveze. „Cum aţi ştiut că sunt aici?” a întrebat omul
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pe salvatorii lui. „Am văzut focul” au răspuns ei. Nu uita, data viitoare când ,,la
sol îţi arde coliba”, că Dumnezeu vede lucrul acesta. El va auzi rugăciunea şi
va trimite ajutor chiar prin lucrurile grele pe care le îngăduie în viaţa ta.

Există o povestire despre un om care credea că este foarte înţelept, se
numea Nastratin Hogea. Omul acesta nebun credea că ştie mai multe decât
Dumnezeu. Privea lumea frumoasă din jurul lui şi vorbea despre schimbările
pe care le-ar face. „De ce este cerul albastru?” spunea el. „De ce este iarba
verde? Eu aş fi făcut-o purpurie.” Omul care credea că este mai înţelept decât
Dumnezeu, nu se bucura de nici una din frumuseţile naturii. Întotdeauna
găsea vină şi spunea cum ar fi făcut el natura.
Într-o zi, Dumnezeu a folosit un nuc şi un dovleac să îl înveţe pe Nastratin
Hogea o lecţie. Privea şi se odihnea la umbra nucului, şi-a ridicat privirea şi
a văzut nuci. Apoi privi în jos şi văzu la picioarele lui un vrej de dovleac. Pe
vrej era un dovleac uriaş galben.
„Ce nebun e Dumnezeu!” îşi spuse Nastratin Hogea. „Creşte un dovleac
atât de greu pe o viţă atât de slabă, că aceasta nu poate ridica dovleacul de
la pământ. Creşte nişte nuci mărunte într-un copac atât de puternic încât crengile lui ar putea ţine greutatea multor dovleci. Dacă eu aş fi Dumnezeu, sunt
sigur că m-aş pricepe mai bine la lucrurile acestea şi aş face invers.” Chiar
atunci se porni un vânt puternic care scutură crengile nucului. O nucă îi căzu
în cap. Nastratin îşi frecă mica julitură din creştet, apoi spuse: „Sunt bucuros
că în nuc a fost un fruct aşa de mic şi nu un dovleac mare! Nu voi mai încerca
niciodată să decid ce ar trebui să facă Dumnezeu. Mă voi încrede în înţelepciunea lui Dumnezeu şi Îi voi mulţumi pentru că a creat lumea atât de bine.”
Dumnezeu ştie ce este cel mai bine pentru tine, cu toate că uneori poate
nu gândeşti aşa. Când Dumnezeu îţi refuză ceva pentru care te-ai rugat mult
timp sau cînd îţi cere să faci lucruri grele, adu-ţi aminte de Nastratin Hogea.
Lasă totul în mâinile lui Dumnezeu, ai încredere în El şi vei fi fericit.

Atunci când un vultur doreşte să-şi înveţe puii să zboare, din cuibul situat
sus, sus pe stâncă la sute de metri înălţime, acesta împinge pe unul dintre pui
afară din cuib. Puiul începe să cadă şi atunci vulturul zboară sub el, îşi întinde
aripile, prinde puiul şi zboară împreună cu el. Vulturul se întoarce şi puiul cade
iarăşi. Din nou vulturul zboară sub pui, îl prinde şi îl ridică iarăşi în aer. Vulturul
face aceasta de multe ori şi, când puiul oboseşte, îl pune în cuib să se odihnească. Apoi procesul reîncepe până când puiul învaţă să zboare. La fel şi
Dumnezeu are grijă de noi, ne iubeşte şi ne învaţă „să zburăm” chiar dacă
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uneori ne este greu şi uneori suntem înspăimântaţi. Dumnezeu ştie ce face.

Un om era în vizită la o familie, unde o doamnă lucra ţesând fire de lână
într-o tapiserie. Privi cu atenţie lucrul femeii şi văzu doar o grămadă de fire încurcate, aşa că o întrebă ce face. Ea zâmbi şi spuse: „Stai puţin acesta este
dosul, trebuie să vezi faţa tapiseriei.” Femeia întoarse lucrarea şi acolo erau
cuvintele „Dumnezeu este dragoste” în culori vii.
De multe ori noi nu înţelegem ce se întâmplă în vieţile noastre, pentru că
privim pe dosul tapiseriei. Dumnezeu vede partea cealaltă, pe care o vom
vedea şi noi într-o zi. Faţa tapiseriei este planul final al lui Dumnezeu.

Un băieţel se juca cu o barcă jucărie într-o baltă. Aceasta îi scăpă din
mână şi nu putea ajunge la ea, aşa că rugă pe un băiat mai mare să îl ajute.
Băiatul mai mare începu să arunce pietre în apă, lângă barcă. Băieţelul îl rugă
să nu mai arunce pietre, dar băiatul mai mare continuă. Atunci băieţelul văzu
că pietrele cădeau de partea cealaltă a bărcii şi de fiecare dată valul format
de ele, îi aducea barca tot mai aproape de marginea bălţii. Curând îşi ţinea
din nou jucăria în mână.
Dumnezeu este înţelept şi El plănuieşte căderea fiecărei pietre în viaţa
noastră, astfel încât să ne aducă mai aproape de El.

Pasagerii unui feribot ce se afla pe râul Mississipi s-au speriat foarte tare
când vasul a trecut printr-o zonă cu ceaţă densă. Câţiva pasageri au mers la
căpitan să-i spună că merge prea repede, dar când au ajuns la cabina căpitanului au văzut că la nivelul aceleia nu era ceaţă şi totul era foarte clar. Ceaţa
era foarte densă doar şase metri deasupra apei. Pasagerii nu vedeau nimic,
dar căpitanul vedea totul.
Nu uita că atunci când eşti în ceaţă şi nu ştii ce să faci şi nu ştii ce se întâmplă, Căpitanul tău este deasupra, vede totul şi El stăpâneşte situaţia.

Joni Eareckson era o adolescentă americană creştină încă din copilărie.
Îi plăcea viaţa şi era plină de energie. Iubea oceanul şi îi plăcea să înoate. A
mers să înoate cu sora ei. A înotat până la o plută de lemn şi de acolo a sărit
în apa rece. Atunci s-a întâmplat ceva groaznic. S-a lovit cu capul de o stâncă
şi a rămas inconştientă. Sora ei a tras-o afară din apă, a chemat ambulanţa
şi au dus-o la spital. Şi-a venit în fire, dar spre groaza ei nu mai simţea nimic
în corp mai jos de umeri. Doctorii i-au spus că şi-a rupt gâtul şi s-ar putea să
moară. Nu a murit. A rămas în spital timp de câteva luni şi niciodată nu şi-a
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mai putut folosi vreo parte a corpului ei, cu excepţia capului. A învăţat să scrie
ţinând creionul în gură şi a învăţat să picteze ţinând pensula în gură. A ieşit
din spital, dar nu şi-a mai revenit niciodată. Avea un scaun cu rotile special,
cu comenzi electrice pe care îl putea manevra cu gura şi a învăţat chiar să
conducă o maşină specială, folosind gura.
Joni ar fi putut să-şi plângă de milă. „De ce mi s-au întâmplat toate acestea
tocmai mie?” Este o întrebare normală. Nu a găsit răspunsul – dar a învăţat
să creadă în Dumnezeu. „Doamne nu ştiu de ce mi s-au întâmplat aceste lucruri, dar ştiu că Tu eşti stăpânul şi mă încred în Tine.”
Astăzi Joni este o persoană renumită. A scris câteva cărţi, vorbeşte la conferinţe în toată lumea şi a fost invitată de multe ori de Billy Graham, renumitul
predicator, să vorbească la conferinţele lui. Dar, mai presus de toate, a început să lucreze, să încurajeze şi să ajute alţi oameni cu dizabilităţi, pentru că
ea însăşi este o femeie cu dizabilităţi.
Dumnezeu a folosit-o într-un mod minunat prin slăbiciunile ei şi ea a devenit o binecuvântare pentru mulţi.
Istorisiri biblice:
● Binecuvântarea lui Dumnezeu în viaţa lui Iosif (Genesa 37-50).
Dumnezeu a avut un plan pentru Iosif şi pentru viaţa lui. El îl va folosi să
salveze poporul Său şi pe mulţi alţii de la foamete şi moarte. În înţelepciunea
Lui, Dumnezeu a lucrat în viaţa lui Iosif, îngăduind anumite împrejurări. L-a
condus pas cu pas până a ajuns prim-ministru al Egiptului şi salvatorul
poporului Israel. Dumnezeu l-a pregătit pentru aceasta în familia lui, în casa
lui Potifar şi în închisoare. Dumnezeu a controlat întotdeauna situaţia şi a ştiut
ceea ce face. Dumnezeu are un plan şi pentru viaţa ta.
● Binecuvântarea şi călăuzirea lui Dumnezeu în viaţa Esterei.
Dumnezeu a avut un plan pentru poporul Lui, pentru copiii lui Israel şi
acesta nu includea distrugerea lui de către duşmani, aşa cum a plănuit
Haman. Aşa că în înţelepciunea Lui, El a ridicat o persoană, pe Estera care
va câştiga favoarea regelui şi influenţa lui, astfel încât regele va permite
evreilor să se apere. Numele lui Dumnezeu nu este menţionat în cartea Estera, dar El este la lucru, în spatele scenei, şi Îşi arată înţelepciunea.
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Adevăr: Dumnezeu este răbdător.
El aşteaptă şi nu ne pedepseşte imediat. (CPDC)

Verset biblic: „Dumnezeul răbdării şi al mângâierii să vă facă să aveţi
aceleaşi simţăminte, unii faţă de alţii, după pilda lui Hristos Isus.”
(Romani 15:5).
Mihai, un băieţel irlandez, era aproape de moarte în spital. O doamnă creştină care îl vizitase în spital, îi vorbise despre Domnul Isus care a murit pe
cruce pentru ca să îl scape de pedeapsa păcatelor lui. „Acum, El stă la uşa
inimii tale, bate şi aşteaptă să intre.” „Oh,” spuse băieţelul, „cât de mult a stat
la uşă?” „Toată viaţa ta, Mihai. Nu vrei să-I dai voie să intre în inima ta?”
„Toată viaţa mea! Trebuie să fie foarte, foarte răbdător. Îmi pare rău că
L-am lăsat să aştepte aşa de mult. Îl voi lăsa să intre chiar acum.” Aşa că a
spus: „Doamne Isuse, am nevoie ca Tu să vii şi să locuieşti în inima mea, să
îmi ştergi păcatele. Îmi pare aşa de rău că ai stat aşa de mult şi ai aşteptat.
Cred că ai ceva răbdare.”
L-ai ţinut şi tu pe Domnul Isus în afara vieţii tale pentru mult timp? Lasă-L
pe El să vină în viaţa ta, chiar astăzi.
Istorisiri biblice:
● Răbdarea lui Dumnezeu cu Iona (Iona 1-4).
În primul rând Iona a fost neascultător faţă de chemarea lui Dumnezeu –
şi Dumnezeu a lucrat cu răbdare în inima lui prin furtună, prin peşte, până
când Iona a devenit ascultător. Şi atunci când Iona s-a mâniat, pentru că Dumnezeu a cruţat oamenii din Ninive, Dumnezeu cu multă graţie i-a explicat cu
multă răbdare că nu ar trebui să fie mânios.
● Răbdarea lui Dumnezeu în zilele lui Noe (Genesa 6).
Dumnezeu nu a judecat păcatele lumii din vremea aceea imediat. El a avut
multă răbdare. El a amânat acea judecată mai mult de 100 de ani, timpul în
care Noe a construit corabia – şi a vorbit oamenilor spunându-le să se pocăiască.
● Dumnezeu şi a doua venire a Domnului Isus Hristos.
Domnul Isus a fost aici acum aproape 2 000 de ani şi ne-a promis că se
va întoarce. După întoarcerea Lui nu va mai fi oportunitate să fii mântuit. Asta
pentru că El a fost atât de răbdător şi nu a venit încă. Milioane de oameni au
avut oportunitatea să fie mântuiţi. Eşti bucuros că Dumnezeu a fost aşa de
răbdător cu tine? Nu-I pune totuşi răbdarea la încercare. Fă astăzi ceea ce
aşteaptă El de la tine.
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Adevăr: Dumnezeu este gelos şi doreşte ca noi să
Îi dăm primul loc în viaţa noastră. (CPDC)

Verset biblic: „Să nu te închini înaintea unui alt dumnezeu; căci Domnul
se numeşte gelos, este un Dumnezeu gelos.” (Exodul 34:14)

Era odată un împărat bătrân, al cărui singur fiu şi moştenitor era tânăr şi
nu prea înţelept. Împăratul care ştia că o să moară în câţiva ani, încercase să
petreacă mai mult timp cu prinţul, să-l instruiască cum să fie un împărat
înţelept şi bun la vremea potrivită. Băiatului nu-i plăcea să stea şi să înveţe,
aşa că prefera să meargă la vânătoare cu fratele mai tânăr al împăratului care
era un om foarte rău şi râvnea să fie împărat la moartea fratelui său.
„Petreci prea mult timp cu unchiul tău”, spuse împăratul fiului său. „Ne distrăm aşa de bine împreună. Prefer să merg cu el la vânătoare decât să învăţ
cum să fiu împărat. E plictisitor!” „Ai grijă cu fratele meu. Să ştii că vrea să-ţi
facă rău.” „Tată,” spuse tânărul „eşti gelos pentru că îmi place de el. Te gândeşti că ţin la el mai mult decât la tine.” „Fiule, sunt gelos, dar asta doar pentru
că eu doresc ceea ce este mai bine pentru tine.”
Prinţului nu i-a venit să creadă că era în vreun pericol, dar după câteva
zile, pe când călăreau în pădure, unchiul lui îl îmbrânci deodată, astfel încât
căzu de pe cal. Un slujitor credincios care tăia copaci pe marginea drumului,
observă ce s-a întâmplat şi fugi să îl ajute pe prinţ. Băiatul avea piciorul rupt.
Când tăietorul de lemne îl duse la tatăl lui, prinţul spuse plângând: „Tată, ai
avut dreptate. Fratele tău a încercat să mă omoare astăzi. Ar fi trebuit să ascult de tine, pentru că doar tu doreşti ceea ce este mai bine pentru mine.”
Dumnezeu este gelos ca şi tatăl din această povestire pentru că El ştie ce
vrea să ne facă duşmanul Lui şi duşmanul nostru. El doreşte ca noi să-I dăm
Lui primul loc. Doar atunci suntem în siguranţă când stăm aproape de El şi
când facem lucrurile pe care ni le cere El. Trebuie să-I dăm primul loc în viaţa
noastră şi va fi cel mai bine pentru noi.
Istorisiri biblice:
● Tânărul bogat (Matei 19:16-26).
Problema tânărului bogat era că dorea să aibă viaţă veşnică, dar nu dorea
să dea Domnului Isus primul loc în viaţa lui. Bogăţiile şi rangul social erau
mai importante pentru el decât Domnul Isus.
● Domnul Isus alungă vânzătorii din Templu (Ioan 2:13-17).
Domnul Isus dorea ca Tatăl să ocupe primul loc în vieţile evreilor. Aşa că
atunci când a văzut Casa Tatălui transformată într-un loc de unde erau
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cumpărate şi vândute lucruri, în loc să fie un loc de închinare, S-a mâniat şi
a fost gelos pentru gloria Tatălui.
Eşti gata să-I dai lui Dumnezeu şi Domnului Isus primul loc în viaţa ta?

Adevăr: Dumnezeu cunoaşte totul – asta înseamnă că
El cunoaşte totul despre tine. (CPDC)

Verset biblic: „ştii când stau jos şi când mă scol, şi de departe îmi pătrunzi
gândul.” (Psalmul 139:2)

Un om care dorea să fure nişte pepeni din grădina vecinului, luă cu el pe
fiul lui de opt ani. Băieţelului i s-a spus să pândească ca nu cumva să vină
cineva. În timp ce tatăl era în grădina vecinului încercând să ia un pepene,
băieţelul strigă: „Tată, te vede cineva!” Omul fugi repede la copil. „Unde? Cine
mă vede?” „Tată, te-ai uitat de jur împrejur, dar ai uitat să te uiţi sus la cer.
Dumnezeu de acolo de sus se uită şi te vede.” Tatăl băieţelului s-a gândit la
aceasta şi s-a hotărât să nu mai fure pepeni.
Dumnezeu te urmăreşte şi pe tine.

Poate cineva să vină şi să numere câte fire de păr am pe cap? Nu! Asta
este imposibil. Nimeni n-ar putea face lucrul acesta. Dar Biblia ne spune că
Dumnezeu poate (Luca 12:7). El ştie exact câte fire de păr are fiecare persoană. Aceasta arată cât de important eşti tu înaintea lui Dumnezeu şi cât de
mult te cunoaşte. Dumnezeu ştie totul despre tine.

Vei spune (cu toate că nu este adevărat) că struţul îşi îngroapă capul în
nisip şi gândeşte că dacă el nu vede pe nimeni, nimeni nu-l vede pe el. Ce
prostie! Mulţi în lumea aceasta sunt ca şi struţul. Îşi îngroapă capetele în nisip
şi gândesc că, dacă ei nu-l văd pe Dumnezeu, nici Dumnezeu nu îi vede pe
ei. Nu au citit niciodată în Cuvântul lui Dumnezeu (Biblia), sau dacă au citit,
nu cred ce spune Biblia pentru că aici scrie: „Ochii Domnului sunt în orice loc,
ei văd pe cei răi şi pe cei buni” (Proverbe 15:3).
Dumnezeu cunoaşte totul despre tine şi vede tot ce faci. Dumnezeu va
judeca şi pedepsi toate păcatele tale. Dacă scoţi capul din nisip şi crezi în
Domnul Isus toate păcatele tale vor fi iertate.
Istorisiri biblice:
● Domnul Isus cunoştea gândurile cărturarilor (Marcu 2:6-8).
Cărturarii nu au spus nimic - dar în inima lor gândeau ceva despre Domnul
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Isus. Domnul Isus a cunoscut aceste gânduri, le-a auzit ca şi când ar fi fost
rostite în cuvinte.
● Domnul Isus cunoştea gândurile Sarei şi reacţia ei la promisiunea lui
(Genesa 18:13-15).
Când Domnul a promis lui Avraam un fiu, Sara a râs, dar nu pe faţă. Nimeni nu ar fi putut să o audă. Era în interiorul ei. A şi murmurat nişte cuvinte.
Dar Domnul a auzit atât râsul cât şi cuvintele şi a dat o replică Sarei.
Domnul Isus cunoaşte totul despre tine.

Adevăr: Dumnezeu este pretutindeni şi
nu poţi să fugi de El. (CPDC)

Verset biblic: „Unde mă voi duce departe de Duhul Tău, şi unde voi fugi
departe de Faţa Ta?” (Psalmul 139:7)

Tânărul Ionel nu înţelegea cum poate Dumnezeu să fie prezent peste tot,
în acelaşi timp, aşa că tatăl într-o zi îl luă la o plimbare cu maşina. În maşină
era un radio, tatăl l-a pornit şi au ascultat ceva muzică. După un timp tatăl
spuse: „Ionel, dacă mergem dincolo de acel deal vom mai putea să auzim
aceeaşi muzică?” „Da, tată.” „Staţia radio ne trimite muzica aici în maşină.
Dacă am călătorii încă douăzeci de kilometri, vom mai auzi muzica?”„Desigur.” „Dar, ce crezi, mama acasă poate să asculte şi ea aceeaşi muzică?”
„Da.” Atunci tatăl îi spuse: „Ei bine vezi, dacă sunetul de la această staţie
radio poate fi auzit în orice loc, în acelaşi timp, de ce Dumnezeu nu poate să
fie în orice loc în acelaşi timp?” Atunci Ionel înţelese.
Istorisire biblică: Iona nu a putut să fugă de Dumnezeu (Iona 1, 2).
El a încercat să fugă. Tarsul era în direcţia opusă cetăţii Ninive. Dar fuga
în acea direcţie nu a fost de nici un folos. Nu i-a fost de folos nici că s-a îmbarcat pe o barcă. Dumnezeu a trimis o furtună, a pregătit un peşte mare la
vremea potrivită şi aşa a lucrat la inima lui Iona, astfel încât acesta a încetat
să fugă şi s-a decis să asculte. Nici tu nu poţi să fugi de Dumnezeu pentru că
El este prezent oriunde.
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Adevăr: Dumnezeu este atotputernic şi
poate să facă orice. (CPDC)

Verset biblic: „Isus s-a uitat ţintă la ei, şi le-a zis: «La oameni lucrul acesta
este cu neputinţă, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putinţă.»”
(Matei 19:26)

Pastorul stătea şi urmărea copiii de la şcoala duminicală ieşind din clasă

la sfârşitul orelor. Ştia că făcuseră o lecţie despre Moise şi cum a deschis
Dumnezeu Marea Roşie astfel încât poporul să treacă prin ea ca pe uscat.
Spuse lui Marcel: „Dacă îmi spui ceva ce poate să facă Dumnezeu îţi dau o
bucăţică din ciocolata mea.” „Dacă îmi spuneţi ceva ce nu poate să facă Dumnezeu” răspunse băieţelul „vă dau toată ciocolata mea.”

O fetiţă veni acasă de la şcoala duminicală şi spuse foarte încântată
tatălui ei ce minune a făcut Dumnezeu la Marea Roşie astfel încât poporul a
trecut prin ea ca pe uscat. „Nu-i o mare minune. Oamenii de ştiinţă cred că
renumita Mare Roşie avea doar vreo 30cm adâncime.” „O, atunci a fost o minune şi mai mare! Cum a putut Dumnezeu să îi înece pe egipteni şi pe carele
lor doar în 30cm de apă! Dumnezeu poate să facă totul!”

Un misionar tânăr primise o rablă de maşină care nu pornea decât împinsă. Doi ani s-a chinuit cu ea şi într-o zi un alt misionar care a venit în zonă a
văzut ce necazuri are acesta cu maşina. A aruncat o privire sub capotă şi apoi
spuse prietenului: „Încearcă acum! Porneşte!” Motorul a pornit imediat. „Ceai făcut?” „Nu prea mult, era doar o conexiune proastă.” Puterea fusese acolo
tot timpul, dar nu fusese folosită pentru că era o problemă la un cablu.
Puterea lui Dumnezeu este întotdeauna la dispoziţia noastră, dar pentru
ca ea să treacă spre noi trebuie să avem o legătură puternică cu Dumnezeu.
Istorisiri biblice:
● Istoria creaţiei (Genesa 1).
Doar Dumnezeu putea să creeze universul din nimic şi doar El putea să
creeze lumea noastră în şase zile. Aceasta este cea mai bună dovadă a puterii Sale.
● Daniel în groapa cu lei (Daniel 6).
Doar Dumnezeu putea să protejeze un om de leii flămânzi timp de o
noapte întreagă.
● Cei trei tineri în cuptor (Daniel 3).
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Doar Dumnezeu putea să protejeze trei oameni într-un cuptor încins astfel
încât să nu le fie arse nici hainele şi nici un fir de păr. Dumnezeul acesta minunat poate să facă imposibilul pentru tine, pentru viaţa ta.

Adevăr: Dumnezeu nu se schimbă;
El este întotdeauna acelaşi. (CPDC)

Verset biblic: „Căci eu sunt Domnul, Eu nu Mă schimb;” (Maleahi 3:6a)

Toate lucrurile se schimbă. (Vorbiţi copiilor despe clădiri noi ridicate de

curând. Clădirile vechi au fost dărâmate pentru a face loc celor noi.) Tot ceea
ce folosim noi se distruge în timp – şosetele, pantofii, îmbrăcămintea, mobila.
Într-o zi pământul acesta nu va mai fi aici. Oamenii se schimbă – sunt unii
prieteni care nu îţi mai scriu, poate nu îţi mai vorbesc, nu îţi mai dau telefon,
nu vin să te vadă, găsindu-şi alţi prieteni şi stai şi te întebi ce le-ai făcut de leai pierdut prietenia. Corpul tău se schimbă, creşti, îmbătrâneşti, te îmbolnăveşti, apoi mori.
Este minunat că Dumnezeu nu se schimbă niciodată! El este la fel de puternic cum a fost dintotdeauna. El te iubeşte la fel de mult ca atunci când
Domnul Isus a murit pe cruce pentru tine. Este minunat să depindem de El,
chiar dacă totul în jurul nostru se schimbă, chiar dacă ne lasă maşina, sănătatea, prietenii – Dumnezeu este aici, este cu noi şi pentru noi.

Îmi place să privesc cerul noaptea, mai ales când este senin şi înstelat.
Poate aţi învăţat la şcoală numele şi formele unora dintre constelaţii. Eu am
învăţat; cu mulţi ani în urmă, este adevărat - dar stelele arată la fel.
Cu mulţi, mulţi ani în urmă când Avraam a privit la cerul înstelat acesta
arăta la fel. Şi atunci erau Orion şi alte constelaţii. Poziţia stelelor este atât de
sigură încât oamenii mării pot afla exact locul în care se găsesc studiind poziţia stelelor şi apoi îşi conduc corăbiile. Stelele se mişcă totuşi - dar le trebuie
mii de ani ca să facă acest lucru.
Dumnezeu nu se schimbă niciodată. Dacă eşti credincios poţi întotdeauna
să depinzi de El, să ştii că va fi întotdeauna iubitor şi credincios. El poate să
ne ajute în problemele noastre pentru că El este înţelept şi puternic – El nu
se schimbă. El aşteaptă ca noi să ascultăm, pentru că El este Sfânt aşa cum
a fost întotdeauna. Dacă încă nu eşti credincios, nu uita că Dumnezeu
acţionează întotdeauna în acelaşi fel. El trebuie să pedepsească păcatul, dar
El îşi ţine şi promisiunea Lui de iertare a păcatelor pentru cei care cred în
Domnul Isus.
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Adevăr: Dumnezeu este veşnic.
El nu are început şi nici sfârşit.

Verset biblic: „Dumnezeul cel veşnic este un loc de adăpost, şi sub
braţele Lui cele veşnice este un loc de scăpare.” (Deuteronom 33:27a)
Arată o verighetă şi întreabă: ,,Unde începe şi se termină acest inel?”. Nu
are început, nu are nici sfârşit. Este un cerc şi un cerc ca acesta ne aduce aminte că Dumnezeu este veşnic. Asta înseamnă că nu a fost un timp în care
Dumnezeu nu a existat, El nu a avut un început. La fel nu va fi un timp în care
Dumnezeu nu va mai exista. El este veşnic. El nu are un sfârşit.

Adevăr: Dumnezeu este maiestuos şi noi trebuie să ne
închinăm Lui, să Îl respectăm şi
să ne încredem în El. (CPDC)

Verset biblic: „A Ta este, Doamne, mărirea, puterea şi măreţia, veşnicia
şi slava, căci tot ce este în cer şi pe pământ este al Tău; a Ta, Doamne, este
domnia, căci Tu Te înalţi ca un stăpân mai presus de orice!” (1 Cronici 29:11)

Un grup de nobili erau adunaţi într-o cameră la Buckingham Palace, în An-

glia, acolo unde locuieşte familia regală. Împăratul a intrat în camera regală
şi imediat nobilii s-au ridicat în picioare solemn, onorându-l ca împărat al lor.
„Luaţi loc, domnii mei. Vă consider prietenii mei personali.” Apoi adăugă „Eu
nu sunt Domnul să ştiţi”. Atunci vorbi unul dintre nobili, un adevărat creştin.
„Nu, maiestate, dacă aţi fi fost Domnul nu ne-am fi ridicat, am fi căzut pe genunchi.” În Biblie citim despre oameni care L-au văzut pe Dumnezeu şi au
fost aşa de impresionaţi de măreţia Lui încât au căzut cu faţa la pământ în
închinare.

Cu mulţi ani în urmă în Anglia domnea Regina Victoria. Într-o seară, s-a
dus la Albert Hall să audă „Mesia”. Când a intrat în sală, toţi s-au ridicat şi apoi
şi-au plecat capetele. Dar când corul a început să cânte „Aleluia” regina s-a
ridicat şi a plecat capul în semn de respect pentru Împăratul Împăraţilor.

Aţi citit „Leul, vrăjitoarea şi dulapul” de C. S. Lewis? În povestire marele
leu, Aslan reprezintă pe Domnul Isus Hristos. Este un leu maiestuos, puternic,
nobil. Permite copiilor să se joace cu el, să îi mângâie coama. Pare întotdeauna blând – dar sunt momente când copiilor le este teamă de el. Ei văd
muşchii puternici, fălcile şi ştiu că leul nu este slab deloc. Nu va avea milă, mai
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ales dacă sunt răi şi obraznici unii cu alţii. Aslan îşi arată neplăcerea printr-un
răget şi copiii şi-aduc aminte de puterea lui şi îl respectă. Aici este o lecţie şi
pentru noi. Noi trebuie să-L iubim pe Domnul Isus pentru că El este Mântuitorul nostru. Dar trebuie să Îl şi respectăm pentru că este Dumnezeu.

Ce mult ne place să mergem pe malul mării! Primele raze ale soarelui
răspândite în largul oceanului se împrăştie în apă ca mii de diamante şi ne
umplu inima de fericire. Ce mult ne place să ne bălăcim, să înotăm, dar în
acelaşi timp ştim că trebuie să respectăm marea şi să respectăm toate avertizările pe care ni le dau adulţii. Trebuie să ştii locurile periculoase pe plajă,
să eviţi să mergi acolo. Marea este frumoasă şi ne oferă multe bucurii, dar
marea este şi foarte periculoasă. În zile de furtună înghite bărci, corăbii şi unii
pescari îşi pierd viaţa. Aşa că iubim marea, dar ne şi temem de ea.
Electricitatea este un lucru extraordinar! O folosim să încălzim locuinţele,
să facem mâncare, să spălăm, să călcăm rufe şi să facem tot felul de lucruri
cu diferite unelte electrice. Dar electricitatea este şi un lucru foarte periculos.
Trebuie să ai grijă să stai departe de staţiile de înaltă tensiune, de firele neizolate. Dacă nu eşti atent, poţi muri pe loc. Întotdeauna, oamenii au avut o
teamă sănătoasă de electricitate.
Focul este un alt lucru frumos şi folositor. Nu este nimic mai plăcut decât
să stai în faţa focului într-o zi rece, ploioasă, de toamnă. Cu toate acestea
focul poate arde şi distruge casa şi poate să îţi ia viaţa. Focul este şi el un
lucru pe care-l iubim şi de care ne temem în acelaşi timp.
Marea, electricitatea şi focul sunt trei lucruri pe care le iubim şi le apreciem,
dar faţă de care simţim teamă şi respect. La fel este Dumnezeu. El este cel
care ne-a creat, El ne-a dat tot ce avem nevoie – aerul pe care îl respirăm,
mâncarea pe care o mâncăm, hainele pe care le purtăm. Noi Îl iubim foarte
mult şi cu toate acestea El trebuie respectat şi trebuie să ne temem de El.
Ştim că într-o zi, El va judeca pământul şi oamenii. Într-o zi Domnul te va
judeca. Îţi va judeca gândurile, vorbele şi faptele. El cunoaşte totul şi toate
vor fi judecate. Biblia spune că Dumnezeul nostru este ca un foc mistuitor.
Crede în Domnul Isus ca Mântuitor şi nu vei mai fi judecat pentru păcatele
tale.
Istorisiri biblice:
● Viziunea lui Isaia (Isaia 6:1-8).
În această viziune Isaia îl vede pe Domnul Isus (Ioan 12:41). Era Domnul
Isus în slava Lui, în gloria Lui, pe tron, plin de măreţie înainte de a veni pe
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pământ să moară pentru păcatele noastre. Drept urmare Isaia îşi dă seama
cât de păcătos este el.
● Viziunea lui Ioan (Apocalipsa 1).
În această viziune Ioan îl vede pe Domnul Isus în gloria şi măreţia Lui,
după ce S-a ridicat de pe pământ, după ce a trăit ca un om care a murit pentru
păcatele noastre. Drept urmare Ioan cade la picioarele Lui. Domnul Isus
doreşte ca noi să Îl respectăm şi să ne închinăm Lui.
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Capitolul 3:
Doctrine despre Isus Hristos
Aceste doctrine sunt de bază, sunt cele mai importante doctrine pentru
credinţa noastră şi ar trebui să fie cele mai importante în lucrarea de predare
a copiilor. Istorioarele de mai jos vă vor ajuta să predaţi aceste adevăruri şi
să le aplicaţi în vieţile copiilor.
Adevăr: Domnul Isus Hristos a venit în lume ca om,
pentru a deveni Mântuitorul nostru. (CPDC)

Verset biblic: „Căci cunoaşteţi harul Domnului nostru Isus Hristos.
El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia Lui,
voi să vă îmbogăţiţi.” (2 Corinteni 8:9)

Un tânăr prinţ călărea, când deodată, auzi o voce de fată gemând nu de-

parte. A căutat să afle de unde se aude strigătul şi a găsit-o pe fată într-o
groapă adâncă. În groapă erau câţiva şerpi care îşi îndreptau capetele către
fată. Prinţul a sărit de pe cal şi a fugit către groapă. Şi-a zgâriat mâinile în
stâncile tăioase, şi-a rupt hainele şi a ajuns în groapă. Unul dintre şerpi l-a
muşcat, dar prinţul l-a lovit cu sabia şi s-a întors să-i lovească şi pe ceilalţi. În
cele din urmă a scos fata din groapă. A pus-o pe calul lui şi a dus-o la părinţii
ei, apoi s-a prăbuşit şi a murit din pricina muşcăturii şarpelui. Tânărul prinţ
şi-a dat viaţa ca să o salveze pe a fetei.
Domnul Isus este ca tânărul om din această povestire. Nu a fost uşor pentru El să vină pe pământ să ne salveze. A petrecut 33 de ani în lumea noastră
- un loc periculos, întunecat, plin de tristeţe, luptă şi ură – un loc la fel de oribil
ca groapa cu şerpi în care era fata. Cât de greu a fost pentru El să fie acoperit
cu păcatele noastre, să primească pedeapsa pentru păcatele noastre murind
pe cruce! Dar El, a făcut lucrul acesta! A venit jos, în lumea noastră, astfel
încât într-o zi să putem să trăim cu El în cer, dacă în timpul vieţii noastre aici
pe pământ L-am primit pe El ca Mântuitor. Noi cei care suntem mântuiţi prin
El avem dragostea, bucuria şi pacea cerească. Mulţumeşte Domnului pentru
că a venit în lumea aceasta şi pentru că te-a mântuit.
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Un om observa nişte furnici care alergau de colo, colo. A căutat să afle
unde se duc şi a găsit un muşuroi cu mii de furnici. „Dacă aş dori să vorbesc
acestor furnici cum aş putea face? Aş putea să strig la ele, dar nu m-ar auzi.
Aş scrie o scrisoare, dar n-ar citi-o.” În cele din urmă îi veni o idee. „Cred că
dacă aş deveni eu însumi o furnică le-aş putea vorbi şi m-ar înţelege.”
Aşa a făcut Dumnezeu. El a decis nu numai să privească de sus din ceruri
către noi, ci a devenit ca noi, astfel încât să ne spună despre dragostea Lui.

Cu mulţi ani în urmă oamenii mării au încercat să invadeze Anglia. Englezii au fugit din faţa lor plini de groază până când un împărat foarte curajos
pe nume Alfred le-a stat împotrivă. La început a avut succes, dar apoi a fost
biruit şi a trebuit să fugă din palatul lui să se ascundă în pădure, ca un
vagabond. Pe capul lui a fost pus un mare preţ de către împăratul danez şi
astfel s-a decis să stea ascuns şi să nu ţină legătura decât cu câţiva prieteni
credincioşi. Unul dintre aceştia era un nobil numit Ulfric care l-a rugat pe împărat să vină în casa lui şi să facă împreună planuri pentru a-i învinge pe
danezi. Ulfric nu a avut încredere că soţia lui va putea păstra secretul aşa că
nu i-a spus că vagabondul era de fapt împăratul Alfred. Alfred era foarte trist,
stătea acolo, gândindu-se la diferite tehnici militare. Soţia nobilului era tot mai
furioasă, pentru că nu înţelegea de ce soţul ei dă atâta importanţă unui om
atât de simplu. Tocmai pusese câteva prăjituri pe un grătar deasupra focului.
„Hei, tu! Dacă nu ai altceva de făcut vino şi urmăreşte prăjiturile. Întoarce-le
pe partea cealaltă, când capătă culoarea maro. Cel puţin asta poţi să faci!”
Alfred sta acolo cufundat pe gânduri. Dacă şi-ar fi putut conduce oamenii cu
siguranţă l-ar fi putut birui pe duşman. Dacă... Îl trezi din visare o palmă peste
urechi şi un miros puternic de ars. Prăjiturile... „Leneş bun de nimic! N-am încredere în tine nici să...” „Hei, femeie!” Era vocea puternică a lui Ulfric, care
tocmai intra în casă. Văzând că ea nu avea nici o intenţie să tacă, adăugă disperat: „Ţineţi gura femeie. Nu-ţi cunoşti împăratul?”
Sunt convins că femeii i-a fost ruşine, chiar frică atunci când şi-a dat
seama cine era vagabondul. Mai târziu când Alfred şi-a dobândit din nou împărăţia cred că a îngenuncheat de multe ori înaintea lui. Ulfric, slujitorul credincios a fost făcut episcop ca răsplată pentru loialitate, pentru bunătate şi
blândeţe. Domnul Isus Hristos nu a venit în haine grozave şi cu mare glorie
aşa cum ar veni un împărat şi puţini oameni L-au recunoscut drept Împărat
al Împăraţilor. Tu L-ai recunoscut ca Împăratul Împăraţilor şi Domnul Domnilor?
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Era odată o bătrână care trăia într-o colibă mică, nu departe de castelul

Balmoral din Scoţia. Când regina Victoria locuia în acest castel, vizita din când
în când oamenii bătrâni care locuiau în jur. Într-o zi bătrâna era singură în coliba ei pentru că se certase cu vecinele care veneau deseori la o poveste sau
la o ceaşcă de ceai. „Am să ţin de acum încolo totul pentru mine. Să nu se mai
aştepte să le dau eu ceai.” Chiar atunci auzi o bătaie uşoară în uşă. „Bate cât
pofteşti! Nu deschid.” Zâmbi când auzi paşii îndepărtându-se de casă. „Să
nu mă mai necăjească pentru orice fleac” îşi spuse cu un zâmbet satisfăcut.
Dar îi pieri zâmbetul a doua zi, când i se spuse că vizitatorul nu fusese un
vecin, ci regina Victoria însăşi. Desigur, dacă ar fi ştiut cine a ciocănit la uşă,
ar fi deschis imediat.
Când Domnul Isus a venit pe pământ ca un copilaş, uşile hanurilor au fost
închise pentru El. Nu a fost cameră pentru Împăratul Împăraţilor în ziua aceea.
Mai târziu, când a crescut a ajuns om mare, oamenii nu au vrut să-I deschidă
inimile. A fost împăratul lor, dar ei nu au crezut lucrul acesta şi nu L-au primit.
Astăzi Domnul Isus vine şi încearcă să intre în inima ta. Este o aşa mare
onoare să vină El să-ţi bată la uşă. Dacă refuzi chemarea astăzi, s-ar putea
să-ţi pară rău pentru veşnicie. Să îţi pară rău mult mai mult ca bătrânei care
nu a deschis uşa reginei Victoria. Permite-I Domnului să vină în viaţa ta, chiar
astăzi.

Adevăr: Domnul Isus a trăit o viaţă desăvârşită, perfectă
– şi ne-a arătat cât de puternic este - El ne poate
ajuta să fim puternici să biruim ispita. (CPDC)

Verset biblic: „Căci n-avem un Mare Preot, care să nu aibă milă de slăbiciunile noastre; ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără
păcat. Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să
căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de
nevoie.” (Evrei 4:15-16)

Peste o prăpastie mare, în munţi, s-a construit un pod. Oamenilor din vale
li se părea că acesta este un pod fragil. Pe parcursul construirii priveau spre
el, dădeau din cap şi spuneau că nu îl vor folosi vreodată pentru că nu poate
să ţină greutatea. A fost gata, dar oamenii au refuzat să îl folosească. Înginerul
care proiectase podul a decis să le arate ce puternic este acest pod. Aşa că
într-o zi, sub privirile oamenilor, a condus un camion greu peste pod. Oamenii
şi-au ţinut respiraţia aşteptând să vadă întregul pod dărâmându-se. „Şoferul
acela e nebun! Îşi riscă viaţa.” Apoi inginerul a trimis mai multe camioane să
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treacă podul. Podul era plin de camioane. Oamenii s-au uitat miraţi. Podul se
va prăbuşi... Camioanele vor fi înghiţite de prăpastie... Dar... nu s-a întâmplat
nimic. Atunci unul dintre oameni a spus: „Da, este mai puternic decât am gândit. Dacă ţine toată această greutate, atunci este bun şi sigur pentru toţi.”
Când Domnul Isus a fost ispitit în pustie, Dumnezeu nu L-a lăsat să fie
ispitit ca să Îl facă destul de puternic. Dumnezeu ştia că Fiul Lui este puternic
şi că El nu va păcătui. Dumnezeu ne-a arătat cât de puternic este Fiul Lui, ca
noi să credem în El. Este bine pentru noi să credem în El. El ne poate păzi
de cădere atunci când suntem ispitiţi.
Istorisiri biblice:
● Cum chiar duşmanii Domnului Isus au mărturisit despre viaţa Lui perfectă
în ultima Lui săptămână (Matei 27:3-4; 27:19; 27:24; 27:54; Luca 23:41, 47).
Mielul de Paşte trebuia să fie unul fără cusur. Domnul Isus Hristos a fost
Mielul nostru de Paşte şi în timpul săptămânii Paştelui, El a fost urmărit de
mulţi, inclusiv de duşmani de-ai Lui (Pilat, soţia lui Pilat, centurionul roman,
unul dintre cei doi hoţi – şi chiar Iuda Iscarioteanul) – şi toţi au recunoscut
nevinovăţia Lui.
● Cum au mărturisit prietenii Lui despre viaţa Lui perfectă (Fapte 3:13;
1 Petru 2:22; 2 Corinteni 5:21; 1 Ioan 3:3-5).
Este ştiut faptul că prietenii noştri ne cunosc mai bine decât duşmanii noştri
şi Biblia ne arată cum prieteni ai Domnului Isus (inclusiv Petru, Ioan, Pavel)
au spus că era un om perfect şi fără păcat. El nu a gândit şi nu a spus ceva
greşit. Domnul Isus a biruit tot felul de ispite şi a fost desăvârşit. Aşa că El te
poate ajuta să biruieşti ispita.

Adevăr: Domnul Isus Hristos a trăit o viaţă perfectă,
desăvârşită – aşa că atunci când credem în El ca
Mântuitor, perfecţiunea Lui devine şi a noastră.

Verset biblic: „Pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, El l-a făcut păcat
pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.” (2 Corinteni 5:21)

Fetelor le place să-şi cumpere haine noi, dar băieţii nu sunt aşa (doar

dacă şi-au schimbat echipa favorită de fotbal). Dar şi băieţii se bucură atunci
când li se cumpără haine noi şi sunt sigur că toţi aţi trăit bucuria aceasta.
Ştii că ai nevoie de haine noi ca să mergi în Cer? (Desigur, nu vorbesc
despre hainele care le poţi vedea sau atinge). Cu aceste haine noi nu doar
intri în Cer, ci dacă le porţi Dumnezeu te va întâmpina cu bucurie în străluci-
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toarea Cetate Cerească. Aţi merge la sărbătorirea unei zile de naştere într-un
trening murdar şi cu adidaşi scâlciaţi? Nu cred. La fel nu poţi intra în cer aşa
cum eşti, pentru că păcatul ţi-a făcut viaţa murdară şi pentru a merge în Cer
trebuie să fii curat. Poate încerci să-ţi cureţi viaţa, dar nu reuşeşti. Petele de
pe hainele vieţii tale nu se pot curăţi, orice ai folosi. Nici un detergent cât de
bun ar fi, nu-ţi poate curăţa viaţa. Ai nevoie de haine noi.
Unul din motivele principale pentru care a venit Domnul Isus pe pământ a
fost să pregătească haine noi pentru tine. Cum a făcut El lucrul acesta? Ei
bine, El a făcut aceasta trăind 33 de ani pe pământ. Ca şi copil, El a trăit aşa
cum ar trebui să trăiască un copil. Nu a fost niciodată neascultător, nu a înşelat pe cineva, nu a spus minciuni, nu a furat de la nimeni, nu a fost gelos pe
alţi copii. Toate aceste lucruri îţi pătează hainele vieţii. În copilăria Lui, Domnul
Isus şi-a ţesut haine frumoase, fără pete, pentru ca să ne facă nouă haine
noi. Ca adolescent El a trăit aşa cum ar trebui să trăiască fiecare adolescent.
A fost bun şi iubitor. Nu a căzut niciodată în ispită. Ce material bun a ţesut în
haina adolescenţei! Ca tânăr a făcut bine tuturor, a vindecat pe bolnavi, a pus
întotdeauna pe ceilalţi pe primul loc.
Şi în sfârşit, El a murit pentru noi luând pedeapsa pentru toate petele de
pe hainele vieţilor noastre. Viaţa Lui frumoasă s-a sfârşit şi a fost o viaţă plăcută lui Dumnezeu. Hainele vieţii Lui au fost desăvârşite, perfecte. Astăzi El
ţi le oferă pentru a te face să fii potrivit pentru Cetatea Cerească – locul în care
nu poate să intre nici un păcat.
Cum poţi să ai aceste haine noi? El doreşte ca tu să priveşti cu atenţie la
viaţa ta şi să îţi dai seama că este ca o haină zdrenţuită. Apoi, doreşte ca tu
să crezi în El, şi El va lua toate zdrenţele acestea ale păcatului. Îţi va da apoi
haine noi, haina sfinţeniei Lui, haina vieţii Lui desăvârşite şi atunci vei fi gata
să intri în Împărăţia lui Dumnezeu.
Istorisiri biblice:
● Duşmanii Domnului Isus au mărturisit despre viaţa Lui desăvârşită în ultima săptămână a Domnului pe pământ (Matei 27:3-4; 27:19; 27:24; 27:54;
Luca 23:41- 47).
Mielul de Paşte trebuia să fie fără nici un cusur. Domnul Isus a fost Mielul
nostru de Paşte şi în săptămâna Paştelui, El a fost ,,examinat” de mulţi, inclusiv de duşmanii Lui (Pilat, soţia lui Pilat, centurionul roman, unul din cei doi tâlhari şi chiar Iuda Iscarioteanul) – şi toţi L-au declarat inocent şi fără vină.
● Prietenii Lui au mărturisit despre viaţa Lui desăvârşită (Fapte 3:14;
1 Petru 2:22; 2 Corinteni 5:21; 1 Ioan 3:3,5).
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Este cunoscut faptul că prietenii noştri ne ştiu mai bine decât duşmanii
noştri şi Biblia ne arată că prietenii Domnului Isus (Petru, Ioan şi Pavel) au
spus că era un om perfect şi fără păcat. El nu a gândit, nu a spus, nici nu a
făcut ceva rău. Această perfecţiune poate fi a ta (înaintea lui Dumnezeu) dacă
şi tu crezi în Domnul Isus ca Mântuitorul tău.

Adevăr: Isus Hristos este Dumnezeu - şi
ne arată cum este Dumnezeu. (CPDC,

MC )

Verset biblic: „El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut
din toată zidirea.” (Coloseni 1:15)

Unii oameni doresc să-L vadă pe Dumnezeu. Le este greu să creadă în
cineva pe care nu îl pot vedea. Crezi că ţi-ar fi mai uşor să crezi în Dumnezeu
dacă L-ai putea vedea?
Şi unii din ucenicii Domnului Isus se confruntau cu această problemă. Filip
a spus Domnului în Ioan 14:8 „arată-ne pe Tatăl, şi ne este de ajuns” (Ioan
14:8b). El a vrut să spună: „Să-L vedem pe Dumnezeu”. Domnul Isus a
răspuns: „Oricine M-a văzut pe mine L-a văzut pe Tatăl”. Dacă cineva L-a
văzut pe Domnul Isus a fost ca şi când L-ar fi văzut pe Dumnezeu.
Dacă eu stau cu spatele spre voi (stai cu spatele către copii) îmi puteţi
vedea faţa? Cum îmi puteţi vedea faţa? Îmi puteţi vedea faţa, dacă folosesc
o oglindă (Ţine oglinda astfel încât copiii să-ţi vadă faţa). Parcă m-aţi vedea
pe mine? Da. Este exact acelaşi lucru. Este reflexia feţei mele în oglindă.
Domnul Isus a fost reflectarea perfectă a lui Dumnezeu. Dacă doreşti să
Îl vezi pe Dumnezeu, priveşte la viaţa Domnului Isus aşa cum citim despre ea
în Biblie. Aşa este Dumnezeu. Domnul Isus ne oferă o imagine completă a lui
Dumnezeu.

În Biserica Sfântul Petru din Roma, este ascunsă într-un colţ o sculptură
extraordinară ce nu poate fi văzută. Cineva a avut o idee grozavă. A pus o
oglindă la nivelul ochilor, aşezată într-un unghi, astfel încât să reflecteze
sculptura. Acum tot ceea ce trebuie să faci este să priveşti în acea oglindă.
Asta a făcut Domnul Isus astfel încât noi să-L vedem pe Dumnezeu. Oamenii
s-au întrebat mereu cum arată Dumnezeu. Au simţit că El este prea mare,
sau prea departe, pentru a fi văzut sau înţeles. Domnul Isus a venit în această
lume ca să reflecteze dragostea şi lumina lui Dumnezeu şi noi uitându-ne la
El Îl vedem pe Dumnezeu.
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Istorisiri biblice:
● El a iertat păcatele (Matei 1:21; Luca 5:18-26).
Doar Dumnezeu poate ierta păcatele – şi duşmanii Lui au ştiut că atunci
când Domnul Isus a iertat păcatele, a arătat de fapt că este Dumnezeu.
● El a potolit furtuna (Matei 8:23-27; Ioan 20:30- 31).
Doar Dumnezeu poate să liniştească o furtună. De aceea ucenicii s-au
mirat şi au spus: „Ce fel de om este acesta?”
● El a înviat din morţi (Matei 12:38-40; Romani 1:4).
Dumnezeu a înviat pe Fiul Lui din morţi şi astfel a dat aprobarea Lui,
„Aminul” Lui, tuturor celor care sunt martori ai Domnului Isus, care au spus
că El este Dumnezeu. Învierea Lui, a fost cea mai mare dovadă a dumnezeirii
Lui. Isus Hristos nu a fost doar un simplu om. El a fost şi este Dumnezeu –
Dumnezeu Fiul.

Adevăr: Domnul Isus Hristos a murit ca
substitut al nostru şi a luat asupra Lui
pedeapsa pentru păcatele noastre. (CPDC, MC)

Verset biblic: „Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El,
Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost
omorât în trup, dar a fost înviat în duh.” (1 Petru 3:18)

Băieţii şi fetele păcătoase au nevoie de un înlocuitor - cineva care să ia
pedeapsa pentru păcatele lor. Ce este un înlocuitor? Un cuvânt greu, nu-i
aşa? Un înlocuitor, un substitut este cineva care ia locul unei alte persoane.
O echipă de fotbal are de obicei unsprezece jucători şi patru sau cinci rezerve,
înlocuitori. Cine sunt înlocuitorii? Sunt jucători care ar putea fi rugaţi de antrenor în timpul jocului să preia locul unuia dintre jucători care fie este accidentat,
fie nu joacă prea bine.
Cine poate fi înlocuitorul nostru? Cine este gata să ia locul nostru şi pedeapsa noastră? Această persoană trebuie să poată şi trebuie să facă lucrul
acesta. Este un singur răspuns: Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu – şi
El a fost gata să facă lucrul acesta.

Aţi văzut vreodată o clădire care are un fel de tijă sus pe acoperiş? Ştiţi
ce este aceea? Este un paratrăsnet. Dacă fulgerul loveşte clădirea, loveşte
paratrăsnetul şi nu clădirea. Paratrăsnetul devine un înlocuitor al clădirii. El
preia toată căldura şi puterea şi clădirea este în siguranţă. Moartea Domnului
Isus Hristos este asemănătoare cu acest lucru. El a fost paratrăsnetul. El a
106

fost înlocuitorul nostru. El a luat pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcatele
noastre, astfel încât noi, la fel ca şi clădirea, să fim în siguranţă.

Într-o zi Alin a fost „înlocuitor”. S-a întâmplat la şcoală pe când profesorul
nu era în clasă. Ionel a aruncat trei bile pe duşumea. Alin ştia ce s-ar întâmpla
dacă ar intra profesorul şi l-ar vedea. Aşa că a alergat să le adune. Tocmai
când o luă pe a doua, a apărut profesorul în uşă. „Alin, v-am spus că este interzis să vă jucaţi cu bile în clasă! Ce ar fi trebuit să faci tu acum? Ce aveai
de făcut? Pentru că nu ai ascultat, în pauza de prânz vei rămâne în clasă şi
vei lucra.” Ionel era gata să spună că el a fost de vină, dar Alin a dat din cap
şi i-a făcut semn să tacă. Ionel mai avuse probleme cu profesorul şi ieri. Aşa
că de data aceasta Alin a primit pedeapsa în locul lui Ionel. Alin a fost „înlocuitorul” lui Ionel.

Un băieţel a fost întrebat dacă este credincios şi dacă ştie că toate păcatele i-au fost iertate. Băieţelul a răspuns că el este credincios din ziua în
care o albină a înţepat-o pe mama lui. Mama îi spusese ce a făcut Dumnezeu
pentru el, cum a murit Domnul Isus pentru păcatul lui, cum a primit pedeapsa
pentru păcatul lui, dar nu prea înţelesese ce însemna acest lucru. Într-o zi se
juca lângă uşă, iar mama călca în bucătărie. O albină a venit bâzâind pe lângă
capul lui. A venit tot mai aproape şi el speriat a alergat la mama şi s-a ascuns
sub şorţul ei. Mama a zâmbit şi a pus braţele în jurul lui să-l apere. Albina
s-a aşezat pe mâna ei şi a înţepat-o adânc. Privind mâna umflată a mamei,
băieţelul şi-a dat seama că el scăpase pentru că mama primise înţepătura.
Privi trist spre mama. Aceasta îi spuse că albina nu-i mai poate face acum nici
un rău. La fel cum ea a primit înţepătura în locul lui, Domnul Isus a primit
pedeapsa pentru păcat în locul lui. Aşa că a mulţumit Domnului şi L-a rugat
să îi fie Mântuitor.

În Arizona un băieţel indian ara cu plugul. Sora lui care se juca prin jur, întoarse o piatră şi sub ea era un şarpe veninos. Capul lui urât ţâşni cu iuţeală
şi se înfipse în piciorul fetiţei. Fetiţa gemu şi fratele ei alergă să o ajute.
Văzând ce s-a întâmplat, băiatul omorî şarpele cu bocancul, apoi îşi luă sora
în braţe, îşi puse buzele pe înţepătură şi supse cu toată puterea otrava veninoasă. Salvă astfel viaţa fetiţei, dar pieri el în locul ei, pentru că avea o rană
în gură şi otrava intră în sângele lui şi îl omorî.
Noi am fost salvaţi într-un mod mult mai minunat de către Domnul Isus
Hristos. Aveam toată otrava păcatului în noi. Domnul Isus a văzut marea
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noastră nevoie, a coborât din cer jos pe pământ şi a luat asupra Lui otrava păcatului. A murit din pricina păcatelor noastre şi noi nu mai trebuie să murim şi
nu mai suntem separaţi de Dumnezeu pentru veşnicie.

Cu mulţi ani în urmă trăiau doi fraţi gemeni care arătau la fel în exterior,
dar care erau foarte diferiţi în inimile lor. Unul era bun şi milos şi Îl iubea pe
Dumnezeu. Fratele lui era egoist şi se distra de minune cu alţi copii răi.
Într-o noapte, fratele cel bun auzi o bătaie la uşă. Deschise şi era fratele
lui înfricoşat şi plâns. „Ajută-mă! Salvează-mă! M-am îmbătat, m-am bătut şi
am omorât un om.” Celălalt frate nu avu prea mult timp de gândire; îşi dezbrăcă hainele şi spuse: „Ia-le. Îmbracă-te cu ele. Dă-mi mie hainele tale.” Au
schimbat hainele şi criminalul s-a dus să se ascundă, în timp ce fratele bun,
îmbrăcat în hainele pătate de sânge, aştepta să vină poliţia. Poliţiştii îl arestară
pe omul cu hainele pătate de sânge crezând că este criminalul. A fost judecat
a doua zi, găsit vinovat şi condamnat la moarte. Cu o zi înaintea execuţiei
ceru o hârtie şi un creion şi scrise o scrisoare fratelui său, criminalul: „Eu în
hainele tale am murit pentru tine. Te rog pe tine, cel îmbrăcat în hainele mele,
să te întorci la Dumnezeu şi să trăieşti pentru El”. A doua zi fratele bun a murit.
Când fratele lui a citit scrisoarea s-a întors la Dumnezeu. Apoi s-a dus la guvernator şi i-a mărturisit că el era cel vinovat şi el merita să moară. Guvernatorul spuse judecătorului. Acesta răspunse: „Nu te pot executa pe tine. Fratele
tău a fost executat în locul tău. Pedeapsa a fost plătită. Legea nu-ţi poate face
nici un rău.”
La fel şi Domnul Isus a luat locul nostru. El a fost sfânt şi bun. El a luat
pedeapsa pentru noi şi noi nu mai trebuie să suferim pentru păcatele noastre
dacă credem în mântuirea primită prin Domnul Isus.

Cu mai mult de două sute de ani în urmă, un tânăr francez pe nume
Jacques Martin, a fost închis de către revoluţionari şi condamnat la moarte cu
toate că nu făcuse nimic rău. Când tatăl lui a auzit vestea, a plecat direct la
Paris să vadă dacă nu-şi poate salva fiul. A ajuns la închisoare şi i s-a spus
că fiul lui va muri la ivirea zorilor şi că nu mai poate face nimic să-l salveze.
Tatăl a întrebat dacă poate măcar să-l vadă şi a fost luat de gărzi şi dus în
celula fiului. Când şi-a văzut tatăl, fiul a izbucnit în lacrimi. Era tânăr, îi era frică
de moarte şi tatăl a încercat să-l mângâie. Împreună au vorbit, au plâns până
când tânărul obosit de atâta plâns adormi. Cu grijă tatăl îl acoperi cu o pătură
veche şi rămase acolo privindu-l cu întristare. Era recunoscător gărzilor că îi
lăsaseră atâta timp împreună; dar de fapt gărzile uitaseră de el. Aşa că a pe108

trecut întreaga noapte în celula fiului. La ivirea zorilor, s-au auzit paşi pe coridor, cheia s-a întors în yală şi un soldat a intrat în celulă. Tatăl s-a ridicat imediat în picioare. Cum era întuneric şi nu se vedea prea bine soldatul întrebă:
„Jacques Martin?” Tatăl dădu din cap. Avea acelaşi nume ca fiul lui.
„Trebuie să vii acum şi să plăteşti pentru ofensele aduse ţării tale.” „Soldatul
gândeşte că eu sunt condamnatul” îşi spuse tatăl. Îi veni o idee; îl urmă pe soldat. Mai târziu când gărzile au venit în celulă, aşteptându-se să o găsească
goală, au fost surprinşi să-l vadă pe tânăr. „Unde voi fi executat? Unde este
tata? Am crezut că va sta cu mine până la sfârşit!” „O, execuţia a avut loc
deja. Jacques Martin a fost executat.” „Tatăl meu este mort! O, nu! Eu sunt cel
condamnat. A murit în locul meu!” ,,În cazul acesta s-a făcut dreptate. Eşti
liber.”
La fel cum tatăl a murit pentru fiul lui, Domnul Isus a murit pentru tine şi
pentru mine. El a luat locul nostru şi a primit pedeapsa în locul nostru.

Cu mulţi ani în urmă într-o şcoală mică de ţară a venit un învăţător nou.
Era prima lui zi de lucru la şcoală. A început spunându-le copiilor că va scrie
o listă de reguli pe care toţi copiii trebuie să le respecte. A mai spus că, dacă
un băiat din clasă calcă o regulă, va primi şase lovituri de nuia. (Povestirea
are loc cu mulţi ani în urmă, când erau permise loviturile de nuia la palmă în
şcoli.) Învăţătorul a scris regulile pe tablă: „Nu fiţi neascultători. Nu minţiţi. Nu
furaţi. Nu vă bateţi. E clar pentru fiecare?”, spuse el. „Da! Totul este clar.” A
doua zi dimineaţă unul dintre băieţi veni la învăţător – un băiat voinic pe nume
Dan. „Domnule, mi-a dispărut sandvişul! Cred că l-a furat cineva!” Învăţătorul
întrebă, cine a furat sandvişul lui Dan. Tim, o fărâmă de băieţel îşi recunoscu
fapta. „Da, domnule, eu l-am luat. N-am mâncat nimic de dimineaţă şi nu mai
puteam de foame. Îmi pare rău, vă rog, iertaţi-mă.” „Mi-ar place să te iert, dar
trebuie să fiu corect. Ai călcat una dintre reguli. Pedeapsa este şase lovituri
de nuia. Nu pot evita asta, mi-am dat cuvântul.” Dan se ridică şi spuse: „Domnule, dar dacă m-aţi pedepsi pe mine în locul lui? Eu sunt gata să primesc
cele şase lovituri de nuia.” „Da, cineva trebuie să fie pedepsit pentru ceea ce
a făcut. Dacă tu eşti gata să primeşti pedeapsa lui, nu va mai fi el pedepsit.
Va fi liber.” Aşa că învăţătorul îi dădu lui Dan şase lovituri de nuia şi Tim a fost
liber. În pauză Tim veni la Dan şi îi spuse: „Îţi mulţumesc că ai primit pedeapsa
în locul meu. Mi-am învăţat lecţia şi nu voi mai fura niciodată”.
Noi toţi cei prezenţi aici astăzi, suntem ca Tim din istorisire. El a călcat
regulile şcolii. Noi toţi am călcat regulile lui Dumnezeu. Tim trebuia să fie
pedepsit pentru că învăţătorul dorea să fie corect, şi pentru că Dumnezeu
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este drept, El trebuie să pedepsească păcatele noastre. Cu toate acestea,
aşa cum Dan a primit pedeapsa în locul lui Tim, Domnul Isus a primit pedeapsa în locul nostru. Domnul Isus a spus: „Primesc Eu pedeapsa în locul
lor. Ei sunt salvaţi de pedeapsă”. Asta a avut loc la cruce.
Domnul Isus a luat locul nostru şi a luat pedeapsa în locul nostru. Noi suntem cei care am păcătuit şi am călcat regulile - dar El s-a oferit să primească
pedeapsa Tatălui, pentru ca noi cei care credem în El să nu fim pedepsiţi.
I-ai mulţumit pentru aceasta? L-ai rugat să-ţi ierte păcatele?
Dacă Tim ar fi refuzat oferta lui Dan, lucrurile ar fi stat altfel. La fel şi astăzi
unii băieţi spun „Nu”, ofertei Domnului Isus de salvare de sub pedeapsa lui
Dumnezeu pentru păcat.

Într-o noapte Napoleon, marele împărat al Franţei nu putea să doarmă.
Era încântat pentru că trupele lui luptaseră din greu şi câştigaseră o mare
bătălie în ziua aceea, aşa că se gândi să facă o plimbare în jurul taberei să
îşi mai limpezească gândurile. Soldaţii dormeau obosiţi după bătălie. În timp
ce se plimba, Napoleon văzu un soldat de gardă ce dormea. La început împăratul se mânie şi era gata să-l aresteze pe soldat şi să poruncească să fie
executat pentru că nu-şi face datoria şi pune în pericol întreaga armată. Deodată faţa i se înduioşă. Îşi dădu seama că soldatul era foarte, foarte obosit;
aşa că se opri, luă arma soldatului, şi-o puse pe umeri şi se plimbă în sus şi
în jos făcând de strajă până spre dimineaţă. Când tânărul se trezi, se îngrozi
văzându-l pe împărat stând de gardă în locul lui. Strigă: „Vai de mine, ce-am
făcut!”
„Linişte, soldat! Nu s-a întâmplat nimic. Am făcut de gardă în locul tău.”
Domnul Isus a luat locul nostru atunci când a murit pe cruce. Noi eram vinovaţi, dar pentru că El ne-a iubit, a fost gata să moară în locul nostru.

Doi oameni au mers la vânătoare de raţe. La un moment dat au observat
un nor de fum la orizont. Era un nor mare şi vântul bătea, aducându-l cu mare
viteză în direcţia lor. Apoi au văzut flăcări şi au auzit trosnetul focului care
muşca din pământul pârjolit. Şi-au dat seama că focul se apropia mai repede
decât puteau ei să alerge. Unul dintre vânători, scoase cutia de chibrituri din
buzunar şi dădu foc ierbii din jurul lor, făcând un cerc mare. Curând stăteau
pe un cerc mare, negru, aşteptând să vină focul. N-au aşteptat prea mult şi
focul a venit, dar nu mai avea ce să ardă pentru că iarba era arsă. Cei doi
vânători au fost în siguranţă în locul în care focul trecuse deja.
Tu eşti păcătos şi eşti în pericol de a fi pedepsit de Dumnezeu. Dar Dom110

nul Isus Hristos a luat pedeapsa pentru păcatele tale, şi a murit în locul tău.
Dacă îţi pui încrederea în El şi în ceea ce a făcut la cruce pentru tine, vei fi
salvat pentru veşnicie.

Un ţăran mergea spre oraş cu o căruţă trasă de doi cai. A oprit în faţa unui
magazin, a coborât din căruţă şi era aproape de intrare în magazin, când unul
dintre cai s-a speriat de zgomotul de pe stradă şi a încercat să scape din
hamuri. Ţăranul s-a întors, a încercat să le fixeze hăţurile, dar caii au luat-o
la galop pe stradă, târând ţăranul după ei. Într-un sfârşit s-au împiedicat şi
unul dintre cai a căzut peste ţăran. Oamenii din oraş au alergat din toate
părţile să îl salveze, dar era prea târziu. Omul era pe moarte. Un prieten a
venit şi i-a spus cu blândeţe: „Ar fi trebuit să laşi caii să plece. Pentru ce să
îţi sacrifici viaţa, pentru cai şi căruţă?” Cu o ultimă suflare ţăranul spuse: „Dute şi uită-te în căruţă!” În căruţă, fiul mai mic al ţăranului dormea în fân.
Ţăranul îşi dăduse viaţa ca să o salveze pe a fiului său.
În Biblie citim despre pericolul mare în care eram din cauza păcatului şi despre faptul că Domnul Isus Şi-a dat viaţa ca să ne salveze din acest pericol.

Fermierul privi spre pădure şi văzu focul apropiindu-se de gospodăria lui.
Îşi organiză gospodăria astfel încât să nu fie prea mari pagube din cauza focului. O găină văzu şi ea focul şi îşi chemă imediat puii sub aripile ei, să fie acolo
în siguranţă. Nouă pui veniră în grabă, dar al zecelea îşi spuse că e prea
mare să facă lucrul acesta şi alergă în partea opusă a grădinii să se bucure
singur. Focul s-a apropiat tot mai mult.
A doua zi, după trecerea focului, fermierul veni să vadă gospodăria. Văzu
o grămadă de cenuşă şi acolo era mama găină. Găina arsese, şi când fermierul atinse grămada de cenuşă aceasta se împrăştie - dar de sub ea ieşiră
nouă pui ciripind veseli. Găina murise pentru a îşi salva puii.
La fel Domnul Isus a murit pentru a ne salva. A fost pedepsit în locul nostru,
pentru păcatul nostru. Domnul cheamă pe băieţi şi fetiţe să vină la El, să fie
salvaţi de păcat şi de pedeapsă.
Apoi fermierul văzu o altă grămadă de cenuşă. Erau rămăşiţele puiului
care refuzase invitaţia mamei - şi murise ars în foc.
Din păcate aşa sunt unii băieţi şi fetiţe care spun „Nu” Domnului Isus Hristos şi aleg să ia asupra lor pedeapsa pentru păcatele lor.

Un băieţel african, trebuia să fie pedepsit pentru boala unui alt băieţel.
Tatăl băiatului bolnav, credea că boala fiului său, era cauzată de nişte spirite
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rele care erau în celălalt copil. Tatăl şi alţi oameni din trib l-au luat pe băieţel
şi l-au legat de un copac. Unul dintre ei a pregătit o săgeată, să i-o înfigă
direct în inimă. Tocmai atunci apăru un misionar care văzu ce se întâmplă. Misionarul alergă şi puse mâna în dreptul inimii băiatului. Săgeata zbucni prin
aer, dar în loc să-l omoare pe băiat străpunse mâna misionarului. Africanii priviră uimiţi pe omul care îşi trase săgeata din mână. Cu sângele ţâşnind din
rană, omul privi spre cei din trib şi spuse: „Acest băiat este al meu. Am plătit
pentru el cu sângele meu.” Le-a spus apoi cum Domnul Isus a murit, ca să
plătească pentru păcatele tuturor celor ce cred în El şi dacă ei vor face lucrul
acesta Domnul Isus le va spune: „Acum eşti al meu. Am plătit pentru tine cu
sângele meu.”

Petru privi spre mama lui. De când o ştia era aşa; cu nişte răni urâte, roşii
pe mâini şi pe faţă. Cu toate că o iubea foarte mult, uneori îi era ruşine să iasă
în public cu ea. Mama ştia ce simte băiatul, aşa că într-o zi se decise să vorbească cu el despre aceasta. „Petru, uneori îţi este ruşine de rănile mele, nui aşa?” spuse mama cu blândeţe. Petru recunoscu că îi era ruşine uneori cu
mama lui, şi apoi o întrebă cum a căpătat aceste răni. „Erai bebeluş, am avut
un incendiu şi camera ta era în flăcări. Am alergat, te-am luat în braţe şi team învelit în nişte pături. Te-am salvat şi am fugit afară din casă. Tu ai fost în
siguranţă, dar pe mine m-a prins focul şi de atunci am aceste răni.” Cu ochii
în lacrimi, Petru spuse: „Aceste răni sunt preţul salvării mele. Nu am ştiut. Te
rog, iartă-mă. Te iubesc mult, mult de tot.” Mama îl îmbrăţişă şi apoi spuse:
„Ştii Petru, Domnul Isus a murit pentru tine şi păcatele tale, pe cruce. Poate
ceea ce ţi-am spus despre rănile mele te va ajuta să înţelegi ce a făcut Domnul Isus pentru tine. Să te gândeşti la rănile Lui şi să-L iubeşti mult de tot.”
Istorisiri biblice:
● Mielul de Paşte (Exod 12:1-29; 1 Corinteni 5:7).
Dumnezeu a spus poporului Lui, prin Moise, că la miezul nopţii, în a paisprezecea zi a lunii, îngerul morţii va călători prin ţara Egiptului şi fiul cel mai
mare din fiecare familie va muri. Dar, dacă o familie va lua un miel fără nici un
defect în a zecea zi a lunii şi apoi în a paisprezecea zi îl va omorî şi cu sângele
mielului va vopsi uşiorii casei, fiul cel mai mare din casa aceea nu va muri.
Mielul va fi înlocuitorul lui.
● Berbecele care a murit în locul lui Isaac (Genesa 22:13).
Dumnezeu i-a spus lui Avraam să facă un altar şi să aducă jertfă pe fiul lui
Isaac. Avraam a fost gata să asculte de Dumnezeu; dar Dumnezeu l-a oprit
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să facă lucrul acesta. Atunci Avraam a văzut un berbece într-un tufiş şi l-a
sacrificat în locul lui Isaac. Berbecele a luat locul lui Isaac şi a fost înlocuitorul
lui. Domnul Isus a luat locul nostru atunci când a murit pe cruce şi a primit
pedeapsa de la Dumnezeu pentru păcatele noastre.

Adevăr: Domnul Isus Hristos a plătit pe cruce
toată datoria noastră (tot ceea ce am datorat lui
Dumnezeu din pricina păcatului). (CPDC)

Verset biblic: „Căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur,
aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire, pe care-l moşteniserăţi de la
părinţii voştri, ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană.” (1 Petru 1:18-19)

Filip a auzit că la librărie primiseră un joc nou şi s-a hotărât să-l cumpere.
Dar avea o problemă. Nu avea bani. Aşa că a mers la tatăl lui, la fratele lui,
la sora lui, şi i-a rugat pe fiecare să-i împrumute nişte bani. A strâns destui
bani să cumpere jocul şi s-a bucurat mult. Acum avea o altă problemă – avea
datorii de plătit şi nu ştia ce să facă. Nu peste multe zile fratele, sora, tatăl au
spus că trebuie să-şi plătească datoria - Filip îşi stoarse creierii cum să facă
rost de bani cât mai repede. Ce problemă! Bunicul auzi de problema lui şi îi
trimise bani să-şi plătească datoriile. Ce uşurare!
Şi noi avem o problemă. Avem o datorie foarte mare la Dumnezeu şi nu o
putem plăti. Nu o datorie în bani. Noi îi datorăm lui Dumnezeu respect,
dragoste şi ascultare pentru toate aceste lucruri. Imaginează-ţi că Dumnezeu
va scrie toate păcatele pe care eu şi tu le-am făcut şi tot ce îi datorăm. Cred
că inima ne-ar rămâne în loc dacă am vedea toate datoriile pe care le avem
noi toţi înaintea lui Dumnezeu, ştiind că nu putem să plătim toate aceste datorii. Ce problemă!
Biblia ne spune că Domnul Isus a venit pe acest pământ pentru a găsi o
cale ca noi să ne putem plăti datoriile (1 Timotei 2:16). Aceasta a făcut Domnul
Isus pe cruce şi atunci când noi credem în El, Domnul ne iartă şi datoria ne
este ştearsă. Ce uşurare să ştii că îţi este ştearsă datoria!

Era odată un om bogat care avea pe domeniul lui, chiriaşi care nu-şi
puteau plăti chiria. Erau nişte timpuri atât de grele încât oamenii cu greu îşi
puteau cumpăra ceva de mâncare. Aşa că nu le mai rămânea nimic să-şi
plătească chiria. Datoria lor creştea cu fiecare zi şi stăpânul i-a ameninţat că
îi va da afară din casă, dacă nu plătesc. Într-o zi oamenii au aflat cu sur-
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prindere că este un afiş pe uşa Primăriei. Pe afiş scria că oricine doreşte să
aibă datoria iertată, trebuie să meargă să îl vadă pe proprietar, a doua zi la
ora 12. Oamenii au privit afişul şi au dat cu îndoială din cap. „Nu mă duc.
Încearcă doar să găsească căi, să scoată banii de la noi. Nu-i va merge. Nu
avem bani!” „Nu cred că-i pasă de noi!” spuse altul. Cei mai mulţi se îndoiau
de intenţiile bune ale proprietarului. A doua zi la ora 12, doar unul dintre oameni merse să se întâlnească cu proprietarull. Acesta îl primi, îl pofti să ia loc
şi apoi omul explică faptul că a văzut afişul şi a venit pentru că îi părea foarte
rău de datoria pe care o avea, şi ar fi dorit să găsească o cale să-i fie ştearsă.
Proprietarul zâmbi, luă tocul şi scrise pe o bucată de hârtie: „Am anulat astăzi
datoria chiriaşului din strada Pieţii, numărul 24.” „ Acum,” spuse proprietarul,
„când va veni agentul, arată-i foaia aceasta.” Chiriaşul plin de bucurie nu mai
ştia cum să-i mulţumească. Alergă în oraş şi arătă şi celorlalţi hârtia. Oamenii
se adunară, vorbiră şi câţiva dintre ei se deciseră să meargă şi ei la proprietar,
dar era prea târziu. „De ce aţi aşteptat atâta? Afişul spunea că la ora 12 are
loc ştergerea datoriilor.”
Toţi oamenii, băieţii şi fetiţele sunt păcătoşi. Toţi datorează ascultare lui
Dumnezeu, dar ei nu sunt în stare să facă lucrul acesta. Cu cât trăiesc mai
mult, cu atât datoria lor este mai mare. Domnul Isus a plătit această datorie
murind pe cruce. Cu toate acestea, dacă nu vii la Domnul Isus, El nu te poate
obliga şi va trebui să-ţi plăteşti datoria tu însuţi. Aceasta va însemna să fii
despărţit de Dumnezeu pentru totdeauna.

Cu mulţi ani în urmă comercianţii scriau pe o tăbliţă datoriile cumpărătorilor. Atunci când cumpărătorul îşi plătea datoria, ştergeau scrisul şi tăbliţa era
curată iarăşi. O văduvă sărmană, cu o familie numeroasă, datora magazinului
local o mulţime de bani. Toate erau scrise pe tăbliţă şi femeia se gândea disperată că nu va avea niciodată atâţia bani să-şi plătească datoria. Într-o zi a
mers la magazin sperând că vânzătorul îi va mai da încă o dată mâncare pentru familie, dar ştia că pe tăbliţă erau scrise atât de multe. Probabil vânzătorul
va refuza să îi mai dea pe datorie, dacă nu plăteşte. Intră în magazin şi întrebă
dacă poate să cumpere pâine, zahăr, unt şi lapte. Comerciantul spuse: „Sigur!” „Mulţumesc mult. Sper că voi putea să plătesc într-o zi”, spuse ea.
„Tăbliţa ta este curată. A venit un domn şi a spus că plăteşte el tot ce datorezi.
A auzit că eşti văduvă şi a plătit totul. Cred că era un călător bogat. Tăbliţa ta
este curată. Ţi s-a plătit datoria.” Ce bucuroasă a fost femeia!
Şi noi ar trebui să fim recunoscători pentru faptul că Domnul Isus a plătit
pedeapsa deplin - tot ceea ce noi datoram lui Dumnezeu. A plătit murind în
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locul nostru pe cruce şi sângele Lui ne curăţeşte de toate păcatele noastre şi
atunci tăbliţa noastră este curată.
Orice tată poate să confirme că atunci când i se căsătoreşte fiica sunt
multe, multe lucruri de cumpărat. Masa de nuntă, maşina, florile şi o mulţime
de alte lucruri mărunte. Toate trebuie plătite; şi ce uşurare simte tata când
toate facturile sunt achitate.
La un an după nunta fiicei lui, un om a primit o scrisoare de la hotelul unde
avusese loc recepţia. În scrisoare se spunea că nu există o evidenţă că el ar
fi plătit hotelul. Omul s-a speriat! Nota de plată fusese mare şi nu avea cum
s-o mai plătească încă o dată. Aşa că a început să caute chitanţa. Ce bucuros
a fost când a găsit-o! A mers la hotel şi le-a dovedit că datoria fusese plătită.
Când responsabilul hotelului a văzut chitanţa, nu a mai comentat nimic. Problema s-a rezolvat. Chitanţa a fost dovada.
Noi, ca păcătoşi, avem o mare datorie. Am călcat legea lui Dumnezeu de
multe ori, dar minunatul mesaj al Evangheliei spune, că Domnul Isus a plătit
această datorie pentru noi şi chitanţa, dovada, este crucea. Pavel spune
colosenilor despre Dumnezeu: „Pe voi, care eraţi morţi în greşelile voastre şi
în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viaţă
împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greşelile. A şters zapisul cu poruncile
Lui, care stătea împotriva noastră şi ne era potrivnic, şi l-a nimicit, pironindu-L pe cruce” (Coloseni 2:13-14). Este ca şi când ar fi o factură mare pe numele tău, pe care este o listă mare de păcate; dar dacă crezi în El ca Mântuitor, Dumnezeu ia această factură, plăteşte pentru tine, o atârnă pe cruce, ca
şi cum ar spune: „Achitat”.

Lui Ştefan îi plăcea să citească. În fiecare săptămână citea trei sau patru
cărţi, pe care le împrumuta de la biblioteca locală. Dar avea o problemă – uita
să returneze cărţile la bibliotecă şi adunase acasă un munte de cărţi. Ştia că
le-a ţinut prea mult şi că atunci când le va înapoia va trebui să plătească o
amendă pentru fiecare - ştia că vor fi mulţi bani.
Într-o zi a auzit o veste extraordinară. Biblioteca a declarat o zi scutită de
taxe. Era o zi, doar o zi, în care cititorii puteau să returneze cărţile pe care le
ţinuseră mai mult, fără a plăti nici o taxă. Ştiţi ce a făcut Ştefan? A luat toate
cărţile, le-a pus într-o geantă mare şi se duse repede la bibliotecă. Astăzi nu
trebuia să plătească nimic, era totul gratis.
Ştii că Domnul Isus a plătit pentru păcatele tale pe cruce? Preţul a fost
sângele Lui scump. Prin ceea ce a făcut El la cruce, astăzi e „o zi scutită de
taxe”. Dacă crezi în Domnul Isus Hristos ca Mântuitor, nu va mai trebui să
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plăteşti pentru păcatele tale, nu va mai trebui să fii pedepsit pentru ele.

Ivan era un tânăr ofiţer din armata rusă. Era apreciat de toţi, dar din prostie
a ajuns plin de datorii. Într-o noapte pe când era de gardă, făcu o listă cu toate
datoriile şi disperat a scris sub ea: „Cine poate plăti o datorie atât de mare?”
Apoi îşi scoase pistolul, se aşeză pe un scaun lângă sobă, gândindu-se la
moarte. Putea scăpa într-un singur fel de datorii: să-şi ia viaţa. Ore în şir s-a
chinuit cu gândul sinuciderii, până când căldura focului l-a moleşit şi a adormit.
Nicolai al doilea, ţarul Rusiei, trecea deseori pe la fortăreaţă să fie sigur că
totul este în ordine. În noaptea aceea, a intrat în camera lui Ivan şi l-a găsit
pe tânăr dormind cu pistolul alături. Apoi a văzut lista datoriilor pe masă, a
scris ceva dedesubt şi a plecat luând pistolul lui Ivan cu el. Dimineaţa când
Ivan s-a trezit, l-a prins iarăşi disperarea. A căutat pistolul, dar nu l-a găsit.
Apoi a văzut lista cu datoriile pe care se adăugase ceva. Sub întrebarea „Cine
poate plăti o datorie atât de mare?” apăruse un răspuns: „Eu, Nicolai ţarul
Rusiei”. Când noi credem în Domnul Isus, avem pe cineva mult mai mare şi
mai puternic decât Nicolai, Cineva care este gata şi poate să plătească toată
datoria noastră faţă de Dumnezeu – o datorie făcută din pricina păcatului nostru. Domnul Isus a murit pentru păcatele noastre.
Istorisire biblică:
Pavel s-a oferit să plătească datoria lui Onisim (Filimon 17, 18).
Onisim furase bani de la stăpânul lui, Filimon, şi fugise cu ei. În Roma prin
lucrarea lui Pavel, Onisim a devenit creştin. Pavel l-a îndemnat să se întoarcă
la săpânul lui şi într-o scrisoare i-a cerut lui Filimon să îl ierte şi să îl primească
înapoi în casa lui, fără să fie pedepsit. Pavel a spus lui Filimon că este gata
să plătească el, tot ceea ce Onisim a furat. A fost gata să plătească datoria
lui, aşa cum Domnul Isus este gata şi poate să plătească datoriile noastre în
momentul în care noi credem în El.

Adevăr: Păcatul ne desparte de Dumnezeu, dar
Hristos Isus prin moartea Lui ne-a împăcat
cu Dumnezeu. (MC)

Verset biblic: „Căci, dacă atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi
cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem
împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi prin viaţa Lui.” (Romani 5:10)

Filip şi Peter erau cei mai buni prieteni. Erau prieteni de când erau mici.
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Mergeau la fotbal împreună, se vizitau în weekend, erau colegi la şcoală şi
uneori împărţeau şi sandvişul. Într-o zi Filip s-a supărat pe Peter. Jucau fotbal,
Peter l-a lovit pe Filip urât şi l-a rănit. Filip nu voia să-l ierte şi Peter nu voia
să îşi ceară iertare. Credeţi că au mai fost împreună? Nu – ei cărora le plăcea
să se joace împreună, nu se mai băgau în seamă unul pe altul ca şi cum
cineva ar fi ridicat un zid mare între ei. Nu mai erau prieteni, ci duşmani. Păcatul i-a separat – asta face păcatul. Păcatele noastre ne despart de Dumnezeu. Păcatele noastre construiesc un zid între noi şi Dumnezeu.

Un misionar trăia în Papa Noua Guinee, într-un trib de oameni cruzi care
chiar se ucideau şi se mâncau unul pe altul. A petrecut mult timp studiindu-le
obiceiurile şi limba. Într-o zi auzi despre o dispută care apăruse între două
triburi care se pregăteu de bătaie. Tribul care câştiga urma să celebreze victoria, mâncând capetele duşmanilor. Misionarul auzise că uneori, în loc să se
lupte făceau pace sacrificând un copil mic. Acesta era numit „copilul păcii”.
Cele două triburi trebuiau să se întâlnească într-un anumit loc şi dacă se întâlneau ar fi fost vărsare de sânge. Misionarul a alergat prin junglă, sperând
să ajungă la locul bătăliei înaintea lor. A ajuns acolo la timp, s-a aşezat între
ei şi i-a anunţat că nu mai trebuie să lupte, pentru că un copil al păcii a fost
omorât pentru ei. Apoi le-a explicat că Dumnezeu care a creat toate lucrurile,
L-a trimis pe Fiul Său, Domnul Isus Hristos să aducă pacea, murind pe cruce.
Moartea Lui va face pace între ei şi Dumnezeu, între ei, între cele două triburi,
dacă cred în Copilul Păcii trimis de Dumnezeu - Domnul Isus Hristos. Mânia
li s-a potolit şi în loc să se lupte, s-au întors în satele lor. Mulţi au venit la Dumnezeu, au crezut în Domnul Isus Hristos şi vieţile lor rele au fost schimbate.

Timp de mulţi ani, singura cale de a traversa Oceanul Atlantic, care
desparte Europa de America, au fost vasele cu pânze. După inventarea motorului cu abur, unul dintre inventatori a spus: „Acum putem traversa oceanul
folosind vapoare cu aburi”. Experţii au râs, şi au spus că este imposibil să
treci oceanul astfel. Unul dintre ei chiar a scris o carte, să dovedească acest
lucru, dar a dovedit contrariul. Amuzant a fost faptul că prima copie a acestei
cărţi a fost adusă din America în Europa pe primul vapor cu aburi care a traversat Oceanul Atlantic.
La fel de imposibil părea stabilirea unei legături peste marea prăpastie dintre Dumnezeu, care este sfânt şi noi păcătoşii. Dar, murind pe cruce, Domnul
Isus Hristos ne-a împăcat cu Dumnezeu.
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Cu mulţi ani în urmă, pe malurile unui râu adânc şi lat locuiau oameni. Nu

locuiau departe unii de alţii, dar erau despărţiţi de râul adânc peste care nu
era nici un pod. Într-o zi, oamenii de pe unul dintre maluri au costruit un pod
mare. A costat mult, dar când a fost terminat podul i-a unit pe oamenii de pe
cele două maluri. Ce schimbare în viaţa lor!
Păcatul ne desparte de Dumnezeu aşa cum râul separa oamenii de pe
cele două maluri. Dumnezeu este sfânt, urăşte păcatul şi nu poţi veni în
prezenţa Lui, dacă El nu ar găsi o cale - un pod. Dumnezeu a pregătit această
cale de a îndepărta păcatul care ne desparte de El. Dumnezeu a trimis pe
Fiul Lui să moară pentru noi pe cruce. Moartea Domnului Isus pe cruce a constituit un pod, făcând posibilă venirea noastră la Dumnezeu. Acum poţi să vii
la Domnul Isus, să-L rogi să-ţi ia păcatele, să fie Mântuitorul tău. Făcând
aceasta, toate păcatele tale vor fi iertate. Vei traversa podul şi nu vei mai fi
despărţit de Dumnezeu.

Un băieţel şi frăţiorul lui mai mic, de patru ani, se plimbau pe un lac
îngheţat. Au ajuns într-un loc unde gheaţa crăpase şi era o adâncitură mare.
Băiatul mai mare putea să sară peste, dar micuţul nu ar fi putut. Dacă ar fi
încercat să sară, ar fi căzut în apa îngheţată şi s-ar fi înecat. Băiatului mai
mare îi veni o idee. Se întinse peste crăpătura de gheaţă cu picioarele de o
parte şi mâinile de cealaltă parte, apoi îi spuse frăţiorului să treacă peste el.
Micuţul a traversat în siguranţă. Domnul Isus a văzut că nu era nici o cale
pentru noi să ne apropiem de Dumnezeu. Păcatele noastre ne-au despărţit de
Dumnezeu şi eram în mare pericol. El şi-a dat viaţa pentru noi ca să ne aducă
la Dumnezeu. Murind pe cruce, luând pedeapsa pentru păcatele noastre, El
a făcut posibilă iertarea noastră de păcatele care ne despărţeau de Dumnezeu. El este podul nostru către Dumnezeu. Acum dacă vii la Dumnezeu
crezând în Domnul Isus Hristos, El poate să te ierte, să-ţi curăţească păcatele
şi nu mai eşti despărţit de Dumnezeu.

Ai privit vreodată spre cer? Ce vezi? Luna, soarele şi stelele par foarte îndepărtate. Aşa şi este. Luna pare mai aproape, dar este la 400 000 km distanţă de noi, aproape o jumătate de milion de kilometri. Doar câţiva oameni
au străbătut spaţiul acesta, într-o rachetă. Unii poate credeţi că Dumnezeu
este şi mai departe de noi. Crezi că doar câţiva oameni pot să se apropie de
El, aşa cum doar câţiva oameni au vizitat luna. Este vreo cale prin care să fii
mai aproape de Dumnezeu?
Da, este o singură cale. Domnul Isus a spus: „Eu sunt calea. Nimeni nu
118

vine la Tatăl decât prin Mine.” Aşa că depinde de Domnul Isus. Întoarce-te din
păcat şi crede în El. El te va curăţi şi Dumnezeu nu va mai fi departe de tine.
Istorisire biblică:
Păcatul i-a despărţit pe Adam şi Eva în grădina Eden (Genesa 3: 22-24).
Când Adam şi Eva au păcătuit, prima lor reacţie a fost să se ascundă de
Dumnezeu (versetul 8). Ei ştiau că au păcătuit, ştiau că păcatul a ridicat un
zid, o barieră între ei şi Dumnezeu. Dumnezeu i-a alungat din prezenţa Lui şi
din grădina Edenului, pentru că El este sfânt şi păcatul lor a construit o barieră
între ei şi El – o barieră pe care niciunul nu o poate trece.
Păcatele noastre constituie o barieră care ne desparte de Dumnezeu.

Adevăr: Domnul Isus Hristos a plătit preţul
pentru mântuirea noastră pe cruce,
pentru a ne răscumpăra. (CPDC)

Verset biblic: „În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său.” (Efeseni 1:7)

Încearcă să-ţi imaginezi o piaţă de sclavi. Aceştia sunt arătaţi unul câte
unul, celui care doreşte să-i cumper.Sunt examinaţi şi cercetaţi cu grijă – şi
apoi începe licitaţia. „Plătesc 1 000 de lei pentru el!” „Plătesc 2 000 de lei pentru el!” Şi licitaţia continuă până când sclavul este vândut. El este acum proprietatea omului care l-a cumpărat şi devine proprietatea acestui om pentru
totdeauna. Viaţa lui este dificilă şi grea. Mai târziu apăru la piaţă un om blând
care licita pentru mai mulţi sclavi - şi pentru că a oferit mai mult, sclavii au devenit proprietatea lui. Erau ai lui de acum. Sclavii priveau temători şi îngrijoraţi
la noul stăpân şi se întrebau ce îi aşteaptă. Aşa că imaginaţi-vă surpriza lor,
când omul a venit la ei, le-a dezlegat lanţurile şi le-a spus: „Am plătit preţul
pentru voi, acum sunteţi liberi. Puteţi merge şi începe o nouă viaţă.” Unii au
spus, „Mulţumesc” şi au fugit bucuroşi. Dar unul a venit la el şi i-a spus: „Îţi
mulţumesc pentru că m-ai eliberat. Acum sunt un om liber. Dar pentru ceea
ce ai făcut pentru mine, doresc să îţi slujesc, şi mă declar sclavul tău de bună
voie. De acum înainte vreau să-ţi slujesc şi să-ţi fiu plăcut.”
Iată de ce noi dorim să-I slujim Domnului Isus şi să fim slujitorii Lui.
El ne-a cumpărat, a plătit preţul pentru păcatele noastre pe cruce, apoi
ne-a eliberat şi noi cei care suntem creştini dorim să-I slujim.

Într-o zi, în vremurile când bărbaţi şi femei erau vânduţi în pieţele de
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sclavi, un om bogat a venit într-o astfel de piaţă şi a urmărit sclavii care
stăteau acolo în lanţuri. Unul dintre ei era un tânăr arătos, puternic şi mândru.
A început licitaţia pentru el şi omul bogat a oferit cel mai mult. A înmânat banii
vânzătorului de sclavi şi s-a îndreptat către omul pe care-l cumpărase. A privit
zâmbitor, dar sclavul l-a scuipat în faţă şi i-a spus: „Ai plătit mult pentru mine,
şi voi lucra pentru tine dar să ştii, că te voi urî şi te voi blestema în inima mea
până la moarte” Calm, omul şi-a şters faţa şi a spus: „Am plătit un preţ mare
pentru tine, dar nu ca să te ţin ca sclav, ci ca să te eliberez.” Omul bogat a
chemat pe vânzătorul de sclavi, acesta i-a îndepărtat lanţurile şi apoi a plecat.
Sclavul a rămas acolo uimit, a alergat după omul bogat s-a aruncat la picioarele lui şi a spus: „Ai plătit un preţ mare pentru mine. Te voi sluji de bună
voie, te voi iubi şi te voi binecuvânta până la moarte.”
Domnul Isus a murit ca să ne elibereze de lanţurile păcatului. A plătit un
mare preţ. N-ai vrea şi tu să-L iubeşti şi să-I slujeşti?

Un băieţel îndemânatic a lucrat foarte mult şi şi-a făcut o bărcuţă dintr-o
bucată de lemn. Era foarte mândru de ea şi împreună cu alţi băieţei care
aveau bărcuţe, se jucau în lacul de lângă casa lui. Într-o zi a venit dintr-o dată
un vânt, şi cu toate eforturile pe care le-a făcut, a pierdut bărcuţa. Pe când trecea pe strada principală unde erau multe magazine îşi văzu bărcuţa în vitrina
unui magazin. Intră şi spuse că e bărcuţa lui pe care o pierduse. Dar totul a
fost în zadar, chiar dacă spuse proprietarului că el a construit bărcuţa şi că
este a lui. Vânzătorul îi răspunse: „Dacă o doreşti, trebuie să plăteşti pentru
ea.” Băiatul s-a dus acasă, şi-a numărat economiile din puşculiţă şi a văzut că
îi ajungeau să-şi cumpere bărcuţa. Aşa că s-a dus la magazin şi şi-a răscumpărat-o. „Acum eşti a mea de două ori! O dată pentru că te-am făcut şi a
doua oară pentru că te-am cumpărat din nou.”
Noi aparţinem lui Dumnezeu o dată pentru că ne-a făcut şi aparţinem a
doua oară pentru că El a plătit un mare preţ pentru noi. Atunci când am păcătuit înaintea lui Dumnezeu, am ajuns pe mâini rele şi Dumnezeu şi-a trimis Fiul
Lui în lumea aceasta să ne cumpere înapoi, să ne răscumpere, nu cu aur şi
argint, ci cu sângele Lui scump, murind pe cruce.

Era odată, o femeie al cărui soţ murise şi ea îngrijea singură cei şase
copii, încercând să lucreze şi să poarte şi grija casei. Erau foarte, foarte
săraci. În casă aveau un singur lucru valoros. Era un inel primit de la soţul ei,
foarte preţios pentru ea. Dar a venit şi ziua tristă când ea şi-a pierdut serviciul.
Nu mai aveau mâncare în casă, nu mai aveau bani şi nu mai aveau nici spe120

ranţa unor bani veniţi de undeva. Copiii erau flămânzi şi speriaţi, aşa că femeia a făcut singurul lucru pe care-l putea face. S-a dus la o casă de amanet
şi a dat omului inelul, primind în schimb o sumă de bani. Inelul valora mult mai
mult decât suma pe care o primise şi dacă ea nu ar fi găsit bani să îl răscumpere, vânzătorul l-ar fi vândut la valoarea lui întreagă. Era bucuroasă că
poate cumpăra mâncare pentru copii, dar dorea să cumpere înapoi inelul. A
găsit un alt serviciu, lucrurile au mers mai bine, a strâns ceva bani şi când a
avut suficienţi, s-a dus la magazin să cumpere inelul. Ce bucuroasă a fost!
Când cumperi ceva din nou, se foloseşte un alt cuvânt - cuvântul se numeşte „răscumpărare”. Femeia şi-a răscumpărat inelul. Ea l-a cumpărat, aşa
cum Domnul Isus ne-a răscumpărat pe noi. El ne-a cumpărat din nou de sub
puterea păcatului. El a plătit pentru noi cu sângele Lui.

Adevăr: Domnul Isus a sfârşit lucrarea de mântuire
pe cruce. Nu poate fi adăugat nimic şi nici nu
trebuie să fie adăugat nimic. (CPDC)

Verset biblic: „Când a luat Isus oţetul, a zis: «S-a isprăvit!» Apoi Şi-a plecat capul, şi Şi-a dat duhul”. (Ioan 19:30)

Ai urmărit vreodată pe mama şi pe tata plătind vreo factură pentru curent,
sau gaz, sau o rată? Merge la Oficiul Poştal sau la un alt birou, înmânează
banii pe care îi datorează şi persoana care primeşte banii, îi dă o hârtie
ştampilată pe care scrie că s-a făcut plata. Această hârtie se numeşte chitanţă. Nimeni nu mai poate să vină din nou, ca să îţi ceară bani pentru aceeaşi
factură. Dacă ar încerca, mama ar arăta chitanţa ştampilată, care dovedeşte
că s-a făcut plata.
Atunci când Domnul Isus a murit pe cruce a plătit factura pentru toate păcatele tale (dacă ai crezut în El). Această factură nu mai trebuie plătită niciodată. Plata s-a făcut deja.

Un ţăran creştin era foarte îngrijorat pentru un prieten de-al lui, un tâmplar
care nu putea să accepte darul mântuirii prin moartea Domnului Isus pe cruce.
Tâmplarul credea că ar trebui să lucreze ceva greu ca să fie mântuit. Ţăranul
s-a rugat mult pentru prietenul lui, apoi l-a rugat să îi facă o poartă. „Îţi voi
face şi nu te va costa nimic”. După câteva zile, tâmplarul a venit cu poarta şi
a pus-o la intrarea în curtea ţăranului. Era o poartă foarte frumoasă. „Acum,
o să lucrez ceva la poarta aceasta”, spuse ţăranul. „Ce să lucrezi? Lucrarea
e terminată!” „Nu! Nu! Vreau să lucrez ceva!”Ţăranul se duse în hambar şi
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apăru cu un topor mare. Se îndreptă spre poartă, pretinzând că ar vrea să înfigă toporul în ea. „Stai! Ce vrei să faci? Am făcut o lucrare aşa de bună şi tu
îţi baţi joc de ea.” Imediat ţăranul puse toporul jos şi spuse: „Prietene şi tu
faci la fel! Fiul lui Dumnezeu a terminat lucrarea, ca tu să fii mântuit. A trăit o
viaţă desăvârşită. A murit pentru păcatele tale. A strigat: «S-a isprăvit! » dar
tu priveşti de sus la ceea ce a făcut El, şi încerci să adaugi ceva din lucrarea
ta. Crezi că trebuie să faci ceva pentru mântuirea ta. Mulţumeşte-I lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut pentru tine şi primeşte-L ca Mântuitor.”
În sfârşit, tâmplarul a înţeles şi a primit darul mântuirii lui Dumnezeu.

Adevăr: Domnul Isus Hristos este legătura între
om şi Dumnezeu. (CPDC)

Verset biblic: „Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor
între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos,” (1 Timotei 2:5)
Cristi intră şi privea foarte trist. El şi Lidia erau în vizită la verişorii lor, Sorin
şi Diana. „Ce s-a întâmplat?” întrebă Lidia. „Am spart două bucăţi de geam de
la seră...” „Oh, nu!” exclamă Sorin. „Nu ţi-a spus tata să nu te joci cu mingea
acolo?” „A spus... Am dat de necaz. Ce să fac?” Apoi îi veni o idee şi îi spuse
Dianei: „N-ai vrea să spui tu, tatălui tău ce s-a întâmplat? Asta îmi va fi de
ajutor. Te cunoaşte mai bine decât pe mine.” S-a aşternut o tăcere adâncă. Le
părea rău pentru Cristi. El dăduse de necaz, şi se gândeau că ar putea fi de
ajutor să spună ei vestea tatei. Ar fi intervenit pentru Cristi şi era nevoie de
aceasta acum. „Ei bine, o să-i spun”, spuse Diana.
Ştii că şi tu ai nevoie de un „mediator”? Între Cristi şi unchiul lui apăruse
o stare de conflict, şi la fel este o stare de conflict între tine şi Dumnezeu – iar
Domnul Isus este „mediatorul”. Dacă crezi în El şi Îi ceri să fie Mântuitorul tău,
El îţi va ierta toate păcatele şi va interveni înaintea lui Dumnezeu pentru tine.

Adevăr: Isus Hristos a murit pe cruce pentru a ne curăţi
în ochii lui Dumnezeu şi în ochii oamenilor.

Verset biblic: „El S-a dat pe Sine însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere
din orice fărădelege, şi să-Şi curăţească un norod care să fie al Lui, plin de
râvnă pentru fapte bune.” (Tit 2:14)
(CPDC, MC)

O învăţătoare spunea copiilor din grupă, că sângele Domnului Isus Hristos spală orice păcat. Un copil ridică mâna şi întrebă: „Cum poate spăla sângele păcatul?” Învăţătoarea se gândi pentru un moment, apoi întrebă: „Cum
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poate apa să îndepărteze setea?” „Nu ştiu cum, dar ştiu că poate face asta”.
„Nici eu nu ştiu cum poate să îndepărteze Domnul Isus păcatele, dar ştiu că
poate face aceasta.”

Adevăr: Isus Hristos a înviat din morţi şi astăzi este viu.

Verset biblic: „V-am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi eu: că
Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; că a fost îngropat şi
a înviat a treia zi, după Scripturi;” (1 Corinteni 15:3-4)
(CPDC, MC)

Cu mulţi ani în urmă, un tânăr predica Evanghelia. Unul dintre ascultători,
un om care nu credea în Dumnezeu, trimise un bileţel. „Ce are religia ta şi nu
au celelalte religii: budismul, mahomedanismul, hinduismul?”. Tânărul rămase
tăcut o clipă, apoi scrise răspunsul pe bileţel: „Un mormânt gol”. Fondatorii tuturor celorlalte religii sunt morţi. Domnul Isus este singurul care este viu.

Un grăunte de porumb este mic şi nu pare să aibă viaţă în el. Dar când
Dumnezeu lucrează, acesta creşte şi se multiplică probabil de sute de ori. Ce
lucrare minunată! Grăuntele trebuie să moară pentru a se produce acest
lucru. Cineva trebuie să îl ia şi să îl planteze în pământ. Prima dată crapă învelişul şi apoi au loc schimbări în interior. Pământul, ploaia, căldura soarelui,
fac ca din grăunte să ţâşnească firicele verzi, apoi acestea cresc şi lanul de
porumb se umple de ştiuleţi. Dumnezeu a adus viaţa prin moartea acelui mic
grăunte de porumb. Dumnezeu a făcut ceva similar atunci când Domnul Isus
a murit şi a fost îngropat. Apoi, după trei zile piatra mormântului a fost dată la
o parte şi El a ieşit afară. El a înviat! Dar nu doar atât; El şi-a dat viaţa nu
pentru o sută de oameni, ci pentru nenumăraţi oameni care cred că El poate
să le ia păcatele. El a fost grăuntele de porumb care a murit şi care trăieşte
ca să aducă viaţă tuturor acelora dintre noi care crede în El.

În 1815 într-un loc numit Waterloo, a avut loc o bătălie renumită între Anglia şi Franţa. Generalul englez se numea Wellington şi generalul francez se
numea Napoleon. Oamenii din Anglia aşteptau rezultatul cu nerăbdare. În
zilele acelea nu erau telegrame, aşa că mesajul a fost trimis prin semnale
pas cu pas, către Londra şi apoi către toată Anglia. Când mesajul a ajuns la
Londra, oamenii care transmiteau semnalele au afişat doar două cuvinte:
„Wellington” şi „învins” – s-a lăsat o ceaţă deasă şi astfel mesajul nu a mai
putut fi văzut. Citind „Wellington învins”, oamenii s-au întristat foarte tare. Dar
după două sau trei ore s-a ridicat ceaţa şi au putut citi restul mesajului:
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„Wellington a învins duşmanul.” Toţi englezii s-au bucurat.
Domnul Isus a murit şi a fost îngropat. Părea că a fost învins. Dar după trei
zile s-a ridicat ceaţa. Domnul Isus a înviat din morţi şi a arătat că a biruit
moartea, păcatul şi pe diavolul.

Un om, privea pictura afişată în vitrina unui magazin. Era imaginea Domnului Isus atârnând pe cruce. Omul privea mirat. Un băieţel care tocmai trecea
îl întrebă pe om: „Ştiţi cine este şi ce-a făcut?” „Te rog, spune-mi”. Aşa că
băieţelul care era credincios îi spuse: „Acesta este Domnul Isus, El a venit pe
pământ să moară pentru noi, să plătească preţul pentru păcatele noastre, să
ne răscumpere şi să ne elibereze.” „Mulţumesc, fiule” răspunse omul şi băiatul
plecă mai departe.
După vreo două minute, băieţelul apăru, alergând, cu respiraţia întretăiată
şi spuse omului (care încă stătea acolo), „Oh, am uitat să vă spun ceva important – El nu a rămas acolo mort – El a înviat – şi astăzi este viu.”

Filip mergea în fiecare săptămână la Grupul Vestea Bună. Ştia că Domnul
Isus a murit pe cruce ca să îl răscumpere. Deseori se gândea, că ar trebui să
creadă şi el în Domnul Isus ca Mântuitor, dar după aceea îşi spunea: „Nu pot
să fiu un creştin adevărat, nu sunt destul de puternic.” Apoi, într-o zi a auzit
despre Învierea Domnului Isus. A înţeles pentru prima dată, că Domnul Isus
este viu, că poate şi este gata să-L ajute să trăiască o viaţă creştină. Ştia
acum, că Cel care a murit să îl salveze de consecinţele păcatului este viu şi
poate să îl salveze şi astăzi şi mâine de puterea păcatului şi poate să rupă
lanţurile păcatului din viaţa lui. În ziua aceea Filip a crezut în Domnul Isus.

Adevăr: Domnul Isus va reveni – primeşte-L
ca Mântuitor şi nu vei fi lăsat în urmă. (CPDC)

Verset biblic: „Vegheaţi dar, căci nu ştiţi ziua, nici ceasul în care va veni
Fiul omului.” (Matei 25:13)

Thomas Edison, renumitul inventator al becului, era creştin. Într-o zi
cineva l-a întrebat cum este posibil ca la revenirea lui Hristos, să ia cu El pe
acei creştini care vor fi în viaţă şi să-i ridice în aer. Edison se gândi la aceasta,
apoi merse şi umplu o farfurie cu ceva nisip şi câteva lucruri de fier. Întrebă
dacă cineva poate să separe lucrurile de fier de celelalte, şi cei mai mulţi au
fost de părere că e greu, aproape imposibil. Atunci Edison luă un magnet de
pe raft şi îl ţinu deasupra farfuriei. Deodată, cei prezenţi au văzut cum încep
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să se mişte bucăţile de fier. Cu cât Edison apropia magnetul de farfurie,
bucăţile de fier se mişcau tot mai mult şi apoi se agăţară de magnet. „Va fi cam
aşa ceva. Cei care L-au primit pe Domnul Isus Hristos ca Mântuitor au primit
şi o natură nouă. Atunci când El va veni, vom fi atraşi către El, pentru că avem
aceeaşi natură cu El, suntem ca El, aşa cum bucăţile de fier sunt ca şi magnetul.” Acei care nu L-au primit nu vor avea aceeaşi natură cu El nu vor fi ca
El şi nu vor fi atraşi de El.

Andrei era singurul din familia lui care nu era creştin. Părinţii lui, sora lui,
toţi îl iubeau pe Domnul Isus şi trăiau pentru El. Îi spuseseră lui Andrei de
multe ori că Domnul Isus va reveni să ia cu El pe cei care sunt ai Lui. Cei
care nu sunt ai Lui, vor rămâne la urmă; aşa că, i-au spus lui Andrei că ar fi
bine să ceară Domnului Isus să-L mântuiască. Băiatul îi ascultă, dar nu păru
prea încântat de idee. Într-o zi ajunse acasă spre seară, mai târziu ca de obicei. Maşina tatălui era în parcare, maşina sorei la fel, aşa că, se aştepta să îi
vadă pe toţi în jurul mesei. Când intră în casă era pustiu şi nu era nimeni.
Masa era aşezată, dar nu stătea nimeni în jurul ei. În bucătărie vasele erau
pe sobă şi mâncarea se arsese. Închise totul şi alergă sus. Camerele erau
goale. În camera surorii lui, televizorul arăta ştirile de seară, dar sora lui nu era
acolo. Deodată îi veni o idee îngrozitoare. A venit Domnul Isus şi i-a luat cu
El! „Au plecat!” îşi spuse. „Şi eu am rămas în urmă. Acum este prea târziu să
mai devin creştin! Ce mă fac eu acum?”
Se aşeză pe colţar în sufragerie şi începu să plângă. După câteva minute
se deschise uşa din faţă şi apăru mama. „Andrei, de ce plângi?” „Unde aţi
fost?” întrebă el mânios. „M-am speriat când am venit acasă şi nu am găsit
pe nimeni.” „Am fost la vecini. Am alergat cu toţii să o ajutăm pe doamna
Georgescu. Soţul ei a avut un atac de cord. Tata şi sora ta au rămas acolo şi
eu am venit să verific mâncarea.” Mama se duse în bucătărie şi îi mulţumi
băiatului că a oprit totul.
A auzit sirena ambulanţei care a venit să îl ia pe domnul Georgescu şi
după câteva minute, tata şi sora lui au venit în casă. S-a servit masa, dar lui
Andrei îi pierise pofta de mâncare. Seara s-a dus în camera lui, a îngenunchiat şi L-a rugat pe Domnul Isus să-I fie Mântuitor. Apoi a spus şi celorlalţi
din familie vestea bună. Toţi au fost foarte fericiţi. Andrei le-a spus: „Când am
venit acasă şi n-am găsit pe nimeni m-am gândit că a venit Domnul şi eu am
rămas în urmă. Îi mulţumesc că mi-a dat şi mie ocazia să mă încred în El.”

Un creştin bogat spuse şoferului lui: „Ioane, când va veni Domnul îţi voi
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lăsa ţie toate maşinile mele.” „Mulţumesc, domnule!” „Pentru nimic. Nu o să
mai am nevoie de ele, pentru că vezi Domnul s-ar putea să vină în orice moment să ia pe cei care cred în El la cer, iar eu voi merge să fiu cu El pentru
totdeauna. Pot să îţi las şi casa şi tot ce este în ea. Poţi să locuieşti aici şi tu
şi soţia ta. Poţi să te bucuri şi de banii mei.” „Mulţumesc, domnule” spuse
Ioan cu faţa strălucind de bucurie. Şi soţia lui Ioan s-a bucurat când a auzit
vestea. Dar Ioan nu a putut să doarmă. Pe la miezul nopţii s-a dat jos din pat,
s-a dus în casa patronului şi a bătut tare la uşă. „Cine e?” Omul îl pofti în
casă. „Ioan, de ce ai venit la ora asta?” „Nu doresc maşinile dumneavoastră!”
„De ce?” „Nu doresc nici casa dumneavoastră, nici banii, nici proprietăţile
dumneavoastră!”, continuă Ioan. „Ei bine, Ioan! Dar ce doreşti atunci?” „Doresc să fiu mântuit, domnule. Doresc să fiu şi eu gata pentru venirea Domnului.” Îmi puteţi arăta cum pot fi gata? Cei doi oameni s-au rugat împreună.
Copii, voi sunteţi gata pentru venirea Domnului?

Un împărat roman se întorcea la Roma după un război în care ieşise
învingător. În Cetatea Romei, mulţimea l-a întâmpinat entuziasmată. O fetiţă
plină de bucurie se îndreptă către carul lui. Soldaţii au încercat să o oprească
spunând: „Este carul împăratului. Nu te apropia!” Dar fetiţa răspunse: „Este
împăratul vostru, dar este tatăl meu”; şi în următoarele clipe a fost în car, în
braţele tatălui.
Domnul Isus este Marele Împărat al acestui pământ şi când va veni va fi
văzut ca Mare Împărat. Poţi tu să alergi în braţele Lui şi să spui: „El este Împăratul meu; El este Mântuitorul meu?”
● Istorisiri biblice:
● Fecioarele înţelepte şi fecioarele neînţelepte (Matei 25:1-13).
Domnul Isus a spus povestirea a zece fecioare care s-au împărţit în două
grupe - câte cinci în fiecare grupă. Cele două grupe aveau multe asemănări.
Ambele aveau candele, ambele au mers să îl întâlnească pe mire şi doreau
să intre în odaia de nuntă. Singura diferenţă era că unele aveau ulei în candele, erau pregătite pentru venirea lui - celelalte nu aveau ulei şi nu erau
pregătite. În primul grup erau fecioarele înţelepte şi în al doilea erau fecioarele
neînţelepte. Din care grup faci tu parte?
● Potopul (Matei 24:37-39 şi Genesa 7). Mulţi oameni au fost martori la construirea arcăi lui Noe. Au ascultat vorbele lui Noe mulţi ani, au avut oportunitatea să fie salvaţi atunci când a venit judecata lui Dumnezeu – dar au refuzat
– şi au murit în potop.
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Dumnezeu va judeca pământul la revenirea Domnului Isus. Eşti tu gata? Ai
crezut în El ca Mântuitorul tău?

Adevăr: Domnul Isus va reveni. Dacă eşti mântuit
trebuie să trăieşti o viaţă curată. (CPDC)

Verset biblic: „Peaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom
fi, nu s-a arătat încă. Dar ştim că atunci când Se va arăta El, vom fi ca El;
pentru că Îl vom vedea aşa cum este.” (1 Ioan 3:2-3)

Un băieţel sclav mătura o curte mare. Mai dădea cu mătura, se mai uita
spre poartă să vadă dacă este vreun semn al venirii stăpânului. Era plecat de
ceva vreme şi lui Fidelis, băieţelul sclav îi era tare dor de el. Cu câţiva ani în
urmă, Fidelis fusese sclav la un stăpân foarte rău, la care muncise din greu,
răbdase foame şi fusese bătut cu sălbăticie. Într-o zi, un om i-a văzut faţa
speriată, a văzut trupul lui plin de răni şi i-a fost milă de Fidelis. A mers la
stăpânul cel rău şi a plătit un preţ mare pentru băieţel, apoi l-a luat cu blândeţe
pe calul lui şi l-a luat în casa lui. Fidelis l-a iubit din prima clipă şi a încercat
să-i arate mulţumirea lucrând, măturând curtea şi îngrijind de câini. Ceilalţi
sclavi lucrau câtă vreme stăpânul era acasă, dar cum pleca stăpânul nu-şi
mai făceau treaba, ba chiar organizau petreceri, la care mâncau mâncarea
stăpânului şi beau din vinul lui. Fidelis însă lucra la fel de conştiincios ca şi
atunci când stăpânul era acasă, şi se gândea că atunci când va veni stăpânul,
va fi încântat să vadă curtea frumos îngrijită şi câinii bine hrăniţi şi antrenaţi.
Într-o zi, când ceilalţi sclavi se distrau de minune, apăru stăpânul. Fidelis
lucra în curte, când deodată câinii au început să latre şi au alergat la poartă.
„Fidelis, cum de eşti doar tu pe aici? Ce curată este curtea şi ce frumoşi
sunt câinii. Ai făcut o treabă bună!”
Ce încântat a fost Fidelis pentru cuvintele de laudă. Dar, ce ruşinaţi s-au
simţit ceilalţi sclavi când stăpânul lor i-a găsit la petrecere şi munca încredinţată nu era făcută. Stăpânul n-a avut pentru ce să-i laude.
Noi, cei care suntem creştini ar trebui să facem lucrarea pe care ne-a
lăsat-o Domnul Isus, să fim gata pentru venirea Lui, ca să fim fericiţi la
revenirea Lui şi să nu ne fie ruşine.

Tatăl unui băieţel de doi ani trebuia să plece într-o călătorie lungă. Copilul
a întrebat: „Tată, când te vei întoarce?” Tata ştia că va veni acasă doar la
sfârşitul lui septembrie, dar băieţelul nu înţelegea datele şi anotimpurile, aşa
că îi spuse: „Ei bine fiule, când vei vedea că frunzele îşi schimbă culoarea şi
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cad la pământ, atunci să ştii că voi veni curând.” Timpul a trecut greu pentru
băieţel şi frunzele au început să-şi schimbe culoarea. Într-o noapte un vânt
puternic a scuturat aproape toate frunzele la pământ. Când băieţelul a văzut
frunzele pe jos, a început să strige: „Ura! Ura! Vine tata!”
Domnul Isus a spus ucenicilor că El se va duce în cer, dar le-a promis că
se va întoarce pe pământ. A mai spus că vor fi semne care vor arăta că
venirea Lui este aproape: război, cutremure, foamete. Vedem deja aceste
semne, nu-i aşa? Venirea Domnului Isus este foarte aproape. Aceasta ar trebui să ne bucure, aşa cum s-a bucurat şi băieţelul când a văzut frunzele
căzute, şi a ştiut că tatăl lui va veni curând.

Ionuţ şi Ruben erau singuri acasă. Ionuţ spuse: „Ce-aş mai mânca nişte
dulciuri”. Ruben răspunse: „Ce mare lucru, mama ţine dulciurile în dulap”.
Apoi întinse mâna după cutie. „N-ar trebui, parcă am fura.” Dar luă câteva
dulciuri şi aşa făcu şi Ruben. Au mai mâncat câteva şi aşa au uitat de teme.
Când au apărut părinţii, băieţii tocmai îndesau câteva bucăţi de ciocolată repede în gură. Ionuţ şi Ruben îşi iubeau părinţii şi nu ar fi dorit ca aceştia să-i
vadă chiar acum, pentru că le era ruşine. Mulţi băieţi şi fetiţe Îl iubesc pe Domnul Isus. L-au rugat să-i mântuiască şi aşteaptă ziua revenirii Lui. Dar sunt alţii
care au crezut în Domnul Isus Hristos, dar acum nu Îl ascultă cu adevărat.
Dacă El ar veni acuma nu s-ar bucura prea mult de venirea Lui, pentru că le
e ruşine de ceea ce sunt şi de ceea ce fac.
Tu din ce categorie faci parte?
Istorisiri biblice:
● Pilda talantului (Matei 25:14-30).
Omul a împărţit talanţi celor trei slujitori şi s-a aşteptat ca ei să-i folosească
şi să-i multiplice. Domnul Isus a dat fiecărui creştin daruri şi abilităţi, cu care
să Îl slujească pe El, până la revenirea Lui sau până la moarte. El aşteaptă
ca noi să fim credincioşi şi să folosim ceea ce ne-a dăruit, pentru slava Lui şi nu să îngropăm sau să-l lăsăm nefolosit.
● Stăpânul casei şi slujitorii (Marcu 13:34-37).
Înainte de a pleca, stăpânul a spus fiecăruia dintre slujitori ce au de făcut
în absenţa lui şi i-a rugat să vegheze până la revenirea lui. Domnul Isus poate
reveni în orice moment. El doreşte ca noi să fim credincioşi în a-I sluji - nu să
dormim, sau să ne neglijăm responsabilităţile până la revenirea Lui.
● Regele şi slujitorii (Luca 12:42-48).
Un împărat şi-a desemnat slujitorul, să stăpânească şi să aibă grijă de
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averile lui. În timpul cât el era plecat, l-a avertizat să nu facă lucruri rele. Dacă
nu va împlini poruncile stăpânului, va fi pedepsit. Noi ar trebui întotdeauna să
trăim şi să lucrăm ca şi cum Domnul Isus ar veni astăzi. Dacă El vine şi ne
găseşte făcând ceea ce nu ar trebui să facem, sau nefăcând ceea ce ar trebui
să facem, nu vom avea parte de cuvinte de laudă şi de răsplătirile pe care El
le-a promis celor credincioşi.
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Capitolul 4:
Doctrine despre om şi păcat

Este esenţial ca cei micuţi să înţeleagă ce spune Biblia despre ei înşişi şi

despre păcatul lor. Dacă nu îşi recunosc această problemă, nu vor vedea
niciodată soluţia.

Adevăr: Dumnezeu a făcut lumea, inclusiv primul bărbat
şi prima femeie, în şase zile (CPDCMC, )

Verset biblic: „Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi
marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.” (Exodul 20:11)

Am adus o cutie de creioane colorate şi o bucată de hârtie, le voi pune aici
şi le vom observa împreună. Doresc ca aceste creioane să picteze o imagine
frumoasă. Va trebui să aştept multă vreme, nu-i aşa? Nu vor face aceasta
niciodată singure. Cineva trebuie să le folosească pentru a desena o pictură.
La fel privind în jur lumea minunată în care trăim, ne dăm seama că nu a
apărut la întâmplare. Cineva a creat-o.

Era de Crăciun şi printre daruri, Vasile a observat un set de construit - un
vaporaş. Îi plăcea să construiască aşa că s-a apucat de lucru. A lucrat vreo
trei zile şi fiecare moment pe care îl avea liber, îl petrecea construind vaporaşul. După o lună vaporaşul era terminat.
Cu mulţi, mulţi ani în urmă Dumnezeu a făcut şi El ceva. Nu era un vaporaş. Dumnezeu a creat universul întreg cu pământul şi tot ce este pe el. A fost
o lucrare grozavă, nu-i aşa? Numai Dumnezeu putea să o facă.
Biblia ne spune două lucruri despre această mare lucrare:
- Dumnezeu a creat întreg universul din nimic. Acesta înseamnă cuvântul
„a crea”. El nu a început cu un set de materiale aşa cum a început Vasile.
Dumnezeu a vorbit şi totul a venit în existenţă din nimic.
- În al doilea rând El a făcut lumea noastră în şase zile. Ce Dumnezeu minunat şi puternic avem, nu-i aşa?
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Istorisire biblică:
Crearea lumii (Genesa 1:1).
Biblia ne învaţă clar că Dumnezeu a făcut lumea în şase zile, şi a creat
primul om şi prima femeie în a şasea zi.

Adevăr: Când Dumnezeu a creat primul om,
i-a dat voinţă liberă, putere de decizie. (CPDC)

Verset biblic: „dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci,
căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit.” (Genesa 2:17)
V-a spus cineva vreodată: „Ce semeni cu tatăl tău!” (sau cu mama, ori
bunica, etc.)? Adam a fost creat în asemănare cu Dumnezeu, dar asta nu
înseamnă că El arăta ca Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este Duh. Ce
înseamnă asta? Înseamnă că la fel ca Dumnezeu era o persoană cu o minte
care putea să gândească şi cu o inimă care putea să iubească şi cu o voinţă
care putea să aleagă.

Naomi şi Filip se joacă mult cu jucăriile. Filip are un robot şi când îl aşează
pe duşumea, robotul merge destul de mult. Naomi are o familie de păpuşi.
Sunt frumoase şi îi place să se joace cu ele. Într-o zi, Naomi aruncă una dintre
păpuşile cu care se juca şi izbucni în lacrimi. „Ce-i cu tine?” întrebă Filip privind-o. „Nici o nădejde! „Le iubesc atât de mult dar ele nu-mi pot întoarce
dragostea.” „Ei bine, ce aştepţi prostuţo? N-au o inimă care să iubească. Uite,
robotul meu! Poate să facă multe lucruri, dar nu el decide ce să facă, pentru
că el nu are creier. Eu apăs butonul şi el îşi face treaba.”
Dumnezeu nu i-a creat pe Adam şi Eva să fie ca nişte păpuşi sau ca nişte
roboţi. Dumnezeu le-a dat inimi să-L iubească pe El, creier să gândească şi
voinţă să-L asculte, astfel încât să fie fericiţi pentru totdeauna cu El.
Nici pe noi Dumnezeu nu ne-a făcut ca nişte păpuşi sau ca nişte roboţi,
pentru că Dumnezeu doreşte să Îl iubim şi să ascultăm de El.
Istorisire biblică:
Păcatul lui Adam şi al Evei (Genesa 3).
Când Dumnezeu a creat primul om şi prima femeie, le-a dat voinţă liberă
şi abilitate de a lua decizii fără a fi influenţaţi de natura păcătoasă. Dumnezeu
nu i-a creat ca pe nişte roboţi.
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Adevăr: Oricât de buni am fi, în ochii lui Dumnezeu
suntem păcătoşi

Verset biblic: „după cum este scris: «Nu este nici un om neprihănit, nici
unul măcar.»”(Romani 3:10)
Maria avea un iepuraş şi l-a numit „Fulg de zăpadă”, pentru că era aşa de
alb; credea că e cel mai alb iepuraş din lume. Dimineaţa Maria s-a trezit foarte
încântată. Ninsese toată noaptea şi totul era acoperit cu o pătură albă de zăpadă. A alergat afară să vadă zăpada şi să dea mâncare iepuraşului. Dar
când privi la „Fulg de zăpadă” acesta nu părea alb deloc. Comparat cu zăpada
din fundal era aproape gri.
Dumnezeu ne-a dat porunci şi legi în cartea Lui Biblia, o carte bună, adevărată şi perfectă. Poate ne gândim că suntem curaţi şi buni, dar dacă ne
comparăm cu Dumnezeu şi poruncile Lui, nu mai suntem aşa de curaţi şi nu
mai suntem aşa de buni şi albi, şi perfecţi, oricât de mult am încerca.

Adevăr: Noi toţi suntem păcătoşi şi
nu corespundem standardelor lui Dumnezeu

Verset biblic: „Căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.”
(Romani 3:23)
(CPDC)
Cosmin se măsura în fiecare dimineaţă. Îl măsurase pe tata şi pusese un
semn cu markerul pe perete, şi dorea cu disperare să ajungă la fel de înalt ca
tata. Dar oricât se întindea, oricât se străduia, pe lângă tatăl lui era mic de
statură. Când se compara cu surioara lui, era mai înalt – dar pe lângă tata, nici
o nădejde.
Dumnezeu a stabilit pentru noi nişte standarde. Este ca şi cum Dumnezeu
ar fi pus pe un perete un semn cu înalţimea la care se aşteaptă să creştem.
El ne spune în Cuvântul Lui, că nu doreşte ca noi să furăm, să minţim, să ne
închinăm altor dumnezei, să nu ascultăm de părinţii noştri. Acestea sunt
porunci sau măsuri.
Oricât am încerca noi, nu vom putea împlini poruncile lui Dumnezeu. Nu
putem fi perfecţi. Nu putem atinge standardul lui Dumnezeu. Ne trezim mereu
că facem lucruri rele. Biblia numeşte aceasta păcat. Acest lucru este adevărat
pentru fiecare dintre noi, pentru toţi, pentru că Biblia spune: „Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu” (Romani 3:23). Dacă ne comparăm
pe noi cu alţii, aşa cum s-a comparat băiatul cu sora lui, lucrurile par să stea
bine – dar dacă ne comparăm cu standardele lui Dumnezeu, mai avem mult.
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Aţi auzit vreodată despre Robin Hood? Se spunecă el şi oamenii lui au
trăit în pădurea Sherwood în Anglia. De acolo, jefuiau pe cei bogaţi pentru a
îi ajuta pe cei săraci. Robin era un arcaş foarte bun şi se spune că putea să
lovească precis la ţintă de la o distanţă mare. Sunt multe povestiri care descriu
măiestria lui de arcaş. Eu nu am folosit niciodată un arc şi o săgeată. Eu nu
sunt Robin Hood şi ştiu că dacă aş încerca să trag cu săgeata cu siguranţă
n-ar ajunge la ţintă oricât de mare ar fi ţinta. Biblia ne spune că păcatul este
greşirea ţintei sau lipsirea de gloria lui Dumnezeu (Romani 3:23). Biblia ne
spune că toţi am greşit şi toţi suntem păcătoşi.

Aţi urmărit vreodată un meci de popice? Este meciul în care bărbaţi şi
femei, trag cu mingi mari, negre, către o minge mică, albă, pentru a ajunge cât
mai aproape de ea. Pare ceva foarte simplu, dar dacă ai încercat ţi-ai dat
seama că nu-i chiar aşa de simplu. De ce? Pentru că fiecare minge are centre
de greutate duble. Ce înseamnă asta? Înseamnă că fiecare parte a mingii
este mai grea decât cealaltă şi drept rezultat, mingea nu merge într-o direcţie
dreaptă. Partea care este grea schimbă direcţia şi este foarte greu să ajungi
aproape de mingea albă. Cu alte cuvinte mingea deviază.
Cuvântul „deviere” înseamnă „a merge într-o direcţie greşită”, „a merge
aiurea”. Asta face păcatul. Dumnezeu doreşte ca noi să mergem drept - dar
noi nu putem. Este ceva în noi care ne trage într-o parte şi alta (de cele mai
multe ori în partea rea), care ne face să mergem aiurea şi să ne mişcăm în
direcţia greşită - şi aceasta este păcat!

Aţi fost vreodată într-un parc de distracţii? Unul dintre cele mai mari visuri
a lui Matei era să meargă la un astfel de parc şi să se dea cu rolele. Îi plăcea
mai ales, o bandă care se numea „Calea albastră”. Se aşeză la rând şi când
a ajuns pe punctul de plecare o doamnă l-a oprit. „Stai puţin tinere să vedem
cât eşti de înalt.” I-a măsurat înălţimea apoi i-a spus: „Îmi pare rău, eşti cu 3cm
mai scund.” „Nu pot să merg?” 3cm nu este foarte mult.” „Nu, nu se poate din
motive de siguranţă”, răspunse doamna. Matei se întoarse foarte supărat.
Şi Dumnezeu are o unitate de măsură pentru noi şi trebuie să ne măsurăm, dacă vrem să ajungem în ceruri. Problema este că nimeni nu poate
prin forţe proprii. Iată de ce avem nevoie de Domnul Isus ca Mântuitor. El a
murit pe cruce pentru noi, a plătit pentru păcatele noastre, ca noi să ne putem
ridica la înălţimea dorită de El.

În fabricile de automobile este un loc numit stand de testare. Aici, fiecare
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maşină este testată pentru a se vedea dacă motorul funcţionează cum trebuie. O maşină care nu trece testul nu este acceptată. De standul de testare,
trec doar maşinile bune.
La fel, Dumnezeu priveşte la inimile noastre, ne pune la încercare. Doar
o inimă desăvârşită va trece testul, dar nimeni nu are o inimă desăvârşită.
Dumnezeu nu ne poate accepta pentru că suntem mult sub standardele Lui.
Doar atunci când îi cerem Domnului Isus să fie Mântuitorul nostru, Dumnezeu
ne poate accepta, pentru că Domnul Isus ne dă perfecţiunea Lui şi aşa putem
fi buni în ochii lui Dumnezeu.

Adevăr: Primul om a păcătuit şi din cauza aceasta
noi ne naştem păcătoşi şi
avem o natură păcătoasă. (CPDC)

Verset biblic: „ De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul
în lume, şi prin păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor
oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit...” (Romani 5:12)

Nelu privea fascinat. Bunicul l-a luat la popice într-o zi, doar ca să
privească. Băiatul nu putea pricepe cum deşi bunicul trimitea mingea direct,
aceasta făcea întotdeauna o curbă la sfârşit. Bunicul îi explică jocul. Mingea
era construită în aşa fel încât făcea o curbă. Mingea era mai grea într-o parte
decât în cealaltă şi era trasă în direcţia aceea de fiecare dată.
„La fel suntem şi noi, fiule” spuse bunicul. „Nu ne place să mergem drept,
inimile noastre ne fac să mergem aiurea. Avem cu toţii o natură păcătoasă.
Ne-am născut aşa. Dar dacă Îi cerem Domnului Isus să ne ajute să ne salveze
din păcat, El ne va da o inimă nouă, o inimă care va dori să meargă drept”.

O fetiţă îşi îmbrăca paltonul şi încet, încet, încheie fiecare nasture. Când
termină, văzu că încheiase fiecare nasture în butoniera de mai sus.
„Ce-am greşit?” o întrebă pe mama. Mama îi explică că a încheiat primul
nasture într-o butonieră greşită - şi ca urmare toţi nasturii erau încheiaţi în butoniere greşite.
La fel s-a întâmplat la începutul lumii. Primul om, Adam, a mers pe un
drum greşit şi de atunci toţi oamenii au mers pe un drum greşit, pentru că
natura păcătoasă a lui Adam ne-a fost transferată nouă. Iată de ce eu şi tu
suntem păcătoşi.
Ştiai că natura noastră păcătoasă ne împiedică să înţelegem adevărurile
Bibliei – adevărul despre Domnui Isus Hristos şi despre mântuire. Ne face
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orbi şi surzi la aceste adevăruri importante. Este foarte dificil pentru unele
fetiţe şi unii băieţi să înţeleagă lucrurile începătoare ale Evangheliei. Doar
Dumnezeu poate să îndepărteze orbirea şi surzenia din inimile noastre.

Tatăl lui Iosif l-a rugat să cureţe grădina de buruieni. Iosif a luat o foarfecă
foarte ascuţită şi a tăiat toate buruienile, astfel încât să nu se mai vadă. Totul
părea foarte bine şi băiatul s-a autofelicitat. Dar după doar o săptămână, buruienile crescură iarăşi; nu le smulsese, nu le distrusese rădăcinile, aşa că au
crescut din nou.
La fel este şi cu noi. Lucrurile păcătoase pe care le facem, sunt ca şi buruienile. Să le tai, nu e un răspuns corect. Problema este natura noastră
păcătoasă – rădăcina păcatului. Noi trebuie să mergem la Domnul şi Stăpânul
nostru şi să Îl rugăm pe El să distrugă aceste rădăcini.

Adevăr: Păcatul are întotdeauna rezultate şi consecinţe.

Verset biblic: „Nu vă înşelaţi: «Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit».
Ce seamănă omul, aceea va şi secera.” (Galateni 6:7)
(CPDC, MC)

Mulţi oameni au probleme serioase cu sănătatea. Tu ai probleme cu sănătatea? Unii oameni sunt orbi şi nu pot să vadă. Alţii sunt surzi sau muţi (sau
ambele). Trăiesc într-o lume a tăcerii şi nu pot vorbi cu alţii. Alţi oameni sunt
paralizaţi şi nu pot să-şi mişte picioarele şi uneori nici mâinile nu îi ajută. Eşti
bucuros că nu ai nici una din aceste probleme, nu-i aşa? Eşti sigur de asta?
Noi toţi ne-am născut orbi. Păcatul este ca orbirea. Din cauza păcatului oamenii nu-L pot vedea pe Dumnezeu şi trăiesc în întunericul păcatului. Domnul
Isus este Lumina Lumii şi El poate să lumineze în întunericul inimilor noastre,
poate să îndepărteze orbirea inimilor noastre astfel încât noi să-L vedem pe
Dumnezeu şi să venim la El.
Noi cu toţii ne-am născut surzi şi muţi. Păcătoşii sunt surzi şi muţi înaintea
lui Dumnezeu. Nu pot auzi vocea Lui, nu pot să-I vorbească. Păcatul a făcut
asta. Atunci când cerem Domnului Isus să ne salveze din păcat, nu mai suntem surzi şi muţi faţă de Dumnezeu. Putem să auzim vocea Lui care ne vorbeşte prin Biblie şi putem să vorbim cu El atunci când ne rugăm.
Noi toţi ne-am născut paralizaţi din pricina păcatului. Nu putem sluji lui
Dumnezeu. Dar odată ce am crezut în Domnul Isus Hristos, vom începe să
ascultăm şi să-i slujim Lui.
Dar, cel mai rău lucru este că noi toţi ne-am născut morţi. Oamenii sunt
morţi înaintea lui Dumnezeu din pricina păcatului. Nu pot să-L vadă pe Dum-
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nezeu, nu pot să-L audă, nu pot să vorbească cu Dumnezeu, nu pot să se
mişte către Dumnezeu, pentru că nu au viaţă de la Dumnezeu în duhul lor.
Atunci când cred în Domnul Isus ca Mântuitor, viaţa nouă intră în inimle lor,
sunt oameni noi şi au trecut din moarte la viaţă.

Aţi auzit vreodată de o buruiană gigantică? Ştiţi ce este aceasta? În ultimii
ani, această plantă ciudată a început să crească în unele ţări din Europa. Este
foarte înaltă, puternică, aproape imposibil de smuls din pământ. Mai mult,
este o plantă foarte urâtă şi se răspândeşte foarte repede, ruinând culturile
acolo unde apare. Nu ştim cum au ajuns seminţele acestei plante în Europa,
dar au ajuns.
Biblia ne spune despre ceva mult mai urât şi cu rezultate mult mai rele
decât această buruiană gigant. Ne spune, cum a fost plantată şi de către
cine a fost plantată. Ghiciţi numele acestei plante? Da, este păcatul şi diavolul
a plantat-o în inima Evei, în minunata grădină a Edenului. Diavolul a plantat
sămânţa îndoielii, a egoismului în inima ei şi Eva i-a permis să rămână acolo.
Imediat ele au crescut în păcatul neascultării. Eva ar fi trebuit să creadă ce îi
spusese Dumnezeu şi să nu se îndoiască. Ar fi trebuit să aibă încredere în
dragostea lui Dumnezeu pentru ea, să asculte poruncile Lui, şi să nu
mănânce fructul interzis. Însă Eva a crezut ceea ce i-a spus diavolul, că Dumnezeu n-o iubeşte foarte mult. Aşa că nu a ascultat de Dumnezeu. Păcatul a
prins rădăcini în inima ei şi a început să crească - aşa ca o plantă gigantică.
Din ziua aceea, păcatul şi-a făcut loc în fiecare inimă şi a răspândit rezultatele
şi consecinţele peste tot.
Dar există o veste bună! Chiar acum, dacă ceri Domnului Isus să te mântuiască şi să ierte păcatul tău, El va face lucrul acesta, pentru că aşa a promis.
El va veni şi va locui în inima şi viaţa ta, şi te va ajuta să smulgi ucigătoarea
plantă a păcatului, astfel încât să nu-ţi mai facă rău.

Ai auzit vreodată de cineva deschizând Cutia Pandorei? Ce înseamnă
aceasta? Pandora era o fată dintr-o poveste. Povestea ne spune că ea a găsit
o cutie mare care părea interesantă şi atractivă. Era gata să o dechidă, când
o voce a strigat: „Nu deschide cutia, pentru că-ţi va părea rău!”.
Aşa că ea nu a deschis-o. Dar, a privit multe zile cutia – şi în cele din urmă
nu a mai rezistat ispitei. A deschis-o şi ce s-a întâmplat? Din cutie au ieşit tot
felul de lucruri urâte – şi ea a trebuit să fugă. A făcut ceea ce nu trebuia să
facă - şi a suportat aşa de multe consecinţe neplăcute.
Adam şi Eva nu au ascultat de Dumnezeu în grădina Edenului, au deschis
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Cutia Pandorei - şi tot felul de lucruri neplăcute li s-au întâmplat lor şi nouă.
Iată ce face păcatul!

Păcatul îţi stăpâneşte viaţa dacă nu poţi să-i faci faţă. Un arab stătea confortabil în cortul lui, ferit de frigul şi de aerul rece al deşertului. Cămila de afară
simţea răceala şi îşi băgă nările printre deschizătura cortului. Omul nu certă
cămila aşa că aceasta îşi puse capul în cort şi stăpânul se mută puţin mai încolo. După un timp cămila îşi întinse picioarele din faţă şi umerii şi stăpânul
tot nu spuse nimic. Aşa că aceasta intră în cort şi stăpânul a trebuit să se
mute şi mai încolo. Acum era foarte puţin loc pentru stăpânul care nu spunea
nimic; dar pentru că afară era aşa de frig, cămila intră şi cu picioarele din
spate în cort. Acum cămila era toată în cort – dar unde era stăpânul? El era
afară din cort. Cămila l-a scos afară – şi aşa face şi păcatul când are ocazia.
Păcatul intră puţin câte puţin în viaţa ta până când îţi controlează viaţa şi te
ruinează pe deplin.

O plantă agăţătoare mică, se căţărase pe trunchiul unui stejar uriaş . Se
căţăra, se căţăra şi mereu îşi trimitea noi rădăcini mici pe ramuri, care înconjurară copacul. Micuţa plantă deveni foarte puternică. Îşi trăgea seva din viaţa
stejarului şi cu cât ea devenea mai puternică, cu atât stejarul era mai slăbit.
Ar fi ucis copacul cu mulţimea de rămurele dacă grădinarul nu ar fi văzut pericolul şi nu ar fi tăiat de la rădăcină planta. În felul acesta copacul a fost salvat,
dar planta micuţă a murit. Nu-i uimitor că o plantă aşa de mică poate să facă
un rău aşa de mare?
Păcatul nu pare periculos. De multe ori gândim că o minciună mică nu
face rău nimănui. Dar când spui o minciună îţi este mai uşor să spui şi alte
minciuni. Şi apoi devenim oameni de nimic pentru că cei din jurul nostru ştiu
că noi nu spunem adevărul. Ai grijă ca păcatul să nu-ţi controleze viaţa cu
această plăntuţă mică. Cere-i Domnului Isus să te ajute, să-ţi arate ce trebuie
să faci ca să ieşi biruitor din păcat.

Cu mulţi ani în urmă, un scoţian pe nume Alexander Mackay, a emigrat în
Australia. A trăit mulţi ani acolo, dar încă iubea mult pământul Scoţiei. I-ar fi
plăcut foarte mult să mai vadă o dată în viaţa lui Scoţia şi să vadă locurile de
lângă oraşul lui natal. De asemenea i-ar fi plăcut foarte mult să mai vadă o
dată o plantă din Scoţia de lângă oraşul natal. Aşa că cei de acasă i-au trimis
nişte seminţe, a plantat şi a îngrijit planta până aceasta s-a făcut un copac
înalt, cu flori purpurii.
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Ştiţi însă ce s-a întâmplat? Seminţele acelui copac au fost purtate de vânt şi
răspândite în toată ţara şi au devenit o mare problemă. Şi astăzi acel copac
se numeşte „Blestemul lui Mackay”.
Păcatul este la fel. Începe ca ceva mic, apoi se răspândeşte până când nu
mai poate fi ţinut sub control.

Ştiţi ce este o mlaştină? Este ca un lac, plin de mâl lipicios. Dar, dacă intri
într-o mlaştină vei descoperi că este foarte greu să stai în picioare. Te vei scufunda. Mlaştina te va atrage spre ea. Odată intrat în mlaştină, nu este cale
să ieşi de unul singur. Cu cât încerci mai mult, cu atât te scufunzi mai mult.
Tot ceea ce poţi face este să strigi după ajutor şi să speri că cineva te aude,
ţi-aruncă o funie şi încearcă să te tragă afară. Dacă nu apare nimeni să te
salveze, noroiul îţi va veni până peste cap şi vei muri. Aşa că, dacă eşti un om
înţelept, respectă avertizările din jurul unei mlaştini şi stai departe de ea.
Păcatul este ca o mlaştină. Este murdar şi îţi face viaţa murdară. Dacă te
complaci în el, te va scufunda mai mult şi mai mult. Apoi îţi va controla viaţa
şi te vei trezi stăpânit de păcat. Nu vei putea să ieşi din starea aceasta de unul
singur. Poţi încerca, dar nu vei avea succes. Singurul lucru pe care îl poţi face
este să strigi către Mântuitorul, Domnul Isus şi El este întotdeauna aici, să
audă strigătul tău şi este destul de puternic să te tragă afară şi să-ţi pună picioarele pe un pământ solid.

„Ce lumină frumoasă, dă lampa aceasta cu petrol!” spuse molia unei
muşte care dădea din aripi pe partea cealaltă. „Da, dar să nu te apropii de ea,
pentru că e pericol.” „Ce pericol? Flăcările sunt aşa de frumoase şi strălucitoare!” „Dar te arzi,” răspunse musca „uită-te la mine, m-am apropiat prea
mult şi aripa aproape că n-o pot folosi.” „Cred că ai înţeles greşit. Cum să
rănească pe cineva, o lumină aşa de frumoasă. Voi zbura şi voi vedea.” „Ai
grijă! Lucrurile nu sunt întotdeauna atât de frumoase, precum par.” Molia se
apropie prea tare, căzu imediat pe masă, cu aripile arse, aproape moartă.
Poate spunem că molia a fost cam nebună, dar s-ar putea ca şi noi să fim la
fel. Ceea ce pare frumos, poate să fie periculos. Unii credem că ceva este inofensiv, dar poate fi periculos, poate să ne rănească. Ar trebui să ascultăm ce
spun alţi oameni şi ar trebui să ascultăm ce spune Dumnezeu în Biblie. El
ne-a dat Cuvântul Lui să ne călăuzească şi noi trebuie să facem ceea ce ni
se spune acolo.
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Primăvara răsar plantele în grădină şi florile încep să înmugurească. Dar
poţi fi sigur că vor apare şi buruienile. La început poate una, două, iar apoi tot
mai multe – şi ele pot să crească mult mai repede decât plantele şi florile,
până când ne vor inunda grădina. De buruieni însă, trebuie să te ocupi de la
început, de când sunt mici.
Păcatul este ca aceste buruieni. Va cotropi şi va distruge viaţa ta dacă nu
te ocupi de el de la început, atunci când eşti tânăr. Singurul care poate să se
ocupe de păcat este Domnul Isus Hristos. El este Marele Grădinar.

Un vorbitor a cerut unui băieţel să vină sus, pe platformă şi a spus tuturor
copiilor că îl va lega pe băieţel cu o aţă astfel încât să nu fie liber. Toţi au râs.
Aşa că, vorbitorul a legat mâinile băieţelului la spate cu o bucată de aţă, şi
băieţelul a reuşit să rupă aţa cu uşurinţă. Apoi l-a înfăşurat de două sau trei
ori. De data aceasta, băieţelul nu a mai rupt aţa aşa de repede; ba chiar a
rămas cu nişte urme pe mâini. Apoi vorbitorul a înfăşurat aţa de mai multe ori
în jurul copilului. Băieţelul nu a mai putut să o rupă.
Aşa ne face şi păcatul care devine tot mai puternic în viaţa noastră.
Vorbitorul a chemat apoi un voluntar, i-a dat o foarfecă şi acesta a tăiat
aţele, eliberându-l pe băieţel. Înlănţuit de păcate! Eliberat prin har! Atunci când
cerem Domnului Isus să fie Mântuitorul nostru, El cu dragoste şi har ne
eliberează de păcat. Domnul ne dă puterea să facem lucruri plăcute Lui.
Istorisiri biblice:
● Descoperirea şi judecata păcatului lui Acan (Iosua 7:24-26).
Acan nu a ascultat porunca şi avertizarea lui Dumnezeu. I s-a spus ce se
va întâmpla, astfel încât, şi el şi familia lui (care se pare că au cooperat) au
primit judecata promisă.
● Minciuna lui Ghehazi şi lepra lui (2 Împăraţi 5:20-27).
Ghehazi l-a înşelat pe Naaman şi pe stăpânul lui şi a spus minciuni ca să
primească bani şi haine, dar din pricina minciunii lui, s-a îmbolnăvit de lepră.
● Păcatul lui David şi moartea copilului său (2 Samuel 11, 12:13-23).
David a păcătuit: adulter şi omor. Mai târziu şi-a mărturisit păcatul şi a fost
iertat. Dar băieţelul care s-a născut, ca urmare al acestui adulter, a murit.
Chiar dacă păcatele sunt iertate, consecinţele lui rămân. Păcatul întotdeauna
va aduce lucruri rele în viaţa noastră, mai ales dacă noi continuăm în starea
de păcat.
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Adevăr: Dumnezeu va judeca păcatele noastre dacă nu suntem mântuiţi. (CPDC, MC)

Verset biblic: „pentru că a rânduit o zi, în care va judeca lumea după
dreptate, prin Omul, pe care L-a rânduit pentru aceasta şi despre care a dat
tuturor oamenilor o dovadă netăgătuită prin faptul că L-a înviat din morţi...”
(Faptele Apostolilor 17:31)

Aţi urmărit vreodată judecarea unui caz la televizor? Înţelegeţi ce vreau să
spun? Un om este acuzat că a furat nişte bani şi stă în boxa acuzaţilor înaintea judecătorilor şi înaintea curţii.
În faţa lui este procurorul, omul care îl acuză pentru ceea ce a făcut, şi
lângă el stă omul care va încerca să-l apere. De o parte sunt doi martori care
vor spune curţii că l-au văzut furând banii, iar de cealaltă parte este juriul care
va decide dacă omul este vinovat sau nu.
Dar, mai important decât toţi, cu autoritate peste toţi, este judecătorul, omul
care va pronunţa sentinţa de trimitere în închisoare dacă omul este vinovat.
Sună familiar? Dar haideţi să schimbăm imaginea.
Biblia ne spune, că tu şi eu suntem prizonieri în boxa acuzaţilor. Noi am
păcătuit. Dumnezeu este atât Judecătorul cât şi Juriul. El, ca Juriu decide că
suntem vinovaţi şi El, ca Judecător ne condamnă. Sentinţa este despărţire
de El pentru totdeauna. Dar Domnul Isus este avocatul nostru şi El pledează
pentru cei care au crezut în El, înaintea Judecătorului şi a Juriului. El spune
că ar trebui să fim liberi, pentru că am crezut în El şi pentru că El a fost judecat
şi a primit sentinţa în locul nostru. A fost condamnat în locul nostru când a
murit pe cruce, astfel încât noi să fim iertaţi.
Dumnezeu este un Judecător drept şi ştie că s-a făcut dreptate. El nu va
judeca şi condamna aceeaşi persoană de două ori. Aşa că dacă ai crezut în
Domnul Isus ca Mântuitor – Mântuitorul care a plătit deja pedeapsa în locul
tău – vei fi iertat şi vei fi liber. Dar dacă nu Îl avem pe Domnul Isus să ne
apere, vom fi judecaţi şi condamnaţi.
Istorisire biblică:
● Marele tron alb (Apocalipsa 20:11-15)
Când va veni vremea sfârşitului toţi oamenii nemântuiţi vor fi judecaţi la
Marele tron alb – şi se va pronunţa sentinţa separării pentru veşnicie de Dumnezeu. Dar toţi cei care vor primi această sentinţă, vor fi vinovaţi pentru că au
refuzat să creadă în Mântuitorul care i-ar fi putut apăra. Acum acel Mântuitor
va fi Judecătorul lor. Tu ai crezut în El?
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Adevăr: Păcatul ne desparte de Dumnezeu. (CPDC, MC)

Verset biblic: „ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi
Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund Faţa Lui şi-L împiedică să vă
asculte!” (Isaia 59:2)

„Eu şi mama suntem cei mai buni prieteni” spuse David. Era adevărat.
David şi mama lui erau de nedespărţit. Mama avea un vapor-machetă foarte
frumos. Avea o valoare deosebită pentru faptul că fusese făcut de soţul ei
care acum era mort. Îi spusese de multe ori lui David să nu îl ia de pe raft
pentru că nu este o jucărie şi se strică uşor.
Într-o zi David privi spre raft şi îşi spuse: „Să-l privesc mai de aproape şi
voi avea grijă, apoi îl voi pune înapoi şi nimeni nu va şti că l-am luat de pe raft.”
Zis şi făcut. Merse la bucătărie şi luă o scăriţă. A fost uşor să urce pe scăriţă,
dar coborâtul cu vaporaşul în mână a fost greu. La un moment dat, un picior
i-a alunecat şi a căzut. Macheta i-a zburat din braţe, a căzut pe duşumea şi
David a căzut peste ea, făcând-o bucăţi.
Mama a venit repede din cameră să vadă ce s-a întâmplat. O singură
privire i-a fost de ajuns. L-a ajutat pe David să se ridice, apoi a început să
adune bucăţile de machetă. David tot spunea că îi pare rău, dar mama nu
părea să fie gata să îl ierte; de fapt şi el îşi dădea seama că va fi pedepsit pentru neascultare. Văzând-o pe mama aşa de supărată, băiatul se duse în camera lui. Ce rău îi părea. Totul, din cauza neascultării!
Când nu ascultăm de Dumnezeu şi facem lucruri rele, suntem despărţiţi de
El, dar altfel decât în situaţia lui David. El şi mama au fost supăraţi câteva
zile, dar noi vom fi despărţiţi de Dumnezeu pentru veşnicie - dacă nu credem
în Domnul Isus Hristos ca Mântuitor.

Ai auzit vreodată despre zidul Berlinului? După al doilea război mondial,
oraşul Berlin din Germania a fost împărţit în două părţi (sau două zone). Ruşii
au preluat controlul asupra părţii de est a oraşului şi alte trei naţiuni (Statele
Unite, Franţa şi Anglia) au preluat controlul părţii de vest. Pentru a împiedica
oamenii din Berlinul de Est să părăsească zona lor, ruşii au construit un zid
înalt între cele două părţi ale oraşului şi au pus gărzi pe acele ziduri, astfel
încât nimeni să nu poată fugi. Zidul păcatului dintre noi şi Dumnezeu seamănă
puţin cu zidul Berlinului. Nu putem merge în prezenţa lui Dumnezeu. Dar este
o diferenţă. Peste zidul Berlinului au reuşit să scape câţiva oameni, dar noi nu
putem trece peste zidul păcatului oricât de mult am încerca, nu este scăpare.
Vestea bună este că Domnul Isus a murit pentru păcatele noastre pe cruce
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şi nu mai este zid şi nu mai este despărţire pentru cei care cred în El.
Istorisire biblică:
Adam şi Eva au fost despărţiţi de Dumnezeu în grădina Edenului (Genesa
3:22-24). Adam şi Eva au fost alungaţi din grădină şi din prezenţa lui Dumnezeu din cauza păcatului. Păcatul i-a despărţit de Dumnezeu şi păcatul face
acelaşi lucru şi în viaţa noastră.

Adevăr: Nu ne putem mântui pe noi înşine. ( MC)
Nu putem scăpa de păcat prin eforturile noastre
proprii, doar Domnul Isus poate face aceasta.

Verset biblic: „Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui, prin
faptele Legii,...” (Romani 3:20a)

Să presupunem că într-o zi nu te simţi prea bine, dar nu este totuşi ceva
serios. Apoi leşini, îţi revii după un lung timp şi când deschizi ochii, vezi un
străin la capătul patului. Ţi se spune că este un doctor renumit care locuieşte
la vreo 3 000 km depărtare. Deodată te gândeşti: „Ce bolnav am fost, de au
trimis acest doctor renumit, care a venit aşa de departe, ca să mă ajute!” La
fel când ne dăm seama că Domnul Isus a părăsit cerul şi a venit pe pământ
să ne mântuiască, începem să înţelegem cât de bolnavi am fost. Nimeni nu
poate vindeca boala păcatului, cu excepţia Domnului Isus Hristos.

Un călător poposise la un han vechi şi sărăcăcios în Italia. Călătorul privi
scârbit către duşumeaua din camera lui care era foarte murdară. Se apropie,
privi duşumeaua de aproape şi descoperi că nici măcar nu era duşumea, ci
doar pământ bătătorit. Se gândi să cheme camerista şi să o roage să măture
duşumeaua, dar apoi îşi dădu seama că măturatul ar fi făcut şi mai rău. Era
nevoie de o altă duşumea.
Inimile noastre sunt ca pământul bătătorit. Nu-l putem curăţi. Atunci când
încercăm, se ridică mai mult praf. Trebuie să cerem Domnului Isus să ne dea
o inimă nouă.

Era odată o bătrână care avea un purcel. Era foarte mândră de purcelul
ei şi dorea ca acesta să fie cu totul altfel decât ceilalţi purcei. Aşa că se hotărî
să îl înveţe să se păstreze curat. Bătrâna luă apă caldă, săpun şi făcu o baie
zdravănă porcului. Îl şterse şi îl şterse, până când purceluşul strălucea de
curat ce era. Apoi îi prinse în jurul gâtului o fundă bleu. Ce purcel frumos era!
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Mândră, bătrânica prinse porcul cu o lesă şi porni cu el prin oraş să-l arate prietenilor. Dar chiar înainte de a ajunge în centru, porcul văzu o băltoacă. Se
smuci din lesă, se aruncă în băltoacă şi se bălăci până se umplu de mâl. Cu
toate că fusese aşa de bine curăţat pe dinafară, el avea totuşi inima unui porc
şi porcilor le place să fie murdari.
Porcul bătrânei seamănă cu noi, pentru că şi noi avem inimi cărora le place
necurăţia păcatului. Nu ne putem schimba, nu ne putem curăţa, nu putem fi
diferiţi până când Domnul Isus nu ne dă o natură nouă.

Oamenii păcătuiesc şi nu pare să le placă să se oprească din păcat. Păcatul îi atrage şi îi stăpâneşte. Poate ai încercat să te opreşti din păcat şi ai
dorit să fii bun cu adevărat. Asta a încercat şi Maria. S-a hotărât să întoarcă
foaia vieţii şi să fie o fată mai bună. A încercat din greu să nu mai mintă şi să
îşi asculte părinţii. A încercat din greu (şi ce greu a fost!) să se împace bine
cu fraţii şi surorile ei. Dar oricât s-a străduit, nu a reuşit. S-a certat cu sora ei,
a aruncat pantoful în colţul camerei, pantoful a lovit o floare şi Maria a minţit
că nu a fost ea. Nu avea puterea să se oprească. Aceasta a dus la discuţii în
familie. Asta face păcatul. Nu ne mai putem stăpâni şi ne face viaţa noastră
şi a celor din jur mizerabilă.
Dar există un răspuns; există o soluţie. Domnul Isus Hristos are puterea
de a mântui copii ca Maria şi apoi poate să îi ajute să biruie păcatul în viaţa
lor. Însă trebuie să Îl rogi, să ai încredere că te va mântui şi să Îl rogi să te
ajute să trăieşti o viaţă creştină.

Atunci când îi înveţi pe copii despre păcat, este bine să
foloseşti istorisiri despre anumite păcate. Acestea îi vor
ajuta pe copii să ştie şi să înţeleagă că sunt păcătoşi. Iată
câteva exemple:
Vorbirea de rău şi luarea în deşert a Numelui lui Dumnezeu

„Să nu iei în deşert Numele Domnului, Dumnezeului tău; căci Domnul nu
va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui.” (Exodul 20:7)

Într-o clasă era un băiat mic de statură . Ceilalţi băieţi erau înalţi, puternici
şi unul dintre ei se distra în fiecare zi, bătându-şi joc de băieţelul mic de
statură. Într-o zi, unul dintre colegi spuse: „Ştii ce, eşti un slab, nu te pricepi
la sport, nu te pricepi să lupţi, nu te pricepi la nimic, eşti mărunţel şi slab.”
„Ei bine. Aşa mic cum sunt, pot face ceva ce voi nu puteţi face.” „Ce?” între-
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bară ceilalţi curioşi. „Eu mă pot abţine să spun vorbe urâte şi să înjur.” Un limbaj urât arată că cel care îl foloseşte este slab şi nu-şi poate stăpâni limba şi
temperamentul. Un limbaj urât este şi o dovadă de necuviinţă şi obrăznicie.
Dacă Îl rogi pe Domnul Isus să te salveze din păcat, El te va ajuta şi îţi va
da dorinţa să fii curat, să fii iubitor şi vei putea să îţi stăpâneşti limba.

Un om a auzit câţiva copii înjurând, folosind Numele Domnului. S-a întors,
a mers la ei şi le-a zis: „V-am auzit menţionând numele celui mai bun prieten
al meu, Domnul Isus Hristos. Îl cunoaşteţi?” „Nu, domnule” răspunse unul dintre băieţi, plecând capul. „Ei bine, nu aţi vrea să-L cunoaşteţi? Este cel mai
bun prieten pe care-L puteţi avea şi este prietenul celor ce fac lucruri rele. El
poate să fie şi prietenul vostru.” „Nu, domnule, nu avem nevoie de El.” „Atunci
aveţi grijă, pentru că într-o zi veţi sta înaintea Lui. El a spus că cei care
vorbesc despre Numele Lui aşa cum aţi vorbit voi, vor fi judecaţi în ziua în care
Dumnezeu va judeca pe fiecare.”
Este bine să folosim Numele lui Dumnezeu atunci când vorbim cu El în
rugăciune şi atunci când vorbim altora despre El şi nu ar trebui să folosim
niciodată Numele Lui atunci când suntem mânioşi.

Prieteniile rele

„Nu vă înşelaţi: «Tovărăşiile rele strică obiceiurile bune»” (1 Cor.15:33).

„Cine se joacă cu câinii se va umple de păduchi.”

„Cine ascultă de lupi va învăţa să urle.”

Sunt anumiţi urşi care în zăpada polară sunt albi, în zona de deşert au
blana de culoarea nisipului, iar în pădure au blana de culoare maro.
La fel îşi schimbă culoarea blănii vulpile sau iepurii.
La fel se întâmplă cu copiii credincioşi care se împrietenesc cu copii care
nu sunt credincioşi. Încep să arate şi să acţioneze ca ei.
Istorisire biblică:
Solomon a avut multe soţii care au avut o influenţă rea asupra lui (1 Împăraţi 11:1-8).
În primii ani ca împărat, Solomon a umblat cu Dumnezeu, urmând exemplul tatălui său David şi Dumnezeu l-a binecuvântat. Dar pe măsură ce a îmbătrânit, Solomon s-a împrietenit cu multe femei păgâne care se închinau
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idolilor şi care i-au întors inima de la Dumnezeu. Dumnezeu s-a mâniat pe
Solomon. Aşa că ai grijă cu cine te împrieteneşti.

Înşelăciunea

„...ori ai vrea să înşeli cu buzele tale?” (Proverbe 24:28b).

Anei îi plăcea foarte mult să deseneze şi s-a bucurat mult când profesoara
a anunţat-o că a doua zi va fi un concurs de desene, iar elevul cu cel mai bun
desen va câştiga un premiu. Dar li s-a mai spus că lucrarea trebuie să fie
originală - şi nu copia altei lucrări.
Acasă Ana a găsit o carte cu desene făcute de copii de diferite vârste.
Fetiţa răsfoi paginile corespunzătoare vârstei ei şi descoperi un desen foarte
frumos care câştigase un premiu. Îl copie de câteva ori, până când a ştiut să
îl facă din memorie. A doua zi, în clasă, termină desenul prima şi aşteptă să
vadă ce se va întâmpla mai departe. Copiii au predat lucrările, şi profesoara
alese lucrarea Anei drept cea mai bună. O arătă copiilor spunând: „Priviţi, Ana
a făcut cea mai bună lucrare. Va câştiga premiul!”
Dar Ana nu se simţea deloc bine. Lucrarea câştigase premiul şi ea ştia că
nu era o lucrare originală. „Nu a fost ideea mea” îşi spuse. „Am furat ideea
altcuiva. Nu-i corect nici pentru ceilalţi copii.” Ana era creştină şi ştia că lui
Dumnezeu nu Îi place ceea ce a făcut. Nu era bucuroasă şi se gândea la
reacţia părinţilor şi a profesoarei dacă ar afla. Apoi şi-a adus aminte că Dumnezeu poate să o ierte dacă Îi cere acest lucru şi sângele Domnului Isus poate
să o curăţească. Merse în dormitor şi spuse Domnului Isus toată povestea.
Când aflară părinţii această veste, o sfătuiră să spună profesoarei şi să restituie cartea primită ca premiu. A fost greu să facă acest lucru, dar profesoara
a iertat-o. „Promit că nu voi mai înşela. Îmi este ruşine că am fost aşa de egoistă şi necinstită. Doresc să fiu ca Domnul Isus.”
Lăcomia

„Apoi le-a zis: «Vedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani; căci
viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui».” (Luca 12:15)

Micuţul plângea din răsputeri. Îşi prinsese mânuţa într-un borcan cu dulciuri. Mama încercă să îi scoată mânuţa din borcan, dar copilul continua cu
ţipetele. În cele din urmă trebuiră să spargă borcanul ca să elibereze mânuţa
copilului. Când îşi văzu mânuţa liberă, copilul zâmbi, deschise pumnul şi îndesă câteva bomboane în gură. Dacă nu ar fi ţinut bomboanele în pumn,

145

mâna ar fi fost mai mică şi ar fi putut să o scoată din borcan foarte uşor. Dar
din cauză că nu a renunţat la bomboane, a trecut prin momente chinuitoare
şi un borcan frumos a trebuit să fie spart.

Aceste două monede (arată) vă pot opri ca să vedeţi o imagine frumoasă
sau să vedeţi luna noaptea, sau să citiţi din Biblie? Cum? Dacă le ţineţi
aproape de ochi (arată) nu mai vedeţi nimic cu excepţia celor două monede.
La fel păţesc şi oamenii care se gândesc numai la bani. Nu pot să vadă nimic
altceva bun în afară de bani.

Doi hoţi au jefuit casa unei femei foarte bogate şi au încercat să scape cu
o barcă furată pe care au găsit-o pe râu lângă casă. Din nefericire, nu ştiau
că barca avea o gaură şi nu după multă vreme a început să ia apă şi să se
scufunde. Hoţii trebuiau să înoate pentru a-şi salva viaţa. Amândoi erau buni
înotători. Unul dintre ei, lăsă genţile cu aur şi alte lucruri scumpe în barcă şi
înotă către mal. Celălalt, îşi legă în jurul corpului câteva genţi şi cu toate că
încercă să înoate până la mal, nu putu din cauza greutăţii. Acesta se înecă şi
muri din cauza lăcomiei.
Istorisiri biblice:
● Omul bogat şi hambarele (Luca 12:16-22).
Domnul Isus a avertizat despre păcatul lăcomiei, vorbind despre un om al
cărui singur scop era să adune cât mai multe recolte şi bani. Curând nu mai
avea loc unde să îşi pună toată recolta şi în lăcomia lui dorea şi mai mult. Dar
Dumnezeu îi spuse că va muri în noaptea aceea şi tot ce-a adunat nu-i va fi
de nici un folos. Va pierde totul şi îşi va pierde şi sufletul din cauza lăcomiei.
● Anania şi Safira (Faptele Apostolilor 5:1-13).
Anania şi Safira erau membri în biserică şi doreau să pară generoşi. Au
vândut nişte pământ şi au dat o parte din bani bisericii, pretinzând că aceasta
era tot ce-au primit. Din pricina lăcomiei lor, au minţit în faţa bisericii şi în faţa
lui Dumnezeu. Amândoi au fost judecaţi de Dumnezeu şi au murit. Moartea
lor este o avertizare pentru noi.
● Acan şi bunurile furate (Iosua 7).
Dumnezeu a spus copiilor lui Israel, să nu ia nimic din lucrurile pe care le
vor găsi în Ierihon. Cu toate acestea, atunci când Acan a văzut o manta frumoasă şi nişte aur şi argint, din lăcomie le-a luat şi le-a ascuns în mijlocul
cortului său. Din cauza lăcomiei şi a neascultării lui şi a familiei lui (care au
ştiut despre acestea) toţi au fost omorâţi.
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Minciuna

„Nu vă minţiţi unii pe alţii, întrucât v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi, cu
faptele lui” (Coloseni 3:9).

O fetiţă a venit şi a întrebat pe mama ei: „Mami, ce este mai rău, să mint
sau să fur?” Mama i-a răspuns că atât minciuna cât şi furtul sunt păcate şi nu
poate să spună care din ele este mai rău.
„Ei bine, mami, eu m-am gândit mult şi cred că este mai rău să minţi decât să
furi.” „De ce dragă?” „Ei bine, dacă ai furat un lucru poţi să îl dai înapoi, cu
excepţia unor lucruri pe care le-ai mâncat; şi chiar dacă ai mâncat ce-ai furat
poţi să plăteşti pentru el. Dar minciuna este veşnică.”

„Minciuna este ca un bulgăre de zăpadă. Cu cât îl rostogoleşti mai mult,
cu atât devine mai mare.” (Martin Luther)

Primul lucru pe care suntem tentaţi să-l facem atunci când am greşit este
să minţim, ca să acoperim greşeala. Uneori spunem: „N-am spart eu vasul.
Pisica a dat peste el când a sărit de pe masă.” Sau: „N-am furat eu banii. Am
văzut un băiat fugind din casă. Cred că el a făcut-o”.
Minciuna ne scapă uneori din necaz, dar Dumnezeu vede tot ce facem. Nu
putem acoperi nimic pentru că Dumnezeu cunoaşte totul. Dumnezeu pedepseşte pe cei mincinoşi.

Era odată un băieţel care spunea multe minciuni. Era creştin, dar îşi
spunea întotdeauna: „Ei bine, am să-I spun lui Dumnezeu că îmi pare rău că
am minţit – El mă iartă şi nu-i nimic dacă mai mint după aceea.” Tatăl lui dorea
foarte mult să-l ajute să se oprească din acest obicei. Îi arătă băieţelului o bucată de scândură, îi dădu un ciocan şi câteva cuie şi îi spuse să bată câte un
cui în scândură de fiecare dată când spune o minciună. După câteva luni
scândura era plină de cuie, dar băiatul continua să mintă. Tatăl îi spuse:,, Aş
vrea să scoţi toate aceste cuie şi fiecare cui îl scoţi atunci când eşti ispitit să
spui o minciună, dar alegi să spui adevărul.” Băiatul a ascultat cele spuse de
tatăl lui şi după multă vreme a reuşit să scoată toate cuiele. „Vezi, fiule, ai
scos cuiele dar găurile au rămas.”
Domnul Isus ne iartă atunci când Îl rugăm să ne ierte păcatele, dar sunt păcate care lasă urme în vieţile noastre.
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Istorisiri biblice:
● Ghehazi şi minciuna (2 Împăraţi 5:20-22).
Pentru nişte bani şi haine noi, Ghehazi a minţit pe Naaman şi pe Elisei,
stăpânul lui. Elisei ştia însă ce a făcut Ghehazi – şi Dumnezeu ştia – şi Ghehazi s-a îmbolnăvit de lepră.
● Înşelăciunea Gabaoniţilor (Iosua 9:1-16).
Gabaoniţilor le era teamă că Iosua şi armata lui îi vor ucide şi vor ocupa
ţara. Aşa că s-au deghizat şi au venit la Iosua, pretinzând că vin de la o mare
depărtare. Ca rezultat al minciunii lor, Iosua a făcut pace cu ei. Minciuna le-a
salvat viaţa, dar au devenit sclavii copiilor lui Israel.
Noi trebuie să fim corecţi şi să nu minţim sau să înşelăm pe alţii.

Dragostea de bani

„Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; şi unii, care au umblat
după ea, au rătăcit de la credinţă, şi s-au străpuns singuri cu o mulţime de
chinuri.” (1 Timotei 6:10)

Un om care strângea bani pentru o lucrare de caritate, a mers la un prieten bogat, dar a fost refuzat. „Dar nu vedeţi ce nevoie mare avem?” întrebă
omul. „Nu.” „Priviţi pe fereastră! Ce vedeţi?” „Oameni... adulţi şi copii.” „Atunci
priviţi în oglindă. Ce vedeţi?” „Pe mine” răspunse omul bogat. Prietenul lui îi
răspunse: „Oglinda este din sticlă, fereastra este din sticlă. Dar sticla din
oglindă este diferită de sticla din fereastră. Sticla din oglindă este acoperită cu
o peliculă din argint. Când te uiţi în oglindă, te vezi pe tine însuţi. Dacă nu ar
fi pelicula de argint ai vedea pe ceilalţi oameni.”
Copii, aveţi grijă! Dacă ajungeţi bogaţi, nu lăsaţi banii să vă stăpânească,
nu fiţi egoişti.
Istorisire biblică:
Tânărul bogat (Matei 19:16-24).
Tânărul dorea viaţa veşnică, dar nu era gata să-L urmeze pe Domnul Isus
dacă aceasta însemna, să dea Domnului locul întâi în viaţa lui şi să renunţe
la bogăţii. Banii erau mai importanţi pentru el decât Domnul Isus şi viaţa
veşnică.
Nu lăsa banii sau altceva să intervină între tine şi Domnul Isus.
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Rebeliunea şi neascultarea

„Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept.” (Efeseni 6:1)
O mamă reuşi în cele din urmă să-l facă pe micuţul răzvrătit să stea jos.
„Ei bine, stau jos”, spuse copilul. „Dar ştii ce mamă? În interiorul meu eu stau
în picioare.”

Nemulţumirea

„ ...căci m-am deprins să fiu mulţumit cu starea în care mă găsesc.”
(Filipeni 4:11b)
Fanny Crosby nu putea să vadă cerul albastru, nici norii albi, strălucitori.
Nu putea să vadă nici florile, nici iarba. Nu putea să-şi vadă mieluşelul. Nu
putea să vadă nimic. Era oarbă.
În locul ei poate te-ai simţi mizerabil. Poate ai sta şi ţi-ai plânge de milă.
Fanny a decis să nu-şi piardă timpul cu lucruri de genul acesta. S-a gândit ce
multe lucruri bune a făcut Dumnezeu pentru ea şi a ales să se bucure pentru
aceste lucruri şi să nu se întristeze că era oarbă. Avea doar opt ani când a
scris această poezie:
Fericit e sufletul meu
Cu toate că nu pot să văd!
M-am hotărât ca în această lume
Să fiu mulţumitoare.
Mă bucur de multe binecuvântări
Pe care alţii nu le au.
Aşa că nu voi plânge şi nu voi suspina
Pentru că sunt oarbăFanny a scris multe cântări care se cântă şi astăzi în bisericile noastre.
Alege şi tu, ca Fanny, să fii mulţumitor şi să nu îţi plângi de milă.
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Ce face Dumnezeu
cu păcatul nostru,
atunci când
credem în Isus Hristos
1. Ne şterge toate păcatele (Isaia 43:25; Isaia 44:22; Fapte 3:19).
S-au şters!
2. Aruncă păcatele în adâncul mării (Mica 7:19).
S-au şters!
3. Aruncă toate păcatele în spatele Lui (Isaia 38:17).
S-au şters!
4. Nu-şi va mai aduce niciodată aminte de ele ( Isaia 43:25;
Ieremia 31:24).
S-au şters!
5. Îndepărtează păcatele noastre aşa de departe cât este răsăritul
de apus (Psalmul 103:12).
S-au şters!
6. Ne face mai albi decât zăpada (Isaia 1:18).
S-au şters!!
7. Ne iartă pe deplin (Ieremia 31:34; Psalmul 103:3).
S-au şters!
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Capitolul 5
Doctrine despre mântuire

Nu este suficient pentru copii să cunoască şi să înţeleagă faptul că sunt
păcătoşi şi sunt sub judecata şi condamnarea Dumnezeului cel Sfânt. Noi trebuie să le dăm vestea bună – vestea că pot fi mântuiţi din păcatul lor, prin
ceea ce a făcut Domnul Isus pe cruce – şi pot fi mântuiţi doar prin pocăinţă şi
credinţă.
Acesta este un subiect vast care cuprinde multe adevăruri şi am încercat
să găsim istorisiri potrivite.
Adevăr: Oricât de bun ai încerca să fii,
(MC)
aceasta nu te poate mântui.

Verset biblic: „El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea
făcută de Duhul Sfânt.” (Tit 3:5)

Ai văzut vreodată o pompă de stil vechi?

Trebuie să tragi de capătul
pompei în sus şi în jos pentru ca apa să urce. Sarcina lui Filip era
aprovizionarea zilnică cu apă a familiei. Într-o zi, în timp ce pompa, a văzut că
apa nu era curată. Aşa că s-a dus, a luat vopsea portocalie şi a vopsit pompa.
Dar apa din pompă era tot murdară. A luat vopsea de altă culoare şi a vopsit
pompa. Nici o schimbare! L-a întrebat pe tatăl lui ce ar putea face. Tatăl l-a întrebat ce a făcut şi Filip a răspuns că a vopsit pompa cu două culori.
„Vopseaua nu te ajută. Problema nu este pe dinafară. Este în interiorul fântânii. Trebuie reparată.”
Poate gândiţi că Filip era cam prostuţ. Dar să ştiţi că nu era mai prostuţ
decât mulţi copii care gândesc că, dacă se îmbracă frumos şi vin duminica la
biserică, sunt buni creştini. Problema păcatului este o problemă interioară, iar
Domnul Isus poate să o rezolve, dacă noi ne rugăm şi Îi cerem acest lucru.

Imaginaţi-vă o fetiţă pe nume Lavinia care avea o rochiţă albă frumoasă.
Acestei fetiţe i s-a spus să nu se murdărească, să stea liniştită până când va
merge în vizită la bunica. Dar ea s-a furişat, a luat o bucată de ciocolată şi a
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început să o mănânce. Câteva bucăţi au căzut pe rochia ei albă şi frumoasă.
Când a văzut că s-a murdărit, a încercat să şteargă cu... degetul. Ciocolata
s-a topit şi i-a pătat rochia. A mers la baie şi a încercat să o spele cu buretele.
Petele s-au făcut tot mai mari. Nu a reuşit să scape de ele.
La fel face şi păcatul cu inimile şi vieţile noastre. Oricât ai încerca, nu poţi
să scapi de pete, aşa cum fetiţa nu a reuşit să îndepărteze petele de ciocolată
de pe rochie. Dumnezeu doreşte ca noi să fim curaţi pentru a intra în cer.
Chiar dacă am încerca să scăpăm de petele din inima noastră, nu vom reuşi
să rămânem curaţi. Doar Domnul Isus poate să ne îndepărteze păcatele şi să
ne facă drepţi în ochii lui Dumnezeu.

În Africa, un băieţel a căzut într-o groapă. Se apropia noaptea, era în pericol din pricina fiarelor sălbatice şi el nu putea ieşi din groapă. Începu să
tremure de frică. Mai mulţi oameni s-au adunat în jurul gropii. Unul i-a spus
că a fost o nebunie din partea lui să cadă acolo. Altul l-a mustrat că a fost
obraznic şi s-a jucat lângă groapă. Al treilea i-a spus să iasă din groapă la fel
cum a intrat. Altul i-a spus că atunci când va ieşi din groapă, să aibă grijă să
nu cadă din nou. Dar nici un sfat nu-i era de real folos. În cele din urmă, un
om aruncă o frânghie în groapă şi spuse copilului să şi-o lege în jurul taliei.
Apoi omul îl ridică pe băiat din groapă. Acesta a fost un răspuns real la nevoia
lui. El nu se putea salva pe sine însuşi. Avea nevoie de cineva să-l salveze –
cineva puternic şi iubitor.
Cum putem avea păcatele iertate? Doar prin Domnul Isus Hristos.

Un om avea un ceas care nu a mai funcţionat. Cineva a spus: „Lasă-l
câteva zile să vedem ce se mai întâmplă.” Au trecut câteva zile şi nu s-a întâmplat nimic. Altul a spus: „Scutură-l de câteva ori!” Fără succes. „Pune-l în
alt loc!” Tot fără succes. În cele din urmă l-au dus la magazinul de unde fusese
cumpărat. Comerciantul a spus: „Îl vom trimite înapoi la fabricant”. Ceasul a
fost trimis însoţit de un comentariu. „Ceasul are nevoie de mecanismul interior
şi arcul este rupt.”
Biblia ne spune că problemele noastre provin din interior. Ne-am născut cu
o natură păcătoasă şi în noi este ceva ce ne îndeamnă să facem lucruri rele.
Aşa suntem noi! Ceea ce suntem pe dinafară izvorăşte din interiorul nostru.
Biblia ne spune care este problema noastră. Dar ne spune oare şi răspunsul?
Sigur că da. Suntem ca acel ceas care nu mai funcţiona. Avem nevoie de un
interior nou - şi doar Creatorul nostru, Domnul Isus poate să ne dea un interior
nou.
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Era odată un sat care se numea „Viaţă”. Era frumos şi plăcut, dar singurul
loc din care puteai face rost de apă, era de la pompa din centrul satului. Într-o zi oamenii au început să se plângă de gustul groaznic al apei. Sfatul
bătrânilor din sat s-a adunat să vadă ce este de făcut. Au decis să vopsească
pompa roşu strălucitor, dar apa avea acelaşi gust groaznic. Au curăţat pământul în jurul pompei şi au făcut un strat cu tot felul de flor, dar apa avea acelaşi
gust groaznic. Au chemat preotul să se roage pentru pompă, dar apa avea un
gust groaznic.
În cele din urmă un bătrân veni cu o sugestie: „Eu zic să desfacem pompa
şi să vedem dacă nu e ceva rău cu fântâna.” Au făcut aşa şi au găsit în fântână o mulţime de mizerii. Au curăţat fântâna, şi au avut apă curată.
Problema noastră este ca şi a acestei pompe. Nu este o problemă de exterior, ci de interior. Oricât ai încerca să înfrumuseţezi lucrurile pe dinafară,
problema ta nu va fi rezolvată. Dar când Îi ceri Domnului Isus să vină în viaţa
ta, El rezolvă problemele din interior.
Istorisire biblică:
Fariseii religioşi (Luca 18:10-14)
Fariseul s-a lăudat în faţa lui Dumnezeu cu bunătatea lui şi cu faptul că el
nu este păcătos ca alţi oameni, ca vameşul care era şi el acolo. Dar Dumnezeu a iertat pe vameşul care şi-a mărturisit păcatul şi nu l-a iertat pe fariseul
care se lăuda cu faptele lui bune.
Nu contează cât de buni suntem sau cât de buni încercăm să fim, noi nu ne
putem salva pe noi înşine.

Adevăr: Domnul Isus Hristos este singurul Mântuitor.
Nu există altă cale de mântuire. (CPDC, MC)

Verset biblic: „În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este subt cer nici
un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi.” (Faptele Apostolilor 4:12)

Mihai era foarte încântat. Sosise ziua cea mare. El şi familia plecau în vacanţă. Tatăl conducea maşina. Mergeau spre un loc unde nu mai fuseseră
niciodată. După câteva ore şi-au dat seama că sunt pe un drum greşit. „Ai o
hartă, tată?” întrebă Mihai. „Nu, Mihai. Ştiu că ar fi trebuit să iau una.” Nu-i
aşa că a fost o nebunie să pornească într-o călătorie spre un loc unde nu mai
fuseseră niciodată. fără o hartă, fără un ghid?
Dar mulţi băieţi şi fetiţe, bărbaţi şi femei fac aceleaşi lucruri. Doresc să
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meargă în cer, doresc să fie cu Dumnezeu după ce mor. Ei speră că vor
ajunge acolo, dar nu au o hartă, nu au un ghid, nu sunt siguri care este calea.
Eu şi tu ştim calea. Avem o hartă, Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu. Eu şi tu
putem fi siguri că ştim încotro mergem. De ce? Pentru că citim în Biblie că
Domnul Isus este calea. Când a fost aici pe pământ, El a spus: „Eu sunt calea,
adevărul şi viaţa” (Ioan 14:6). Nu este o altă cale.

O femeie s-a trezit în miezul nopţii. Camera ei de hotel era în flăcări. A
sărit din pat, a deschis o uşă, a închis-o după ea şi... a descoperit că de fapt
intrase în şifonier. Mai mult, uşa nu se mai deschidea. Era prinsă într-o cursă!
A început să izbească în uşă şi să strige. Pompierii care tocmai au sosit, au
reuşit să o scoată din şifonier. La fel şi voi, trebuie să fiţi atenţi spre ce uşi vă
îndreptaţi. Femeia despre care v-am povestit, a crezut că acea uşă îi va salva
viaţa, dar a căzut în capcană. De ce? A mers pe o uşă greşită.
Copiii sunt în pericolul de a fi despărţiţi de Dumnezeu pentru veşnicie din
pricina păcatelor lor. Mulţi cred că pot scăpa de acest pericol mergând către
uşa pe care scrie „Fapte Bune”. Alţii cred că pot scăpa de acest pericol
mergând către uşa pe care scrie „Biserică”. Sunt şi alte uşi despre care copiii
îşi imaginează că îi vor duce spre siguranţă, dar nici una dintre ele nu este uşa
cea bună.
Singura uşă a mântuirii şi a scăpării este Domnul Isus Hristos care a murit
ca să ne salveze şi să ne deschidă calea către iertare şi către cer. El a spus:
„Eu sunt Uşa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit” (Ioan 10:9). Crede
în Domnul Isus şi vei fi în siguranţă pentru veşnicie.

Gabi trebuia să meargă cu trenul la Bucureşti. Era prima dată când călătorea cu trenul. A venit ziua cea mare, a mers cu tata la gară şi s-a urcat în
tren în ultimul moment. Tocmai se aşezase pe scaun şi privea nerăbdător pe
fereastră, când controlorul a venit şi a cerut biletul. Gabi a întins biletul contrololului care a privit la bilet şi a spus: „Îmi pare rău, sunteţi într-un tren greşit.
Acesta merge spre Cluj, nu spre Bucureşti!” Ce greşeală!
Dar mă întreb, oare câţi copii nu au făcut aceeaşi greşeală?
Doreşti să mergi spre ceruri. Singura cale este să crezi în Domnul Isus
Hristos ca Mântuitor. Dacă încerci să ajungi în cer, mergând la biserică sau
încercând să faci fapte bune, eşti într-o direcţie greşită.
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Adevăr: Mântuirea nu poate fi câştigată,
este un dar. ( MC)

Verset biblic: „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu
vine de la voi; ci este darul Lui Dumnezeu.” (Efeseni 2:8)
David avea aproape zece ani şi încă mergea pe tricicletă. Era tot ce avea.
Toţi prietenii lui aveau biciclete. Şi îşi dorea şi el foarte mult o bicicletă.
Într-o zi mergea pe poteca ce ducea spre casa lui. Dădu cu tricicleta peste
o bătrânică vecină cu ei, care tocmai ieşea pe poarta grădinii. O lovi, dar în
acelaşi timp se zgudui şi el sub greutatea loviturii. Îi era ruşine şi o luă la fugă
fără să spună „Îmi pare rău!” Încerca să uite întâmplarea, dar nu putea şi
spera că bătrâna îl va ierta, dar nu a fost aşa.
Au trecut două săptămâni. Era aproape de Crăciun. Într-o zi, în cutia poştală apăru un plic mare, adresat lui. Era de la vecina. Băiatul deschise plicul
şi în el scria: „Dragă David, te rog, vino până la mine. Doresc să îţi spun ceva.”
David se sperie. Merse la vecină, ciocăni la uşă şi ea îl invită înnăuntru. „Bună
dimineaţa, David. Ai ceva să-mi spui?” Ruşinat David şopti: „Îmi pare rău că
v-am lovit. Vă rog frumos să mă iertaţi.” Bătrânica răspunse: „Da, te iert. Acum
vino cu mine.” David o urmă în camera cealaltă. Surpriză; acolo era o bicicletă
nouă. „Acesta este darul meu pentru tine!” „Dar, eu nu merit aşa ceva.” „Ştiu
că nu meriţi. Asta este ceea ce Biblia numeşte har – un dar pe care cineva nu
îl merită – aşa ca mântuirea noastră.”
David îi mulţumi, apoi părăsi casa cu bicicleta. Dar, se opri, se întoarse şi
ciocăni la uşă. Vecina deschise şi întrebă: „Ce este, David?” „Vă rog, doamnă,
pot să vă ajut cu ceva?” Bătrâna zâmbi şi răspunse: „Da. Grădinarul meu este
bolnav. Aşa că poţi să îmi îngrijeşti grădina, să smulgi buruienile, să o păstrezi
curată şi eu te voi plăti”. „Nu doresc bani,” răspunse David „aţi făcut atât de
mult pentru mine.” În vara aceea David îngriji grădina vecinei.
Ce putem învăţa din povestirea lui David?
- Noi trebuie să spunem Domnului Isus că ne pare rău pentru păcatele noastre
şi să-L rugăm să ne ierte.
- El va face aceasta nu pentru că merităm, ci pentru că ne iubeşte.
- Ca făpturi noi, vom dori să-I slujim Lui.
Istorisire biblică:
Vameşul iertat (Luca 18:10-14).
Vameşul ştia că era păcătos şi a spus lui Dumnezeu acest lucru. Ştia că
nu poate face nimic să se mântuiască, ci doar să ceară îndurarea, harul şi

155

iertarea de la Dumnezeu. Le-a cerut şi le-a primit de la Dumnezeu care este
plin de har şi de îndurare.
Dacă noi cerem Domnului să ne ierte, El va face acest lucru, imediat, pentru că El este Dumnezeul harului.

Adevăr: Mântuirea este un dar pe care-l primesc
păcătoşii, atunci când îşi pun încrederea
în Isus Hristos. ( MC)

Verset biblic: „Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată
al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.”
(Romani 6:23)

Cu mulţi ani în urmă, trăia o văduvă săracă, al cărei singur copil era bol-

nav. Cineva a spus văduvei, că un strugure dintr-un anumit soi îl va ajuta să
se simtă mai bine. Nu a găsit acest tip de strugure în nici un magazin. Dar, a
auzit că în grădina împăratului ar fi astfel de struguri. A luat nişte bani şi a
mers la palatul împăratului să cumpere câţiva struguri.
Grădinarul împăratului a râs când femeia i-a spus că doreşte să cumpere
câţiva struguri pentru fiul ei. I-a oferit toţi banii care îi avea, dar acesta i-a vorbit urât şi a alungat-o. Tocmai atunci trecea prin grădină fiul împăratului şi a
auzit cuvintele urâte ale grădinarului. „Ce se întâmplă?” a întrebat-o pe femeie. Ea i-a explicat că fiul ei era bolnav şi avea nevoie de câţiva struguri,
pentru ca el să se simtă mai bine. A oferit toţi banii pe care îi avea fiului împăratului în schimbul câtorva struguri. „Femeie, tatăl meu nu este comerciant.
Tatăl meu este împăratul. El nu vinde, ci oferă.” Fiul împăratului a dat femeii
câţi struguri a putut ea să ducă.
Ştiţi că nu puteţi cumpăra mântuirea, sau viaţa veşnică, sau iertarea păcatelor? Nu le meritaţi. Acestea sunt daruri de la Împăratul Împăraţilor şi le veţi
primi atunci când credeţi în Fiul Împăratului, Mântuitorul vostru.

Un misionar a explicat deseori prietenului său, un căutător de perle hindus
vestea bună a mântuirii prin Domnul Isus Hristos. Dar bătrânul nu pricepea şi
credea că trebuie să lucreze ceva pentru mântuirea lui. Urma să se retragă
din slujba lui de căutător de perle şi plănuia să meargă într-un pelerinaj, să
urce un deal cu picioarele goale, pentru a place zeului lui şi pentru a câştiga
mântuirea.
Cu o zi înainte de pelerinaj, bătrânul căutător de perle, a venit să îşi ia
rămas bun de la prietenul misionar şi i-a oferit un dar. „Acesta este cel mai de
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preţ lucru pe care îl am şi vi-l dăruiesc cu bucurie,” spuse bătrânul.Tânărul
deschise cutiuţa şi găsi o perlă rotundă, perfectă. Era uimit de frumuseţea ei.
„Fiul meu şi-a pierdut viaţa, pescuind această perlă. De aceea este aşa de
preţioasă pentru mine.” „Mulţumesc! Este un dar extraordinar dar nu îl pot
primi. Trebuie să plătesc pentru el. Îţi voi da 10 000 de rupii. Nu pot să-l iau
fără să plătesc, ar fi prea uşor.” „Sahib, perla nu e de vânzare. Ea valorează
viaţa fiului meu şi nici o sumă de bani din lume nu ar putea să plătească asta.”
Bătrânul era foarte indignat, că cineva credea că ar putea să pună preţ pe
viaţa fiului său. „Îmi pare rău. Nu am vrut să te jignesc. Voi primi darul tău cu
multă mulţumire şi îl voi păstra cu grijă, dar aş vrea să înţelegi că Fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos şi-a dat viaţa ca să îţi ierte păcatele şi să te mântuiască pentru veşnicie. L-a costat preţioasa Lui viaţă şi ţi-o oferă ca dar. La
fel cum eu nu pot să plătesc pentru perlă pentru că a costat viaţa fiului tău,
nici tu nu poţi plăti iertarea lui Dumnezeu. Accept-o ca dar. Nu te costă nimic.
Este uşor pentru tine, dar pe El L-a costat totul.” Bătrânul căutător de perle
izbucni în lacrimi şi răspunse: „Accept acest dar. Acum înţeleg. Cred că Domnul Isus şi-a dat viaţa pentru mine. Îl primesc ca Mântuitor”.

Unchiul Cristi tocmai sosise aducând darurile de Crăciun, ambalate cu
grijă de mătuşa Oana. După plecarea unchiului, Alina care avea 12 ani, stătea
cu darul în braţe. Dintr-odată se ridică şi îl aruncă în celălalt colţ al camerei.
„M-am săturat! Nu-l doresc! Să-l ia cine vrea!. M-am săturat să primesc acelaşi cadou de la mătuşa Oana. Nici nu vreau să-l mai deschid, ştiu că iarăşi
este o cutie cu dulciuri.”
Era adevărat. După mărime şi formă toţi puteau să vadă că asta era.
„Nu fi nemulţumitoare” spuse mama ei cu asprime. „Este un dar frumos.
O să îl iau eu, dacă ţie nu-ţi place! Gândeşte-te cât de jignită ar fi mătuşa
Oana, dacă ar şti cum te-ai purtat cu darul ei!”
Mama avea dreptate. Era un dar mic, dar dătătoarea darului ar fi fost şocată, supărată şi tristă, dacă ar fi ştiut că darul ei a fost refuzat.
Cât de şocat ar fi cineva care ţi-ar da un dar extraordinar, un dar la care
s-a gândit mult timp şi pe care l-a ales cu grijă, un dar care l-a costat pe dătător tot ceea ce avea şi la urmă acest dar ar fi dispreţuit şi refuzat. Ce trist şi
ce supărat ar fi dătătorul! Nu ai fi şi tu supărat dacă ai economisi mulţi bani
să oferi cuiva un dar şi persoana respectivă ţi l-ar arunca în faţă?
Ei bine, aşa se simte Dumnezeu. Dumnezeu a dat cel mai bun dar posibil,
pe Fiul Său şi mulţi oameni refuză pe Domnul Isus şi mântuirea Lui. Ce dar!
Şi totuşi oamenii îl ignoră şi îl refuză. Cum se simte oare Domnul Isus? Toţi
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care primesc darul lui Dumnezeu, au viaţă veşnică. Dar cei care refuză darul
lui Dumnezeu, vor fi despărţiţi de Dumnezeu pentru veşnicie.

Timotei bea cu plăcere din doza de suc rece. Fraţii lui privesc cu poftă şi
îl întreabă de unde o are. Ştiau că Timotei nu are bani. Acesta le spune despre
un magazin care s-a deschis chiar astăzi şi unde se oferă suc gratis.
Unul din fraţi râse şi spuse: „Glumeşti. Nu poate să fie adevărat.” Şi fugi
să bea un pahar cu apă. Celălalt frate îl crezu pe Timotei, fugi la magazin şi
se întoarse cu o doză de suc.
Sunt mulţi băieţi şi fetiţe care nu-şi dau seama că mântuirea este un dar
pe care Dumnezeu poate să îl ofere, atunci când ei cred în Domnul Isus Hristos. Ei sunt ca fratele lui Timotei, care nu a crezut şi care a plecat mai departe
nepăsător.

Adevăr: Mântuirea este prin credinţa în Isus Hristos.

Verset biblic: „Pavel şi Sila i-au răspuns: «Crede în Domnul Isus, şi vei fi
mântuit tu şi casa ta»” (Faptele Apostolilor 16:31)
(CPDC, MC)
Pentru a deveni creştin trebuie să crezi în Domnul Isus Hristos.
Biblia descrie aceasta folosind imagini diferite:
● Deschide uşa inimii (Apocalipsa 3:20).
● A-L primi pe Hristos (Ioan 1:12).
● Întoarce spatele păcatului şi vino la Hristos (Fapte 3:19).
● Chemarea la Hristos (Romani 10:13).
● A privi la Hristos (Ioan 3:14; Isaia 45:22).
● A veni la Hristos (Ioan 6:37; Matei 11:28).
● A-L urma pe Hristos (Matei 4:19).
Fiecare din imaginile de mai jos ne arată şi descriu cum ne putem pune încrederea în Isus Hristos:
● Credinţa este mâna care deschide uşa şi Îl invită pe Salvator.
● Credinţa este mâna care primeşte darul mântuirii din partea
Salvatorului.
● Credinţa este întoarcerea persoanei de la păcat la Mântuitorul.
● Credinţa este vocea care te cheamă să fii mântuit.
● Credinţa este ochiul aţintit spre Salvatorul.
● Credinţa este piciorul care se mişcă spre Mântuitorul.
● Credinţa este piciorul care părăseşte lumea şi Îl urmează pe
Salvatorul.
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Nu ar trebui să amestecăm toate aceste imagini ale credinţei într-o singură
lecţie, ci să le folosim una câte una, pentru a evita confuzia.
Uneori nu se foloseşte nici una din aceste imagini, ci se oferă o afirmaţie
simplă. De exemplu: ,,crede în Hristos” (Fapte 16:31) sau ,,ascultă Evanghelia” (Romani 6:17; Romani 10:16-17).


În viaţa de fiecare zi sunt multe exemple care ne arată cum să practicăm
credinţa şi aceste exemple pot fi de mare ajutor:
● Când credem în promisiunile cuiva.
● Când credem într-un medicament ca remediu pentru boala noastră.
● Când credem că prietenii noştri ne sunt loiali.
● Când avem încredere în darul unui doctor de a pune un diagnostic
corect şi de a prescrie reţeta potrivită.
● Când avem încredere în abilitatea unui avocat de a ne apăra cauza
şi de a ne scoate din necaz.
● Când avem încredere într-o călăuză ca să ne ducă până pe vârful
muntelui şi să ne coboare înapoi în oraş în siguranţă.
● Când avem încredere în tren, în autobuz, în avion ca să ne ducă la
destinaţie.
● Când avem încredere într-un scaun atunci când ne aşezăm pe el.

Ştii că Dumnezeu te iubeşte şi doreşte să te mântuiască - chiar dacă tu
nu meriţi acest lucru? Dar trebuie să faci ceva.
Atunci când păşeşti în autobuzul care te duce la şcoală îţi pui încrederea
în şofer şi crezi că o să te ducă în siguranţă până la şcoală. Dar nu vei ajunge
niciodată la şcoală, dacă nu te urci în autobuz. Autobuzul este pregătit să te
ducă, dar nu vei ajunge, dacă nu te urci în el. Şi nu te urci în autobuz, dacă
nu ai încredere în şofer. Dar atunci când ştii că este un şofer bun, trebuie să
faci un pas, să urci în autobuz şi să ai încredere că acesta te va duce acolo
unde vrei să mergi. La fel este şi cu mântuirea. Domnul Isus Hristos a plătit
preţul pentru mântuirea ta. Ştii şi crezi că El a făcut lucrul acesta. Acum trebuie
să faci un pas. Trebuie să crezi în El, să te încredinţezi în mâinile Lui.

Când te aşezi la masă şi începi să mănânci, arăţi că ai încredere în mama
ta, crezi că ea a pregătit o mâncare bună.
Chiar şi simplul aşezat pe scaun la masă, arată că îţi pui încrederea în
acel scaun şi eşti sigur că te va ţine.
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Aşa că pune-ţi încrederea în Domnul Isus Hristos şi spune: „Doamne Isuse
ştiu că poţi să îmi dai viaţa veşnică; cred că ai murit în locul meu şi acum mă
încredinţez Ţie. Doamne îmi pun încrederea în Tine.” Nu ai mânca, dacă nu
ai avea încredere în persoana care a pregătit mâncarea. Nu ai sta pe un
scaun, dacă nu ai avea încredere că scaunul acela nu se rupe sub tine. Nu
vei fi mântuit şi iertat, dacă nu crezi în Domnul Isus Hristos.

Emanuel locuia împreună cu mama, tatăl lui şi cei zece fraţi şi surori, într-o casă mică, pe malul unui râu lat şi adânc. De multe ori râul trecea peste
maluri. Într-o iarnă a plouat foarte mult iar râul s-a revărsat şi a inundat grădinile. Emanuel era acasă când a venit potopul şi s-a urcat pe acoperiş, singura parte a casei care nu fusese acoperită cu apă. A stat acolo ore în şir, îi
era frig şi teamă. Deodată a văzut o barcă venind către casa lui. În ea erau
câţiva oameni. Barca s-a apropiat tot mai mult de locul unde stătea Emanuel.
Un om din barcă s-a ridicat, a întins braţele către Emanuel şi a spus: „Hai,
aruncă-te şi eu te voi prinde”. Lui Emanuel îi era frică să facă acest lucru, aşa
că a început să plângă şi a rămas acolo pe acoperiş. Atunci din barcă s-a ridicat un alt om, era tatăl lui Emanuel. „Haide fiule, aruncă-te şi te voi prinde.”
Imediat Emanuel s-a aruncat în braţele tatălui. Tatăl l-a prins şi a fost salvat.
De ce a răspuns Emanuel celui de-al doilea om şi nu primului? Pentru că îl
ştia pe cel de-al doilea om; era tatăl lui şi ştia că poate să aibă încredere în
el. Ştia că tatăl lui îşi va ţine promisiunea. Aşa că s-a aruncat în braţele tatălui
şi tatăl lui l-a prins.
Eşti tu gata să crezi în Domnul Isus? Poţi să îţi pui încrederea în El, pentru
că El îşi ţine promisiunile.

O fetiţă a întrebat pe tatăl ei, ce înseamnă „credinţă”. Tatăl a încercat să
îi explice, dar ea nu a prea înţeles; aşa că el a dus-o într-un hambar unde era
foarte întuneric, dar dacă uşa era puţin deschisă, venea o dâră de lumină.
Într-o parte a hambarului era un dulap şi tatăl a aşezat-o pe fetiţă pe el.
Apoi i-a spus să aştepte. El a închis uşa hambarului şi s-a făcut întuneric.
„Acum,” spuse tata „nu mă poţi vedea, dar eu sunt aici. Sări şi eu te voi
prinde.” Fără să ezite fetiţa a sărit şi tatăl a prins-o în braţele lui. „De ce ai sărit,
dacă nu m-ai văzut?” „Ştiam că mă poţi prinde”, a răspuns fetiţa. „Vezi, tu ai
avut credinţă în mine.” „Acum am înţeles!” strigă fetiţa. „Eu nu te-am văzut,
dar ştiam că nu mă vei lăsa să cad. La fel nu îl pot vedea pe Domnul Isus, dar
am încredere că El mă poate mântui. El nu mă va lăsa să cad. El mă va ţine
în siguranţă şi mă va duce în cer.”
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O călăuză conducea un grup de oameni către vârfuri, în Alpii elveţieni.
Cu toate că nu mai fuseseră niciodată acolo, se descurcau foarte bine, până
au ajuns la o crăpătură mare în gheaţă. Ghidul a sărit peste crăpătură şi apoi
toţi ceilalţi au sărit cu emoţie şi teamă, cu excepţia unei doamne care a rămas
înlemnită de spaimă că va cădea în prăpastia ce se întindea în jos. „Nu vă fie
teamă,” spuse ghidul „priviţi la mine şi nu priviţi în jos. Vă voi prinde. Mâna
aceasta nu a lăsat încă pe nimeni să cadă.” Privind la faţa ghidului şi la mâna
întinsă, doamnei i-a pierit teama. A sărit şi ghidul a prins-o şi a dus-o la loc
sigur. La fel şi noi, ne putem încrede în Domnul Isus. El este puternic şi poate
să ne mântuiască.

Cu mulţi ani în urmă trăia un om pe nume Blondin, acrobat renumit. Ştiţi
de ce? El mergea pe o sfoară întinsă între două puncte. Odată a vrut să facă
ceva foarte spectaculos şi periculos.
A spus că poate să traverseze Cascada Niagara din Canada pe o sfoară
întinsă, chiar şi cu ochii legaţi. A venit ziua mult aşteptată. Mulţi oameni s-au
adunat şi el a mers pe sfoara care trecea dintr-o parte în alta a cascadei. Apoi
a spus că va face lucrul acesta legat la ochi. Şi a reuşit! Oamenii au privit
uimiţi. După aceea a trecut din nou sfoara împingând o roabă dintr-o parte în
alta. Unii au spus: „imposibil”, dar au rămas uimiţi când Blondin a reuşit şi
acest lucru.
După aceea s-a uitat spre spectatori şi a spus: „Voi trece cascada pe
sfoară, cu roaba, şi cu un om în roabă”. A privit la unul dintre spectatori şi
l-a întrebat: „Crezi că pot face lucrul acesta?” „Cred,” răspunse omul, „fără
îndoială.” „Atunci hai în roabă şi te trec peste cascadă”, spuse Blondin. „Nu,
mulţumesc,” spuse omul foarte hotărât, invocând tot felul de scuze. Cu alte
cuvinte, nu avea încredere cu adevărat în Blondin. Un alt om se oferi voluntar,
se urcă în roabă şi Blondin îl trecu pe sfoară dintr-o parte în alta a cascadei.
Aş vrea să vă pun o întrebare. Care din cei doi a arătat încredere în Blondin,
cel care a spus „da, cred că vei face lucrul acesta”, dar a refuzat să se urce
în roabă sau cel care a făcut pasul hotărâtor şi s-a urcat în roabă? Al doilea
om şi-a pus încrederea în Blondin.
Aşa că, dacă doreşti să fii mântuit trebuie „să te urci în roabă”. Trebuie să
îţi pui credinţa în Domnul Isus Hristos. Trebuie să spui Domnului Isus Hristos
că şi tu crezi în El, că depinzi de El ca să te mântuiască, şi poţi fi sigur că El
va face lucrul acesta.
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Presupunem că eşti un paraşutist, că zbori la 5 000m înălţime şi trebuie
să faci primul tău salt cu paraşuta. Comandantul va spune: „Trei, doi, unu,
sari.” Este rândul tău să sari, dar stai şi te întrebi dacă paraşuta se va deschide cu adevărat. Pentru a putea sări, trebuie să faci pasul hotărâtor. Trebuie
să ai încredere că paraşuta se va deschide. Îţi pui încrederea în ea. Nu sari
dacă nu eşti sigur de acest lucru. Depinzi de paraşută şi sari la poruncă.
Exact asta trebuie să faci ca să fii mântuit. Trebuie să ai încredere în Domnul Isus Hristos, că El te poate ierta din păcat şi te poate lua în cer. Nu ai
nevoie de alte lucruri ca să fii mântuit. Trebuie să îţi pui încrederea în El.
Dar să ştiţi că sunt şi paraşute care uneori nu se deschid. Se mai întâmplă.
Şi cel care a crezut în acea paraşută imperfectă, se prăbuşeşte la pământ şi
moare. Dar Domnul Isus este un Salvator perfect, desăvârşit. El niciodată
nu te va dezamăgi. El salvează întotdeauna pe cei care cred în El.

Moartea Domnului Isus a făcut un pod între noi şi Dumnezeu. Dar noi trebuie să păşim peste acest pod, să credem în moartea Lui, dacă dorim să
mergem în cer să fim cu Dumnezeu.

Un copil păcătos seamănă cu un om care se scufunda în mare. Lângă el
era un vas, o barcă de salvare. Dacă ar fi fost tras din mare în barcă ar fi fost
salvat. Cei din barcă au întins o frânghie care avea la capăt o centură. Dacă
îşi punea centura, putea fi tras în barcă. Dar el trebuia să apuce funia, ca să
fie salvat. Credinţa este ca mâna care se întinde şi apucă funia.

Imaginează-ţi că sunt inundaţii şi te-ai căţărat în vârful unui copac. Apoi
auzi un elicopter. Elicopterul se roteşte, se apropie de copac şi vezi că din
elicopter este lăsat un cablu. Trebuie să îl apuci, să îl legi în jurul mijlocului ca
să poţi fi ridicat în siguranţă la elicopter. La fel trebuie să apuci oferta de mântuire a lui Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos.

Doreşti să mergi într-un anumit loc. Poţi ajunge acolo cu maşina, cu autobuzul, cu trenul, cu avionu, dar de fapt trebuie să faci primul pas; să păşeşti
în maşină, în autobuz, în tren şi în avion, altfel nu vei ajunge niciodată la destinaţia care o doreşti. Trebuie să ai credinţă în mijlocul de transport ca să
ajungi acolo. Credinţa nu este doar să stai liniştit şi să speri că se va întâmpla
ceva. Credinţa adevărată o arăţi atunci când păşeşti în autobuz, când te aşezi
pe scaun în autobuz. Credinţa în Hristos o arăţi atunci când mergi la El şi Îl
rogi să te mântuiască şi crezi că El poate să facă lucrul acesta.
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Eşti foarte bolnav şi ai auzit despre un doctor renumit care poate să
trateze boala de care suferi. Crezi că el poate să te vindece, te duci la el şi iei
medicamentele pe care ţi le prescrie. Dacă tu crezi că Domnul Isus poate să
te salveze din păcat, trebuie să faci ceea ce spune – să te întorci din păcat,
să Îl rogi să te mântuiască şi să îţi pui încrederea în El.

„Sari,” spuse tata ce stătea în picioare în întuneric la baza zidului, „şi eu
te voi prinde.” „Dar tată, eu nu te văd. Cum să sar?” „Ai încredere în mine
Tom. Eu te văd şi eu te voi prinde. Nu te îngrijora. Sari!”
Ei bine, ce credeţi că a făcut Tom? Îi era frică, s-a speriat – dar a sărit pentru că ştia că tatăl este acolo, jos, şi avea încredere în el. Asta înseamnă să
ai încredere în cineva. Biblia o numeşte credinţă, Domnul Isus doreşte ca noi
să ne punem încrederea în El şi întotdeauna să credem ce spune El.

Încrederea sau credinţa este încredinţarea în promisiunea cuiva.
Un bătrânel a promis tuturor copiilor de la o întâlnire că, dacă vin la el la
sfârşit şi vor cere o carte, va da fiecăruia câte una. Doi băieţi îl aşteptară la
uşă şi îi spuseră: „Domnule aţi spus că ne veţi da o carte.” „Dar, voi chiar credeţi că eu ţin cărţi în buzunare, să le dau aşa, la băieţi ca voi?” „Dar, domnule
aţi spus lucrul acesta!” spuse unul dintre băieţi. „Bine! Aici sunt cărţile pe care
le-am promis. Am vrut să văd dacă mă credeţi pe cuvânt.”
Apoi dădu copiilor câte o carte şi spuse că, la fel cum ei au crezut promisiunea lui, să creadă şi promisiunea lui Dumnezeu care va da viaţă veşnică
tuturor celor care vin la Fiul Lui pentru mântuire.

Cum cunoaşte mama voastră că tatăl vostru are încredere în ea, atunci
când ea conduce maşina? Când tata doarme liniştit pe scaunul din dreapta!
Dacă nu ar avea încredere în ea, nu ar lăsa-o să conducă, sau ar lăsa-o să
conducă, dar ar sta lângă ea şi i-ar da tot timpul indicaţii şi sfaturi. Cu siguranţă nu ar dormi liniştit! Poţi să fii liniştit şi să ai încredere în Domnul Isus şi
în ceea ce a făcut pentru tine! Nu te mai îngrijora dacă eşti mântuit sau nu, ci
depinde de Mântuitorul şi ai încredere în El. Aceasta înseamnă credinţă.
Istorisiri biblice:
● Convertirea temnicerului din Filipi (Fapte 16:26-34).
Când temnicerul l-a întrebat pe Pavel ce trebuie să facă pentru a fi mântuit,
Pavel i-a spus să creadă în Domnul Isus şi în momentul acela va fi mântuit.
● Convertirea famenului etiopian (Fapte 8:26-40). După ce a auzit Evanghe-
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lia explicată de către Filip, etiopianul a întrebat dacă poate fi botezat, dacă
poate deveni creştin. Filip i-a spus că poate să facă lucrul acesta dacă a
crezut din toată inima şi dacă şi-a pus încrederea în Domnul Isus. Famenul a
acceptat şi Filip l-a botezat.
Dacă îţi pui încrederea în Domnul Isus vei fi mântuit imediat, păcatele tale
vor fi iertate şi tu vei avea viaţă veşnică.

Adevăr: Întotdeauna va fi o schimbare în viaţa noastră,
atunci când ne încredem în Domnul Isus Hristos.

Verset biblic: „Tot aşa şi credinţa: dacă nu are fapte, este moartă în ea însăşi.” (Iacov 2:17)
(MC)

Ştiţi ce este o barcă de curse? Trei oameni erau în trei bărci de curse în

timpul unei întreceri. Primul avea doar o vâslă în partea stângă a bărcii şi se
învârtea în cerc. Al doilea avea doar o vâslă în partea dreaptă a bărcii şi se
învârtea în cerc, dar în direcţie opusă. Al treilea avea două vâsle, câte una
în fiecare parte şi merse drept înainte şi câştigă cursa.
Nu este suficient să spui cred în Domnul Isus Hristos, dacă în viaţa ta nu
este nici o schimbare, dacă nu sunt fapte. Eşti ca primul concurent, doar cu
o vâslă. Nu este suficient să faci fapte bune, dacă nu îţi pui încrederea în
Domnul Isus Hristos. Eşti ca al doilea concurent – care avea doar o vâslă.
Adevăratul creştin este cel cu două vâsle, cel care crede în Domnul Isus
ca Mântuitor şi cel care arată că este mântuit prin schimbările care se văd în
viaţa sa, prin faptele sale.

Pe 7 decembrie 1941, într-un loc numit Pearl Harbour, pe insula Hawaii
s-a întâmplat ceva teribil. Mai multe avioane japoneze au bombardat flota
americană ancorată în apropiere de Pearl Harbour. S-au scufundat multe
vase şi au murit mulţi oameni.
Conducătorul operaţiunii era un japonez numit Mitsuo Fuchida. După un
timp, el a trimis o scrisoare unor persoane în Statele Unite:
„Acum 14 ani am condus raidul de la Pearl Harbour. Astăzi sunt un om
diferit. Între timp m-am convertit, am devenit creştin şi doresc să-L mărturiesc
pe Domnul Isus Hristos, Cel căruia Îi slujesc.”
Al vostru prin Harul Lui, Mitsuo Fuchida
Atunci când o persoană crede în Domnul Isus Hristos ca Mântuitor, viaţa
ei este schimbată.
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Sara era o fetiţă neastâmpărată şi de multe ori făcea necazuri mamei. De
fiecare dată când făcea ceva rău (şi asta se întâmpla deseori) şi mama dorea
să o pedepsească, ea zâmbea şi spunea: „Mami, te iubesc” şi mama îi dădea
pace. Dar Sara continua să nu asculte de mama şi să fie o fetiţă obraznică şi
nesuferită. Îi spunea mamei deseori că o iubeşte, dar în viaţa ei nu era nici o
dovadă a dragostei. Nu a făcut vreodată ceva să arate mamei că o iubeşte.
Acelaşi lucru este adevărat în cazul multor copii care spun că sunt creştini şi
Îl iubesc pe Domnul Isus - dar în viaţa lor nu este nici o schimbare.
Istorisiri biblice:
● Un nou Zacheu (Luca 19:1-10 şi în mod special versetul 8)
Zacheu şi-a folosit poziţia lui de colector de taxe ca să fure bani de la alţi
oameni. El colecta taxe pentru romani; dar cerea oamenilor mai mult decât
trebuiau să dea şi păstra diferenţa.
După ce a crezut în Domnul Isus, Zacheu a fost un alt om. Întâi el a promis
că va da jumătate din averea lui săracilor, apoi a promis că va da de patru ori
mai mult celor de la care a furat.
● Un nou Saul (Pavel) (Faptele Apostolilor 9:2)
Saul era o persoană care a persecutat, a rănit, chiar a omorât creştini - şi
a vorbit împotriva Domnului Isus Hristos. Dar atunci când a crezut în Isus
Hristos, în el s-a produs o schimbare completă. I-a iubit pe creştini, a avut
părtăşie cu ei şi a început să vestească Evanghelia lui Hristos.
Şi noi cei care spunem că suntem creştini, ar trebui să fim diferiţi.

Adevăr: Isus Hristos ne-a mântuit, nu credinţa noastră.

Verset biblic: „şi oricine crede, este iertat prin El de toate lucrurile de care
n-aţi putut fi iertaţi prin Legea lui Moise.” (Faptele Apostolilor 13:39) (MC)

Un băieţel era pe moarte. Era credincios pentru că ceruse Domnului Isus
să fie Mântuitorul lui, dar acum era foarte îngrijorat. Se gândea: „Am crezut
în Domnul Isus Hristos, dar oare am destulă credinţă? Oare am o credinţă
adevărată?” A spus unui prieten care tocmai îl vizita despre îngrijorarea lui.
Prietenul i-a privit faţa tristă şi a văzut cât de uscate îi erau buzele. A luat repede o portocală şi i-a dat-o băiatului. Băiatul a luat portocala şi a mâncat
puţin din ea. „Mulţumesc ” spuse el zâmbind. „Acum nu mai îmi este aşa sete.”
„Ce ţi-a îndepărtat setea?” spuse prietenul. „Mâna ta sau portocala?” „Portocala.” „Ei bine,” spuse prietenul „ai dreptate. Ai luat portocala în mână, aşa
cum L-ai primit pe Domnul Isus Hristos ca Mântuitor. Portocala a fost cea care
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ţi-a potolit setea, aşa cum Domnul Isus te-a mântuit atunci când ai crezut în
El. Credinţa ta este cea care a luat darul Salvatorului, dar Domnul Isus este
Cel care te mântuieşte şi nu credinţa.” Băieţelul a înţeles şi nu a mai fost aşa
de îngrijorat.

Credinţa este ca acel cuplaj care ataşează la locomotivă vagoanele
trenului. Putem compara locomotiva cu Domnul Isus şi vagoanele cu noi.
Vagoanele nu se pot muta fără puterea locomotivei. Puterea locomotivei nu
va putea să mute vagoanele, dacă ele nu sunt ataşate prin acele cuplaje. Cuplajul nu mişcă trenul, dar este necesar ca locomotiva să poată muta
vagoanele. Credinţa nu ne mântuieşte. Ea este ca şi cuplajul. Domnul Isus
Hristos ne mântuieşte. Dar noi trebuie să fim legaţi de El prin credinţă.

Adevăr: Un păcătos este mântuit şi devine un copil
al lui Dumnezeu atunci când Îl primeşte
pe Isus Hristos în inima şi viaţa lui.

Verset biblic: „Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.” (Ioan 1:12)

Una dintre cele mai renumite picturi ale lumii a fost pictată de Holman
Hunt. Este o imagine a Domnului Isus care stă la uşă, o uşă închisă bine, iar
mâna Lui dreaptă este pe mânerul uşii. În mâna stângă are o lampă şi lumina
lămpii ne arată semnele cuielor din mâna Lui. În jurul uşii au crescut buruieni
pentru că uşa aceasta nu a fost deschisă de mulţi ani. Această uşă este o
imagine a inimii omeneşti închisă Domnului Isus, inimă la care El bate, uşă
prin care El vrea să intre.
„Iată Eu stau la uşă, şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa,
voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine.” (Apocalipsa 3:20)
Când au văzut prima dată pictura, mai mulţi oameni l-au criticat pe pictor
pentru că nu a pictat mânerul uşii. Dar Holman Hunt a răspuns: „Există un
mâner, dar este înăuntru. Această uşă se deschide doar din interior”.
Acest lucru este valabil şi pentru viaţa ta. Domnul Isus stă la uşă şi bate.
El doreşte să vină. Dar mânerul este pe dinăuntru. Decizia este a ta. Deschide
uşa vieţii tale, să intre Mântuitorul!
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Adevăr: Atunci când Isus Hristos este primit în viaţa
păcătosului, El îndepărtează întunericul
păcatului.

Verset biblic: „El ne-a izbăvit de subt puterea întunericului, şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui.” (Coloseni 1:13)

În urma unei explozii, câţiva mineri englezi au fost prinşi într-o mină. Pri-

etenii lor au săpat şi după trei zile au reuşit să stabilească contactul cu cei
prinşi în adânc. „Nu va trece multă vreme şi vă scoatem afară,” au strigat salvatorii. „Ce doriţi?” „Puţină lumină. Este aşa de întuneric aici”, au răspuns oamenii prinşi înăuntru. Lumina a fost primul lucru pe care şi l-au dorit.

Dincolo de Cercul Arctic întunericul durează şase luni şi cei care locuiesc
acolo au deseori stări depresive. Nansen marele explorator al Polului Nord,
a spus că la sfârşitul celor şase luni de întuneric el şi colegii lui erau tare trişti.
După aşa un întuneric lung s-au bucurat extraordinar de lumină.
Există însă şi un altfel de întuneric: întunericul din inima omului păcătos,
care nu-L cunoaşte pe Dumnezeu. Acesta este întunericul păcatului, însoţit
de teamă, ruşine, tristeţe şi egoism. Păcatul ne face nefericiţi. Dacă deschidem viaţa Domnului Isus, El îndepărtează păcatul din inima noastră şi lumina
Lui ne inundă inima.
Isus a spus: „Eu sunt lumina lumii” (Ioan 9:5). Atunci când El vine în viaţa
noastră întunericul dispare, aşa cum întunericul părăseşte o cameră atunci
când aprindem lumina. Să Îl lăsăm pe Domnul în inima noastră chiar astăzi!


Doi băieţi se jucau în dormitor şi au observat că începe să se întunece.

S-au mai jucat câteva minute, apoi şi-au dat seama că este atât de întuneric
încât nu mai văd. „Hai să scăpăm de întunericul acesta”, spuse unul dintre
băieţi. „Cum putem face asta?” Primul băiat râse. „Nu poţi pofti întunericul
afară! Trebuie să laşi lumina să pătrundă.”
La fel poţi să scapi de întunericul şi păcatul din viaţa ta. Nu poţi să îl alungi.
Dar poţi să ceri Domnului Isus, care este Lumina lumii, să vină în viaţa ta şi
El se va ocupa de întuneric.
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Adevăr: Păcătosul care cheamă Numele Domnului
este mântuit.

Verset biblic: „Fiindcă «oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit».” (Romani 10:13)

Cu aproape trei sute de ani în urmă, în Londra s-a născut un băiat pe
nume John. Mama lui era creştină şi îi povestea deseori din Biblie şi cântau
cântări împreună. Mama a murit când băiatul avea şapte ani. Când a împlinit
unsprezece ani, s-a făcut marinar pe un vas comercial, iar mai târziu a lucrat
în Forţele Navale Britanice. A devenit un tânăr foarte rău, implicat în foarte
multe afaceri necinstite. Apoi a părăsit Forţele Navale Britanice şi a început
să lucreze pe vaporul unui comerciant de sclavi. Aceste vapoare transportau
sclavi din Africa în America, în condiţii îngrozitoare. Acolo îi vindeau ca pe
nişte animale, oamenilor care îi cumpărau să lucreze în fermele lor. Viaţa şi
faptele lui erau din ce în ce mai rele.
Apoi s-a întâmplat ceva deosebit. Într-o zi, vaporul pe care călătorea a fost
lovit de o furtună foarte puternică. În mijlocul furtunii John a strigat către Domnul, a cerut îndurare şi iertare şi Dumnezeu l-a mântuit. John a devenit o altă
persoană, o persoană nouă. Oamenilor nu le venea să creadă asta. S-a lăsat
de comerţul cu sclavi şi a început să studieze, să predice şi să scrie cântări.
A devenit un slujitor al Evangheliei – Reverendul John Newton – un om care
a fost de mare ajutor la mii de oameni în nevoie. Şi-a mai stabilit un scop în
viaţă: să lupte împotriva sclaviei în care fusese implicat atâţia ani. Deseori
spunea oamenilor din biserica lui că el este dovada vie că Dumnezeu poate
să îi mântuiască chiar şi pe cei mai răi dintre oameni.
John Newton a scris multe cântări bine cunoscute. Versurile unei cântări
foarte cunoscute spun aşa:
Măreţul har, m-a mântuit pe mine din păcat,
Pierdut eram, dar m-a găsit, de moarte m-a scăpat.
Cunoşti acest cântec?
Înainte de a muri, la vârsta de 82 de ani, John Newton a spus: „Sunt un
mare păcătos, dar Hristos este un mare Mântuitor.”
Ce putere are Dumnezeu să schimbe oameni ca John Newton! Dumnezeu
a arătat că poate să schimbe vieţile oamenilor atunci când aceştia Îi cer ajutorul. Dumnezeu l-a schimbat pe John Newton dintr-un om rău într-un creştin
veritabil şi un predicator al Evangheliei. Aceasta este una dintre cele mai mari
minuni. Dumnezeu poate să te schimbe şi să te mântuiască şi pe tine, dacă
Îl chemi şi Îl rogi să facă lucrul acesta.
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O oaie s-a îndepărtat de turmă şi s-a rătăcit pe coastele unui munte. A
căzut într-o prăpastie, câteva pietre s-au rostogolit şi una dintre pietre i-a prins
piciorul, aşa că stătea acolo în întuneric, în dureri şi fără nici un ajutor. Şi-ar
fi dorit să fie cu celelalte oi, în siguranţă! Au trecut orele, a început ploaia şi
vântul bătea cu putere. Deodată a auzit o voce care o striga pe nume. Era
vocea păstorului. Venise după ea în noaptea întunecată pentru că o iubea.
Oaia era slăbită dar a reuşit să behăie încetişor şi păstorul a auzit-o.
Riscându-şi viaţa s-a căţărat pe stânci, a eliberat-o şi cu mare dificultate a
dus-o înapoi în siguranţă. A fost minunat faptul că ea a putut să îl cheme pe
păstor. Dacă nu l-ar fi chemat, n-ar fi fost găsită; dar a făcut aceasta şi a fost
salvată. Acum Domnul Isus, Bunul Păstor te caută pe tine şi pe mine şi ne
cheamă pe nume. El ştie unde suntem, dar doreşte ca noi să Îl chemăm. Vezi,
sunt unii oameni care nu doresc să fie găsiţi. Domnul Isus salvează doar pe
cei care doresc să fie găsiţi. Dacă vrei să-I arăţi că vrei să fii mântuit trebuie
să Îl chemi. Atunci când faci lucrul acesta, El te va găsi, te va mântui din păcat,
aşa cum păstorul şi-a salvat oaia.
Adevăr: Păcătosul care priveşte la Domnul Isus
este mântuit.

Verset biblic: „ Întoarceţi-vă la Mine, şi veţi fi mântuiţi toţi cei ce sunteţi la
marginile pământului! Căci Eu sunt Dumnezeu, şi nu altul.” (Isaia 45:22)

Charles era un tânăr care locuia în Londra, cu 150 de ani în urmă. Avea
o casă frumoasă, părinţi buni, era sănătos, dar era un băiat foarte trist. Dorea
să devină creştin să aibă toate păcatele iertate, dar nu ştia cum să facă acest
lucru. În fiecare duminică mergea la câte o biserică să vadă dacă va găsi
răspunsul, dar fără succes. Într-o zi s-a hotărât să meargă la altă biserică,
dar era o iarnă grea, zăpadă multă şi ştia că nu va reuşi. A văzut o biserică
mică la marginea drumului, a intrat şi a stat în ultimul rând. Erau doar câţiva
oameni în biserică şi din cauza zăpezii predicatorul nu sosise.
Unul dintre oamenii din biserică s-a ridicat să vorbească, dar nu era un
predicator prea bun. El a citit doar un verset din Biblie. Isaia 45:22, „Întoarceţivă la Mine, şi veţi fi mântuiţi toţi cei ce sunteţi la marginile pământului! Căci
Eu sunt Dumnezeu, şi nu altul.” Apoi a repetat cuvintele acelui verset.
Deodată s-a uitat direct spre Charles, care stătea în ultimul rând în biserică
şi i-a vorbit direct. „Tinere pari trist, priveşte la Domnul Isus şi vei fi mântuit.”
Charles spunea mai târziu, că în momentul acela, în mintea lui, a privit la
Domnul Isus Hristos. „Am privit aşa de mult la El, încât parcă nu mai îmi
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simţeam ochii.” El a făcut lucrul acesta şi a găsit răspunsul. A fost mântuit şi
păcatele lui au fost iertate.
Mulţi ani după aceea Charles Spurgeon a devenit unul dintre cei mai mari
slujitori şi predicatori în Anglia. Totul a început de la un verset spus într-o zi
de către un simplu om care nu era predicator.
Istorisire biblică:
Moise şi şarpele de aramă (Numeri 21:1-9).
Din pricina păcatelor lor, Dumnezeu a trimis peste Israel şerpi veninoşi.
Cei care erau muşcaţi de şarpe mureau. Moise s-a rugat şi a cerut Domnului
să găsească o cale, astfel încât aceşti oameni să poată fi vindecaţi. Dumnezeu i-a spus lui Moise să pună un şarpe de aramă pe un băţ şi toţi care
priveau la şarpele de aramă erau vindecaţi de veninul muşcăturilor de şarpe.
Mulţi ani mai târziu Isus Hristos s-a făcut păcătos în locul nostru şi a fost ridicat
pe o cruce. Toţi cei care sunt afectaţi de boala păcatului, pot privi la El prin
credinţă şi vor fi mântuiţi.

Adevăr: Păcătosul care Îl urmează pe Hristos şi
calea către cer, va fi mântuit.

Verset biblic: „Isus i-a zis: «Eu sunt calea , adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine
la Tatăl decât prin Mine».”(Ioan 14:6)

O misionară mergea împreună cu ghidul pe o potecă, dar nu era sigură
că omul o conducea bine. Aşa că a întrebat pe ghid: „Aceasta este calea?
Eşti sigur că acesta este drumul către destinaţia noastră?” Ghidul răspunse:
„Calea? Vrei să ştii calea?” Apoi bătându-se cu mândrie cu pumnul în piept
spuse: „Eu sunt calea!” Vroia să spună că el ştie drumul şi tot ceea ce trebuie
să facă misionara ca să ajungă acolo sus, era doar să îl urmeze. Spusele
ghidului s-au dovedit adevărate pentru că amândoi au ajuns la destinaţie fără
nici o problemă.
Aşa cum misionara trebuia să urmeze ghidul ca să ajungă acolo unde
dorea să ajungă şi tu trebuie să ai încredere şi să-L urmezi pe Domnul Isus
Hristos dacă vrei să ajungi în cer.
Filip, unul dintre ucenicii Domnului Isus, L-a întrebat care este calea către
cer şi Domnul Isus i-a spus: „Eu sunt calea.” Altădată atunci când Şi-a chemat
ucenicii, le-a spus: „Veniţi după Mine”, şi ei şi-au lăsat mrejile şi L-au urmat.
Şi tu trebuie să crezi în Domnul Isus Hristos şi să-L urmezi. Dacă vei face
aceasta, El te va lua din păcat şi te va conduce către cer.
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Andrei şi Samuel erau prieteni foarte buni. Într-o zi au mers împreună la
muzeu. În timp ce priveau fosilele, a sunat alarma. Imediat un om de pază a
strigat: „Este un incendiu, urmaţi-mă!” Şi i-a condus către o uşă. Oamenii au
început să fugă după omul de pază. Dar Andrei a văzut o uşă care era mai
aproape. „Să mergem pe aici!” a strigat el, „Putem ieşi afară mai repede.”
„Nu!” i-a spus Samuel. „Omul de pază ştie calea. Să-l urmăm!” Neîncrezător
s-a hotărât totuşi să asculte şi să urmeze omul de pază. În seara aceea privi
la televizor ştirile şi şi-a dat seama că uşa despre care Andrei credea că duce
afară ducea direct în foc; şi-au dat seama că au luat o decizie bună: să
urmeze agentul de pază.
Şi noi trebuie să ne dăm seama că doar Domnul Isus Hristos ştie calea
către mântuire şi tot ceea ce avem de făcut e să ascultăm şi să-L urmăm.
Adevăr: Păcătosul care vine la Hristos trebuie
să facă lucrul acesta cu pocăinţă. (CPDC)

Verset biblic: „Pocăiţi-vă, le-a zis Petru, «şi fiecare din voi să fie botezat
în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul
Sfântului Duh».” (Faptele Apostolilor 2:38)

Un turist vizita Londra şi dorea să vadă Palatul Buckingham. Ştia că este
în partea dreaptă a Londrei şi pe partea dreaptă a drumului, merse pe jos
destul de mult şi tot nu ajunsese la palat. Întâlni un trecător şi îl întrebă: „Mă
puteţi ajuta vă rog? Aş vrea să ajung la Palatul Buckingham.” „Nu o să ajungeţi
niciodată, dacă mergeţi în direcţia aceea”. Întoarceţi-vă şi mergeţi în direcţia
opusă.” Turistul ascultă sfatul şi curând ajunse la porţile palatului.
Mulţi oameni păcătoşi speră că într-o zi vor vedea cerul, dar calea pe care
sunt îi duce în direcţie opusă, în păcat, tot mai adânc în păcat şi tot mai departe de Dumnezeu. Domnul Isus îi cheamă să audă Evanghelia. „Opriţi-vă
şi întoarceţi-vă de pe calea păcatului, schimbaţi direcţia, întoarceţi spatele
păcatului şi veniţi la Mine.”
Atunci când păcătoşii se întorc şi vin la Domnul Isus, merg în direcţia bună
şi sunt pregătiţi pentru cerul în care El îi va lua într-o zi.

Să presupunem că un copil are în fiecare mână câte un măr mare, şi fără
să lase merele din mână, încearcă să apuce şi două portocale. Ar putea să
facă asta? Nu! De ce? Pentru că mâinile lui sunt deja ocupate.
La fel este şi cu noi - cu inimile noastre. Inimile noastre sunt deja ocupate.
Ocupate de păcat. Ne place să cocoloşim păcatul în inimile noastre şi astfel
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nu mai este loc pentru Domnul Isus. Dacă dorim să fim mântuiţi trebuie să
lăsăm pe Domnul să vină şi să locuiască în inimile noastre. Păcatul trebuie să
plece. Dar doreşti să îl laşi să plece? Îţi pare rău pentru ceea ce-ai făcut şi eşti
gata să renunţi la el? Aceasta înseamnă pocăinţă. Dacă te pocăieşti şi ceri
Domnului Isus să vină în inima ta, El va intra, va curăţi păcatul şi îţi va umple
inima cu dragoste.

Tata a promis că într-o zi va scoate toată familia pe ţărmul mării şi din
greşeală a luat-o într-o altă direcţie. Merge într-o direcţie greşită şi nimeni nu
observă, nici măcar mama. Tu spui: „Tată suntem pe un drum greşit şi ar trebui să ne întoarcem.” Tata îţi răspunde aspru: „Eu sunt şoferul, fiule, lasă-mă
să conduc.” Mai târziu tata îşi dă seama de greşeală. Ce ar trebui să facă?
Să continue să meargă în direcţia greşită şi să nu vadă niciodată ţărmul mării
sau cel puţin nu cel la care s-a gândit? Tata ar putea să lase mândria şi să
spună: „Da, fiule ai dreptate. Am luat-o într-o direcţie greşită.” Apoi ar trebui
să oprească maşina, să se întoarcă şi să pornească în direcţia corectă. Dacă
n-ar face lucrul acesta, s-ar îndepărta tot mai mult de locul unde ar fi vrut să
ajungă. La fel este şi cu pocăinţa. Când îţi dai seama că eşti păcătos, că eşti
pe o direcţie greşită, că te îndepărtezi tot mai mult de Dumnezeu, atunci trebuie să te opreşti, să faci o întoarcere de 180° şi să porneşti în direcţia bună
crezând în Domnul Isus Hristos care este calea către Dumnezeu.

Un ofiţer francez al cărui vas fusese cucerit de Amiralul Nelson a fost adus
pe corabia amiralului. Ofiţerul a păşit către amiral şi a întins mâna. „Nu, sabia
întâi, vă rog!”. Aşa că ofiţerul a înmânat sabia şi doar după aceea Nelson i-a
strâns mâna.
Ţi-ar place ca Domnul Isus să te mântuiască şi să te ia în cer atunci când
vei muri? Domnul Isus doreşte să îţi strângă mâna şi să fie Mântuitorul tău.
Dar, înainte de toate, trebuie să înmânezi sabia, care este neascultarea ta.
Atunci Domnul Isus îţi va lua mâna şi nu te va mai lăsa să pleci.

Un domn a întrebat la şcoala duminicală ce înseamnă pocăinţă. Un
băieţel a ridicat mâna. „Ei bine, ce este Mark?” „Să îţi pară rău pentru păcatele
tale” a fost răspunsul. Fetiţa din spatele lui a ridicat şi ea mâna. „Ei bine,
Eliza, ce crezi că înseamnă pocăinţă?” „Cred că înseamnă să-ţi pară atât de
rău încât să te opreşti”. Şi fetiţa avea dreptate.
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Aţi auzit povestirea cu maimuţica ce şi-a înfipt mâna într-un vas cu gâtul
îngust în care erau nişte alune. Şi-a umplut mâna cu alune şi a încercat să o
tragă din vas, dar nu a putut. Ce ar fi trebuit să facă? Ar fi trebuit să lase
alunele şi să scoată mâna.
Şi tu trebuie să iei aceeaşi hotărâre. Poţi să ţii toate păcatele şi să rămâi
nemântuit sau poţi să te decizi să laşi păcatele şi să crezi în Domnul Isus
Hristos.

Un şofer nu era sigur dacă este pe drumul bun către oraşul în care trebuia
să meargă. Aşa că încetini, deschise geamul şi întrebă un trecător: „Acesta
este drumul către oraş şi cât mai este?” „Douăzeci şi cinci de kilometri în direcţia aceasta, dar dacă vă întoarceţi şi mergeţi în direcţie opusă, patru kilometri.”
Aşa că şoferul opri, întoarse şi porni în direcţia opusă.
Istorisiri biblice:
● Fiul risipitor (Luca 15:11-32).
Fiul a părăsit familia şi pe tatăl lui, a mers într-o ţară îndepărtată şi a ales
păcatul. Când nu a mai avut bani, s-a hotărât să se întoarcă la tatăl şi să-i
ceară iertare.
● Mântuirea miilor care s-au convertit în Ziua Cincizecimii (Fapte 2:36-42).
După ce a predicat despre Domnul Isus Hristos şi ceea ce a făcut El pentru
omenire, Petru a spus oamenilor care-l ascultau că ei au fost cei care L-au
răstignit pe Domnul Isus. Inimile lor au fost atinse şi au fost convinşi că ceea
ce au făcut a fost rău, au fost convinşi de păcatul lor. L-au întrebat pe Petru
ce ar trebui să facă şi Petru le-a spus să se întoarcă din păcat, astfel încât păcatele lor să le fie iertate de Domnul Isus – şi ei au făcut lucrul acesta.
● Tâlharul mântuit (Luca 23:40-43).
Cei doi tâlhari L-au numit pe Domnul Isus în multe feluri. Dar unul dintre
ei şi-a dat seama cine era Domnul Isus, a fost convins de păcatul lui şi a dorit
să renunţe la păcat şi să fie iertat. L-a rugat pe Domnul Isus să-l ierte şi Domnul l-a mântuit.
Copiii care doresc să fie mântuiţi trebuie să fie gata să se întoarcă din
păcat şi să vină la Domnul Isus.
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Adevăr: Domnul Isus doreşte să fii mântuit şi nu pierdut.

Verset biblic: „Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care doreşte ca toţi oamenii
să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului.” (1 Timotei 2:4)

Cristi şi tata erau în maşină. Mergeau în vizită la bunicii lui Cristi, în Cluj.
Deodată au văzut bariera, era lumina roşie şi drumul era închis.
Tatăl lui Cristi, mânios, s-a dat jos din maşină şi a strigat la unul din oameni: „N-ai vrea să ridici bariera să pot trece?” Omul nu a spus nimic, l-a
chemat pe tatăl lui Cristi mai aproape şi i-a arătat ceva dincolo de barieră. La
câţiva metri dincolo de barieră podul se rupsese. Dacă ar fi mers mai departe
poate ar fi fost morţi. Ce bine că era acolo bariera şi ei s-au oprit la timp!
Dumnezeu îi iubeşte pe copii şi nu doreşte ca ei să fie despărţiţi de El pentru veşnicie, aşa că a pus bariere ca să îi oprească să meargă pe calea rea
şi să le protejeze vieţile.
Una dintre bariere este Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu. Ea ne arată căile
periculoase şi ne spune: „Nu! Nu o lua pe acolo! Aceasta este calea.” O altă
barieră este conştiinţa noastră, care ne avertizează spunând: „Nu fă asta!
Este rău, stai departe de lucrul acesta.” O altă barieră este judecata noastră,
spiritul nostru de discernământ: „Dacă faci asta eşti nebun. Nu-i bine să faci
aşa! Nu fă lucrul acesta!” O altă barieră sunt părinţii credincioşi sau prietenii creştini sau oamenii lui Dumnezeu care predică Evanghelia. Toţi îţi
spun: „Nu! Nu fă aceste lucruri. Te vor duce pe căi care îţi vor ruina viaţa.”
Sunt mulţi care se roagă pentru tine. Rugăciunile acestor oameni sunt o altă
barieră care te protejează. Cea mai mare barieră dintre toate este moartea
Domnului Isus pe Cruce. Domnul Isus a venit pentru ca oricine crede să nu
piară ci să aibă viaţa veşnică.
Ana dorea să meargă într-un loc şi când a cerut voie mamei, aceasta a
spus: ,,Este un loc periculos.” Aşa că s-a rugat mult de mama, dar degeaba.
„Ei bine, nu mai vreau să discut despre aceasta. Nu îţi dau voie să mergi.”
Ana a văzut că mama era foarte hotărâtă şi nu a mai insistat.
Nu trece de barierele pe care Dumnezeu le-a pus în viaţa ta. Citeşte Cuvântul Lui. Ascultă Cuvântul Lui la biserică, ascultă atunci când este predicat,
ascultă atunci când ţi-l spun părinţii sau prietenii, ascultă-ţi conştiinţa. Dar mai
presus de toate nu trece pe lângă Domnul Isus fără să îngenunchezi şi fără
să Îi mulţumeşti că a luat pedeapsa în locul tău. Roagă-L să te salveze şi să
te mântuiască şi El te va ajuta să trăieşti o viaţă nouă, o viaţă de dragoste
pentru El.
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Istorisire biblică:
Domnul Isus şi oamenii din Ierusalim (Matei 23:37-39)
Domnul a privit la oamenii din oraşul pe care îl iubea aşa de mult şi a văzut
cât de păcătoşi erau, cât de răi erau cu oamenii credincioşi, cu oamenii pe
care Dumnezeu i-a trimis şi inima Lui a fost întristată de toate aceste lucruri.
I-ar fi plăcut să îi aducă la El, dar era aşa de trist că oamenii aceştia nu doreau
să vină la El. Domnul este trist şi Îi pare aşa de rău când tu nu vrei să-L rogi
să te mântuiască.

Adevăr: Înţelege ce a făcut Domnul Isus pentru tine.
Crede în El ca Mântuitor şi dă-I Lui viaţa ta. (MS)

Verset biblic: „Şi El a murit pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc, să nu mai
trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei.”
(2 Corinteni 5:15)

Un misionar vorbea unor indieni din America de Nord despre faptul că
Dumnezeu a dat pe Singurul Lui Fiu, Domnul Isus pentru mântuirea lor. Le-a
spus cum Domnul Isus a părăsit cerul şi a venit pe pământ şi cum S-a născut
într-un staul. Misionarul a continuat spunându-le că Domnul Isus a trăit printre
cei mai săraci oameni şi a lucrat cu mâinile Lui.
Un bătrân indian care asculta cu atenţie a păşit înainte, a pus o pătură
înaintea misionarului şi a spus: „Şeful indian oferă această pătură Domnului
Isus”. Misionarul a continuat să vorbească despre Domnul Isus cum a făcut
bine, cum a vindecat bolile celor care au venit la El, cum a vorbit oamenilor
despre calea către Dumnezeu. Bătrânul indian s-a ridicat dar în locul lui a pus
tomohacul pe pământ spunând: „Şeful indian oferă tomohacul lui Domnului
Isus”. Misionarul a spus cum Domnul Isus a fost deseori obosit şi flămând dar
nu a obosit niciodată să îi ajute pe cei păcătoşi şi pe cei aflaţi în situaţii grele.
Aceasta l-a mişcat pe bătrânul şef indian care a venit din nou în faţă şi a spus:
„Şeful indian oferă poneiul lui Domnului Isus”. În cele din urmă misionarul a
spus cum Domnul Isus Hristos a murit pe cruce în locul nostru şi a luat
pedeapsa pentru toate relele pe care le-am făcut noi. Bătrânul indian a fost
foarte mişcat de modul în care Mântuitorul şi-a dat viaţa pentru el. Au început
să-i curgă lacrimi pe faţă, a îngenunchiat plângând şi a spus: „Bătrânul indian
se dă pe sine Domnului Isus”.
„Ei bine,” a spus misionarul „aceasta este ceea ce doreşte Domnul Isus.”
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Într-o fermă mică, în China, trăia un fermier cu cei trei fii ai lui. Primul fiu

a crescut şi a plecat de la fermă. S-a mutat într-un oraş mare şi a devenit om
de afaceri. Al doilea fiu l-a părăsit pe tatăl pentru a deveni lucrător la guvern.
Al treilea fiu s-a mutat şi el la câţiva kilometri distanţă şi şi-a făcut ferma lui.
Fermierul a îmbătrânit şi câţiva prieteni i-au pregătit o surpriză, o petrecere de
ziua lui. Au fost invitaţi cei trei fii şi mulţi prieteni şi fermierul s-a bucurat mult
că îşi va vedea din nou copiii. De ziua lui, bătrânul stătea şi aştepta să-şi vadă
fiii. După mult timp a văzut o ricşă venind pe drum. „Vine fiul meu cel mare.”
Dar, ricşa s-a oprit şi din ea a coborât un servitor care i-a spus omului că fiul
cel mai mare este prea ocupat ca să vină, dar a trimis un da. Fiul cel mai
mare cumpărase bătrânului o casă la marginea satului. Bătrânul zâmbi şi
spuse: „Este un dar frumos.” Dar oftă a dezamăgire.
Văzu apropiindu-se o altă ricşă şi îşi spuse: „Cred că e cel de-al doilea
fiu.” Dar, în ricşă era doar un servitor care îi spuse omului că fiului îi pare
foarte rău că nu poate veni dar îi trimite o ricşă în dar şi un om care să o
tragă. „Foarte frumos din partea fiului meu” spuse bătrânul şi suspină din nou.
Continuă să privească în lungul drumnului şi în cele din urmă văzu venind un
grup de oameni. Era cel de-al treilea fiu cu soţia şi copiii. Bătrânul alergă să
îi întâmpine.
Fiul spuse: „Tată îmi pare rău că am ajuns aşa de târziu şi ne pare rău că
nu ţi-am putut aduce un dar. M-am descurcat greu anul acesta. Tot ceea ce
am putut să facem a fost să te vedem şi să îţi spunem că te iubim”. Bătrânul
fermier îşi şterse lacrimile. „Fiule, fraţii tăi mi-au trimis nişte daruri foarte frumoase. Dar tu mi-ai făcut cel mai frumos dar. Ai venit tu însuţi şi mi-ai spus
că mă iubeşti.” Cel mai frumos dar pe care l-a primit fermierul a fost dragostea
celui de-al treilea fiu.
Darul pe care îl doreşte cel mai mult Domnul Isus de la noi este dragostea
noastră. Îl iubeşti tu pe Domnul Isus pentru ceea ce este şi pentru ceea ce a
făcut pentru tine? Spune-I acest lucru şi dacă nu ai făcut până acum acest
lucru, roagă-L să fie Mântuitorul tău.

Adevăr: Crede în Domnul Isus astăzi, nu amâna pentru
o altă zi.

Verset biblic: „...Iată că acum este vremea potrivită; iată că acum este
ziua mântuirii.” (2 Corinteni 6:2b)

În junglă este întotdeauna foarte cald şi totul în jur este foarte verde din
cauză că este multă ploaie. Uneori vine şi câte o perioadă secetoasă, pe176

rioadă în care sunt multe incendii periculoase pentru animalele care trăiesc
acolo. Când miros sau văd fumul, animalele fug cât pot de repede într-un loc
sigur. Într-o zi o maimuţică era într-un copac. Făcuse o descoperire extraordinară! În copac era un cuib de albine, dar albinele nu erau acolo şi nimeni nu
păzea mierea delicioasă. De la înălţime maimuţica văzu animalele fugind în
mare grabă. „Grăbeşte-te!” strigară animalele. „Este un foc mare care se îndreaptă direct spre junglă. Grăbeşte-te să îţi scapi viaţa!” „Mulţumesc”
răspunse maimuţica. „Voi veni mai târziu!” Mierea descoperită era prea bună
ca să o lase acolo. Mai gustă nişte miere. Ce bună era! Tot mai multe animale
treceau în fugă şi spuneau: „Nu mai sta acolo! Focul vine foarte repede”. Dar
maimuţica nu le dădea atenţie şi se îndopa în continuare cu miere. Deodată
simţi o căldură puternică. Flăcările au ajuns aproape şi ea încercă să fugă, dar
flăcările s-au apropiat prea repede şi mica maimuţică a sfârşit arsă. Ce trist!
Dacă ar fi ascultat avertismentul celorlalte animale!
Dacă ai auzit vestea bună a mântuirii să ştii că aceasta începe cu o avertizare. Avertizarea ne spune că trebuie să ne întoarcem din păcat pentru că
Dumnezeu este sfânt, Dumnezeu urăşte păcatul şi trebuie să pedepsească
păcatul. Dar vestea bună conţine şi o invitaţie, să vii la Domnul Isus care te
poate mântui şi care te poate ţine în siguranţă pentru veşnicie. Dacă nu eşti
gata să te întorci din păcat, ca maimuţica care nu a fost gata să lase mierea,
vei fi despărţit de Dumnezeu pentru veşnicie. Trebuie să te întorci din păcat
şi să-L rogi pe Domnul Isus să te mântuiască.

Să ne imaginăm o istorioară despre diavol şi câţiva din demonii lui. Diavolul le-a spus într-o zi: „Doresc să fac rău oamenilor. Aveţi ceva idei?” Un
demon răspunse: „Le voi spune că nu este Dumnezeu”. „Nu, am încercat
aceasta şi nu a mers.” Altul spuse: „Le voi spune că Biblia nu este adevărată.”
„Nu, nici asta nu prea merge.” Al treilea spuse: „Voi spune că nu trebuie să fie
mântuiţi”. „Nu, nici asta nu prea merge.” Al patrulea demon spuse: „Le voi
spune că există Dumnezeu şi că Biblia este adevărată şi că trebuie să fie
mântuiţi, dar le voi spune că au timp destul şi că pot să facă asta mai târziu”.
„O idee bună!” spuse diavolul. „Vom încerca asta.”
Nu aştepta până mâine sau săptămâna viitoare ca să crezi în Domnul Isus
Hristos. Crede în El chiar astăzi.

„O să mai discutăm despre Dumnezeu când o să cresc mare” spuse
băieţelul. „Nu acum!” Şi crescu şi se făcu un tânăr frumos. „Vom mai discuta
despre Dumnezeu când voi începe serviciul. Nu acum!” Se angajă şi deveni
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recunoscut la serviciu, avu un salariu mare şi deveni bogat. „Voi deveni creştin
când copiii se vor stabili la casele lor. Voi avea mai mult timp. Nu acum!” Anii
trecură şi omul ajunse un bătrân cu perii albi. „Voi ieşi la pensie şi voi avea
timp destul să mă gândesc la mântuire. Nu acum!”
Dar într-o zi, muri de un atac de inimă, înainte ca să poată să ceară Domnului un lucru aşa de important ca mântuirea.
Dragul meu nu spune: „Nu acum!” Biblia spune: „Acum este ziua mântuirii”
(2 Corinteni 6:2). Roagă-L pe Domnul Isus să te mântuiască chiar astăzi!

Misionarii obişnuiau să arate o imagine a unui bătrân şef african, îmbrăcat
în pantaloni scurţi şi cu un tricou de bumbac. Pe cap avea o pălărie din bambus şi în mână o trestie din bambus. Misionarii îl numeau „Bătrânul Mâine”.
Cum îşi primise acest nume? Ei bine, misionarii îi spuseseră de multe ori
vestea bună, că Domnul Isus a venit să mântuiască inimile păcătoase şi să
dea viaţa veşnică, dar când l-au rugat să ceară Domnului Isus să-L mântuiască, bătrânul şef răspundea mereu „Mâine”. Un singur cuvânt, acelaşi cuvânt de câte ori auzea Evanghelia „Mâine”! Nu ştiu dacă „Bătrânul Mâine” a
cerut vreodată Domnului Isus să vină în inima lui, dar ştiu că va veni o zi când
nu va mai putea spune „Mâine” pentru că în ziua aceea nu va mai fi mâine.
La fel este cu fiecare dintre noi şi noi vom ajunge în ultima zi a vieţii noastre şi nu va mai fi şansa ca să avem păcatele iertate. Nu fi ca ,,Bătrânul
Mâine”. Este mult mai înţelept să vii la Domnul astăzi când ai timp să fii iertat
şi apoi să Îi slujeşti lui Dumnezeu.

Ce aţi spune despre un om care a ajuns la malul unui râu şi dorea să traverseze râul, dar a descoperit că râul este foarte adânc. Credeţi că a stat pe
malul râului aşteptând ca să se scurgă toată apa? Ce nebunie! Apa din râu
nu s-ar fi oprit să-l lase pe el să treacă râul ca pe uscat. Ce trebuia să facă
omul acesta era să găsească o barcă şi pe cineva care să îl treacă, sau să
meargă până găseşte un pod să treacă acolo râul. La fel este o nebunie să
auzi Evanghelia şi să aştepţi.
Evanghelia este cea care îţi arată podul care te poate duce către El. Acest
pod este Domnul Isus. Este calea de trecere. Ce trebuie să faci? Nu aştepta,
fă ceva! Crede în Domnul Isus chiar astăzi!

Un tânăr avea o boală rară de sânge. Doctorul îi spusese că îl poate vindeca, îi dăduse câteva tablete pe care să le ia. Tânărul spuse: „Nu le voi lua
acum, nu cunosc destul despre această boală, voi studia şi voi învăţa tot ce
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pot despre ea şi apoi voi lua aceste tablete.” Aşa că a pus tabletele pe dulap
şi a citit în diferite cărţi despre boala lui. În timp ce citea ultima carte, omul a
murit. Nu a fost aceasta o nebunie? Tabletele l-ar fi ajutat, dar în loc să le ia,
el a citit şi a citit până când a fost prea târziu.
Sunt băieţi şi fete care fac acelaşi lucru. Ei ştiu calea mântuirii, ştiu cum pot
fi salvaţi din păcat, ştiu că trebuie să creadă în Domnul Isus Hristos; dar se
gândesc, se gândesc şi amână. Nu amâna, pentru că într-o zi s-ar putea să
fie prea târziu.

Era odată o veveriţă. Avusese o vară grozavă. Se jucase cu alte veveriţe
în fiecare zi. Se căţărau prin copaci, săreau, se jucau... Ce viaţă grozavă! Veveriţa ştia că ar fi trebuit să adune alune pentru iarnă, dar soarele era aşa de
strălucitor şi iarna părea aşa de departe. Aşa că, continua să se joace, chiar
dacă prietenii o sfătuiau altceva.
Apoi, într-o dimineaţă s-a trezit şi a început să tremure. Era aşa de frig. A
ieşit din scorbură şi a văzut pământul acoperit cu zăpadă. S-a gândit că ar trebui să adune alune, dar era prea târziu. Nu avea mâncare şi nu a rezistat
foarte mult. Este o nebunie să trăieşti doar pentru plăcerile tale. Trebuie să te
pregăteşti să-L întâlneşti pe Dumnezeu. Dacă nu faci lucrul acesta, vei fi despărţit de Dumnezeu pentru veşnicie.

Era odată o broscuţă foarte veselă. Sărea, se zbenguia şi se bucura de
vremea bună. Dar zilele au trecut şi s-a făcut tot mai rece. Broscuţa ştia că ar
trebui să se ducă pe fundul bălţii, acolo unde era mai cald în timpul iernii, dar
a decis să nu se ducă. Într-o dimineaţă era aşa de frig şi broscuţa s-a gândit
să sară în baltă şi să se ducă la fundul bălţii. Dar ce surpriză! A sărit în baltă,
dar nu mai era apă. Era o suprafaţă rece şi lucioasă... şi broscuţa muri de
frig. Nu fi nebun! Vino la Domnul Isus chiar astăzi! Nu amâna până este prea
târziu!

Vă imaginaţi o barcă de salvare care se grăbeşte să salveze un om şi
când ajunge la cel în pericol acesta spune: „Nu vreau să ies din apă acum,
ci mâine”. Sau vă imaginaţi un pompier care găseşte un om într-o casă în
flăcări, încearcă să îl salveze şi omul spune: „Nu vreau să ies astăzi din casă.
Mă vei salva mâine”.
Ei bine şi noi uneori Îi spunem lui Dumnezeu „Doamne mai bine mă salvezi
mâine”, însă Biblia ne spune: „...Iată că acum este vremea potrivită; iată că
acum este ziua mântuirii.” (2 Corinteni 6:2b)
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Istorisire biblică:
Împăratul Agripa ezită să creadă în Hristos (Fapte 26:23-32).
Pavel a avut ocazia să vorbească împăratului Agripa şi lui Festus guvernatorul, despre Domnul Isus şi mântuire. A prezentat mărturia lui înaintea lor.
Festus i-a spus lui Pavel că-i nebun. Împăratul Agripa a ascultat cu atenţie şi
aproape a devenit creştin. Dar... nu a făcut lucrul acesta. A ezitat, s-a întors
şi a plecat. Nu fi ca împăratul Agripa! Crede în Domnul Isus Hristos chiar
astăzi.

Adevăr: Când un copil crede în Domnul Isus Hristos
toate păcatele lui sunt iertate. (CPDC)

Verset biblic: „Pocăiţi-vă dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să
vi se şteargă păcatele.” (Faptele Apostolilor 3:19a)

În timpul unei tabere pentru copii, un băieţel aduse un pachet învăţătorului.
Învăţătorul îl deschise şi descoperi cenuşa de la o hârtie arsă. „Ce este asta?”
întrebă învăţătorul. Băieţelul răspunse: „Noaptea trecută după întâlnire, am
mers acasă şi am scris o listă cu toate păcatele mele. Apoi L-am rugat pe
Domnul Isus să mă ierte - şi El a făcut lucrul acesta. Aşa că am ars lista şi
aceasta este cenuşa”.

Simona a întrebat-o pe mama ei: „Mamă, scrie în Biblie că Dumnezeu
poate să îmi şteargă toate păcatele mele (Psalmul 51:1). Ce înseamnă
aceasta?”
Mama răspunse: „M-ai văzut ieri scriind pe tablă. Arată-mi ce-am scris!”.
„Oh, am şters.” „Ei bine, unde este?” „A dispărut. Ştiu că era acolo, dar am
şters şi a dispărut.” „Ei bine, la fel se întâmplă când Dumnezeu ne şterge păcatele. Toate păcatele noastre sunt uitate!”
Istorisire biblică:
Omul care a fost vindecat (Luca 5:18-25).
Patru oameni l-au adus pe prietenul lor înaintea Domnului Isus ca să fie
vindecat şi Domnul l-a vindecat. Dar se întâmplă ceva! Când Domnul Isus a
văzut credinţa celor patru oameni, dragostea lor pentru prietenul lor, le-a spus
că toate păcatele lor sunt iertate. Aceasta este o binecuvântare mult mai
mare! Şi tu poţi primi această binecuvântare.
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Adevăr: Păcătosul care crede în Isus Hristos
este îndreptăţit. (CPDC, MC)

Verset biblic: „Deci, fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem
pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos.” (Romani 5:1)

Un băieţel a venit la palat şi dorea să îl vadă pe împărat. Dar hainele lui
erau murdare şi zdrenţuite şi ofiţerii de gardă i-au spus: „Nu poţi merge în faţa
împăratului îmbrăcat aşa.” „Ce pot să fac? Aş vrea să-l văd pe împărat.” Chiar
atunci un om cu o faţă blândă şi o robă frumoasă, albă, cu pietre preţioase pe
ea, a apărut şi a întrebat băieţelul ce doreşte să facă. Când băieţelul i-a spus
despre dorinţa lui de-al vedea pe împărat, omul acesta blând i-a spus: „Te
pot ajuta.” Şi l-a întrebat pe băieţel dacă nu ar vrea să îl îmbrace cu roba lui
şi să meargă să îl vadă pe împărat.
Băieţelul a acceptat oferta cu bucurie. Prinţul a pus roba lui peste băieţel
şi băieţelului îi stătea chiar bine. El a spus că împăratul îl va accepta în faţa
tronului pentru că este îmbrăcat cu această haină frumoasă.
În timp ce omul cu faţa blândă îl conducea pe băieţel în faţa împăratului,
băieţelul întrebă: „Dar cine sunteţi dumneavoastră?” Şi omul răspunse: „Sunt
fiul împăratului.”
Dacă crezi în Domnul Isus ca Mântuitor, El, Fiul lui Dumnezeu te va îmbrăca cu o haină nouă şi vei putea să intri în prezenţa Tatălui.

Doi oameni care fuseseră prieteni buni în tinereţe s-au întâlnit în sala de
judecată a unui mare oraş. Unul era judecător şi celălalt era acuzat. S-au ascultat martorii şi acuzatul a fost găsit vinovat.
Acuzatul a întrebat pe judecător: „Nu m-ai putea elibera pentru că am fost
aşa de buni prieteni?” Judecătorul răspunse: „Nu, nu pot. Trebuie să se facă
dreptate şi legea trebuie respectată!” Aşa că l-a condamnat pe acuzat fie la
paisprezece zile de închisoare, fie la o amendă de 500 de lei. Acuzatul nu
avea bani, aşa că îl aştepta închisoarea. Dar judecătorul după ce şi-a împlinit
îndatoririle, a mers cu acuzatul şi i-a plătit amenda, l-a îmbrăţişat şi i-a spus:
„Acum, Adrian, te invit la cină. Şi vreau să îmi promiţi că nu vei mai face astfel
de lucruri”.
Dumnezeu nu poate să treacă cu vederea păcatul. El este drept şi trebuie
să pedepsească păcatul. Dar Dumnezeu Fiul, Domnul Isus, care este Judecător, a luat locul nostru şi a fost pedepsit pentru păcatele noastre pe cruce.
Atunci când credem în El suntem liberi, liberi pentru veşnicie.
Acuzatul ar fi putut să refuze oferta judecătorului care i-a plătit amenda şi

181

să meargă în închisoare. Ce nebunie ar fi fost aceasta! Sunt şi astăzi mulţi
băieţi şi fetiţe care fac aceeaşi nebunie, refuză pe Domnul Isus.

Când vei creşte mai mare poate îţi vei păstra o parte din bani la bancă.
Dacă vei face lucrul acesta, vei deschide un cont la bancă pe numele tău, şi
banii tăi vor fi puşi în acel cont. Poţi să iei din acei bani de câte ori doreşti. Dar
să presupunem că tu ai un cont în bancă şi eu am un cont în aceeaşi bancă.
Eu pot cere transferul unor bani din contul tău în contul meu şi banca poate
să transfere bani de la tine la mine.
Aşa că, într-o zi tu transferi 10 lei în contul meu şi cei 10 lei ai tăi sunt
acum ai mei. A doua zi eu transfer 100 de lei în contul tău şi 100 de lei sunt
ai tăi. Imaginează-ţi acum o bancă cerească mare, mare. În banca aceea tu
ai un cont. Este plin! Dar este plin de păcate! Asta vede Dumnezeu în contul
tău. Domnul Isus Hristos are şi El cont în aceeaşi bancă. Şi al Lui este plin!
Plin de bunătate, credincioşie şi dragoste!. Dumnezeu îţi arată că se pot face
două feluri de transfer: în primul rând toate păcatele tale pot fi transferate în
contul Domnului Isus. Păcatul tău devine al Lui şi El primeşte pedeapsa pentru păcat de la Tatăl Lui. În al doilea rând, dacă tu crezi în Domnul Isus Hristos,
bunătatea, dragostea, puritatea Lui sunt transferate în contul tău; şi când
Dumnezeu priveşte în contul tău nu mai vede păcatul care a fost transferat,
ci vede sfinţenia Domnului Isus Hristos care a fost transferată asupra ta.

Imaginaţi-vă că un băiat din clasa voastră are un Play Station nou. Este o
jucărie foarte scumpă şi ţi-ar place să ai şi tu aşa ceva, dar nu îţi poţi permite.
Într-o zi acest băiat vine şi îţi spune: „Ai un penar vechi,” (despre care tu ştii
că valorează mai nimic), „hai să facem schimb, tu îmi dai penarul, iar eu îţi
dau Play Station-ul”. Cu siguranţă nu ţi-ar veni să crezi, nu-i aşa? Dar dacă
ai lua treaba în serios ar fi un schimb extraordinar, nu-i aşa?
Şi totuşi nimic nu se compară cu schimbul care doreşte Domnul Isus să-l
facă cu tine! În primul rând, El este gata să îţi ia toată greutatea care seamănă
cu nişte haine murdare. Neascultarea, păcatul ţi-au murdărit viaţa şi cu o astfel de viaţă nu poţi merge niciodată în cer. Ar fi ca şi cum Cenuşăreasa ar fi
încercat să meargă la bal cu hainele ei zdrenţuite.
Domnul Isus a luat asupra Lui vina pentru păcatele tale, şi a fost pedepsit
pentru ele pe cruce. Toată vina ta a fost pusă asupra Lui. Prin ceea ce a suferit
El pe cruce, a făcut posibil ca fiecare să aibă păcatele iertate şi să fie curăţit.
Dacă tu crezi că El poate să facă aceasta pentru tine, o va face. Îţi va lua
toate hainele murdare şi toată vina.
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El îţi va da apoi în schimb, nevinovăţia Lui. Nici unul dintre noi nu poate
păzi poruncile lui Dumnezeu. Domnul Isus însă a făcut lucrul acesta. Cât a
trăit pe pământ, Domnul nu a păcătuit niciodată. Tot ceea ce a făcut a plăcut
lui Dumnezeu. Dreptatea Lui este ca o haină frumoasă şi curată. Biblia o numeşte „mantaua neprihănirii” şi în schimbul hainelor tale murdare, El îţi va da
această manta. Este un schimb extraordinar, nu-i aşa? Dumnezeu te va
vedea la fel de curat, la fel de drept ca pe Domnul Isus.
Tot ceea ce trebuie să faci este să îţi pară rău pentru păcatul tău, şi să
spui aceasta Domnului Isus. Apoi cere-I să te salveze, să te acopere cu mantaua Lui şi astfel vei fi potrivit pentru cer. Cere-I Domnului să facă lucrul acesta
astăzi şi El o va face.

Observaţi mâna mea? Mâna vă reprezintă pe voi. Această carte reprezintă păcatele voastre şi o voi pune în mână (care vă reprezintă pe voi).
Cealaltă mână reprezintă pe Domnul Isus. În această mână nu este nici o
carte pentru că El a fost fără păcat. Aşa că mâna este goală.
Atunci când Domnul Isus a murit pe cruce a luat păcatul tău asupra Lui şi
a murit pentru el (mută cartea în mâna liberă). Acum, dacă tu crezi în Domnul
Isus, mâna ta este goală, tu eşti liber nu vei mai fi pedepsit pentru păcatele
tale, pentru că Domnul Isus a luat pedeapsa în locul tău.
Istorisiri biblice:
● Avraam a fost îndreptăţit (Romani 4).
Avraam nu a fost un superman. Era un om păcătos ca tine şi ca mine şi
oricât de mult a încercat să placă lui Dumnezeu, nu a reuşit să devină ceea
ce aştepta Dumnezeu de la el.
Dar Dumnezeu l-a ajutat pe Avraam să facă un lucru deosebit. L-a ajutat
să creadă ceea ce a spus El. Dumnezeu i-a spus lui Avraam că va avea un
fiu, şi că va fi tatăl multor naţiuni. Avraam era în vârstă şi lucrul acesta părea
imposibil, dar Dumnezeu i-a dat abilitatea să creadă în promisiunea Lui.
Atunci când Avraam a crezut în Dumnezeu şi în Cuvântul Lui, s-a întâmplat
ceva minunat. Dumnezeu l-a văzut nu ca un păcătos ce a fost şi încă era, ci
ca pe o persoană curată, nevinovată şi dreaptă (Romani 4:2,9,22). Aceasta
nu pentru că Avraam s-a luptat să devină mai bun (Romani 4:2), ci pentru că
a crezut ceea ce a spus Dumnezeu şi şi-a pus încrederea în El.
● David a fost îndreptăţit (Romani 4).
David a fost un mare împărat şi un mare om. Dar David a fost şi un mare
păcătos. Privind înapoi la viaţa lui, David a văzut clar că erau două mari ade-
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văruri pentru care era foarte mulţumitor, care l-au făcut fericit şi binecuvântat
(Romani 4:6,7,8).
Era fericit pentru că toate păcatele lui (şi erau multe) au fost iertate şi Dumnezeu nu-i mai considera aceste păcate (Romani 4:8).
Era fericit pentru că în locul lui, Dumnezeu a pus neprihănirea Lui şi curăţia
Lui, în contul lui David (Romani 4:6).
Cum s-au întâmplat toate acestea? Pentru că David a fost bun sau a încercat să fie bun? Nu! Nu a fost prin fapte (Romani 4:6). David a crezut în Dumnezeu (Romani 4:5) şi drept rezultat al credinţei lui, a fost îndreptăţit.
● Vameşul păcătos a fost îndreptăţit (Luca 18:10-14).
Atunci când vameşul şi-a mărturisit păcatul înaintea lui Dumnezeu, toate
păcatele lui au fost iertate. El a fost îndreptăţit, şi Dumnezeu l-a văzut, la fel
de curat şi sfânt ca pe Domnul Isus Hristos.
La fel ca Avraam, David, vameşul păcătos şi tu poţi fi îndreptăţit, atunci
când crezi în Domnul Isus Hristos.

Adevăr: Păcătosul care crede în Hristos este
regenerat (născut din nou). (CPDC)

Verset biblic: „El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea
făcută de Duhul Sfânt,” (Tit 3:5)

Robert crezuse în Domnul Isus ca Mântuitor. După două săptămâni,
spuse mamei: „Ştii că eu am două săptămâni? Sunt bebeluş”. Mama râse cu
poftă pentru că nu înţelegea ce spune. „Nicidecum, Robert, ai nouă ani. Team născut acum nouă ani.” Băieţelul zâmbi. „Da, mamă, eu m-am născut în
lumea aceasta acum nouă ani. Dar când am crezut în Domnul Isus Hristos
acum două săptămâni, m-am născut din nou. Eu am devenit o persoană
nouă, cu o viaţă nouă şi aşa că am doar două săptămâni.”
Ai şi tu a doua zi de naştere? Ai crezut în Domnul Isus ca Mântuitor al tău?

Alina era foarte încântată. Sosise în sfârşit ziua cea mare. Mama ei
aştepta un bebeluş şi va avea un frăţior sau o surioară. De câteva luni mama
îi spusese că micuţul este pe drum. Pe parcursul acestor luni, micuţul crescuse şi se pregătise pentru ziua cea mare când va veni pe pământ. Acum sosise „ziua cea mare”! Alina avea o surioară ce scrâncea mereu şi era plină
de viaţă. E minunată ziua în care vine pe lume un bebeluş – şi e minunat să
vezi o viaţă nouă, o fiinţă nouă şi să vezi cum cresc bebeluşii.
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Dar este şi mai minunat atunci când un băiat sau o fetiţă se nasc din nou,
când se nasc pentru a doua oară la o viaţă nouă. Aşa cum a fost un timp de
pregătire (în situaţia aceasta nouă luni) înainte ca să se nască sora Alinei,
este de obicei şi un timp de pregătire înainte ca să crezi în Domnul Isus Hristos ca Mântuitor şi să te naşti din nou. Acest timp poate fi mai scurt sau mai
lung. Mergi la şcoala duminicală, asculţi lecţiile biblice, eşti convins de starea
de păcat, şi încetul cu încetul, Duhul Sfânt te conduce şi te pregăteşte pentru
ziua în care în cele din urmă spui: „Doamne Isuse, te rog fii Domnul şi Mântuitorul meu. Am încredere că Tu poţi să-mi ierţi păcatele şi să mă schimbi”.
Ei bine, în acel moment te naşti din nou.

O cioară era tare tristă şi dezamăgită. „Oh, dacă aş fi şi eu ca porumbeii
aceia de acolo!” gândi ea. „Sunt aşa de paşnici, bucuroşi şi liniştiţi.”
Cioara se decise să încerce să fie ca porumbeii. Ştiind că aceştia erau
drăguţi şi albi şi ea era aşa de neagră, se duse şi se tăvăli într-o grămadă de
fulgi, până când căpătă o culoare gri luminos. Bucuroasă se alătură porumbeilor şi ţopăia printre ei. Unul câte unul, porumbeii speriaţi de ţopăiala ciorii
zburară. După un timp de gândire, cioara îşi dădu seama că modul în care
ţopăia îi speriase, aşa că învăţă să meargă, crezând că va fi acceptată. Învăţă
să meargă şi porumbeii începură să o accepte, chiar o lăsară să mănânce
câteva din grăunţele ce fuseseră aruncate pentru ei.
Deodată, cioara simţi un miros foarte plăcut. La marginea câmpului era
un iepure mort. Luă o înghiţitură, dar când se apropie de porumbei aceştia se
uitară surprinşi la ea. „Trebuie să renunţ la carne, dacă vreau să mă bucur de
compania porumbeilor.” Aşa că renunţă la carne. Din nou porumbeii începură
să o accepte, până când într-o zi, o cioară ce trecu în zbor îşi recunoscu
surata în ciuda fulgilor şi o salută pe limbajul ciorilor. „Cra! Cra! Cra!” Cioara
noastră bucuroasă că îşi vede din nou prietena răspunse: „Cra! Cra! Cra!”
Acum porumbeii erau siguri că cioara nu era ceea ce pretindea să fie.
„Uite acum şi vorbeşte ca o cioară. Am văzut-o mâncând ca o cioară, am
văzut-o mergând ca o cioară. Cred că este o cioară!” Ei bine, cioara nu se mai
putu preface. Nu putea să fie porumbel. Avea natura unei ciori. La fel şi tu
poţi să încerci, imitând creştinii, dar nu îţi va merge. Ai nevoie de Dumnezeu
ca să te schimbe. Trebuie să Îl rogi pe Domnul Isus să te mântuiască. Atunci
vei primi o natură nouă, atunci îţi vei schimba modul de a vorbi, de a te comporta, îţi vei schimba hrana inimii (lucrurile pe care le citeşti sau le priveşti la
televizor, jocurile pe care le joci) şi modul în care vorbeşti (vei termina cu obiceiul înjurăturilor, vei termina cu minciunile etc.).
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Bătrânul Gheorghe era un nenorocit murdar şi de cele mai multe ori beat.
Toţi îl ştiau ca bătrânul Gheorghe. Umbla de colo, colo, dormea prin şurile oamenilor pentru că nu avea locuinţă. Toţi banii îi cheltuia pe băutură. Când bea
un pic mai mult, era violent, spărgea uşi, ferestre şi nimeni nu mai dorea să
îl primească în casă. Într-o zi bătrânul Gheorghe auzi despre dragostea Domnului Isus şi auzi că Domnul Isus poate să îl schimbe. Dumnezeu îi atinse
inima şi el Îl primi ca Mântuitor. Din ziua aceea viaţa lui se schimbă. Se lăsă
de băutură şi încetă să se mai lupte cu oamenii şi să distrugă lucruri. Întră într-un birou în oraş şi întrebă dacă poate să închirieze o casă ce era liberă. „Să
închiriezi o casă, tu, bătrânul Gheorghe? Cu siguranţă, nu!” „Scuzaţi-mă,
domnule, eu mă tem că faceţi o greşeală. Vorbiţi unei alte persoane. Bătrânul
Gheorghe este mort. Dumneavoastră vorbiţi noului Gheorghe. Isus Hristos a
făcut din mine o fiinţă nouă.” Funcţionarul îi închirie apartamentul.

Într-o zi o maimuţică pe nume Toto, vorbea cu prietena ei, o capră. Capra
spuse: „Ştii, m-am săturat să fiu capră, mi-ar place să fiu un animal mai puternic, mai brav, maiestuos, aşa ca leul. Spune-mi cum aş putea deveni leu.”
Toto se scărpină în cap o vreme şi apoi spuse: „Dacă doreşti să fii leu, trebuie
să umbli ca leii, să vorbeşti ca leii, să mănânci ca leii, să mergi acolo unde
merg leii”. Capra începu să exerseze, începu să meargă încet şi maiestuos.
Apoi încercă să ragă precum un leu. Se apropie de o hienă, mârâind şi spuse:
„Te voi mânca”. Hiena pufni în râs şi capra se simţi foarte prost. „Am încercat
tot ce mi-a spus Toto. Am încercat să merg ca un leu, să vorbesc ca un leu,
am încercat să mănânc ca un leu, acum trebuie să merg unde sunt leii.”
Aşa că se duse unde erau leii. Toţi dormeau. Capra trase un răget şi îi
trezi din somn. Leii se întoarseră pe cealaltă parte, dar unul dintre ei simţind
un gol în stomac, întinse repede o labă şi capra fu un prânz foarte bun. Biata
capră! Asculatase un sfat foarte neînţelept.
Într-o zi, un om care dorea să fie un om a lui Dumnezeu, îl vizită pe Domnul
Isus. Nu îndrăzni să pună întrebarea care îi frământa inima, dar Domnul Îi
dădu răspunsul pe loc. Îi spuse: „Trebuie să te naşti din nou.” Cu alte cuvinte,
pentru a fi un copil al lui Dumnezeu trebuie să fii schimbat într-o nouă persoană de către Dumnezeu. Nu poţi încerca să te schimbi tu însuţi aşa cum a
încercat capra să devină leu. Trebuie să te întorci din păcat să crezi în Domnul
Isus Hristos şi să crezi că El va veni şi va locui în tine şi te va face o nouă
făptură.
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Îţi place grădinăritul? Ai o grădină? Ce flori îţi plac cel mai mult? Inima ta
este ca o grădină, cu un zid de jur împrejur, şi cu o poartă care se deschide,
dar spre interior. Această grădină ţi-a fost încredinţată de către Dumnezeu şi
tu trebuie să o păzeşti şi să creşti în ea doar lucruri bune şi frumoase. Din nefericire, duşmanul lui Dumnezeu a venit la grădină, tu i-ai permis să semene
plante care aduc roade urâte ca: ura, minciuna, mândria, mânia, egoismul. Pe
măsură ce mănânci aceste roade semeni tot mai mult cu duşmanul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu ţi-a dat o oglindă. Această oglindă este Biblia, Cuvântul
lui Dumnezeu. Dacă o scoţi din buzunar şi priveşti în ea, poţi vedea dezastrul
pe care l-a făcut duşmanul în grădina inimii tale. E îngrozitor să vezi ce urâţenie a devenit. Privind în oglindă, auzi o bătaie la poarta inimii şi o voce care
spune: „Iată Eu stau la uşă şi bat. (Apocalipsa 3:20) Lasă-Mă să intru.” Este
Domnul Isus. Dacă te duci şi deschizi uşa, El va intra şi va îndrepta lucrurile.
Va smulge toate buruienile minciunii, egoismului, invidiei şi Domnul Isus va
planta flori frumoase şi roade ca: dragoste, bucurie, pace, adevăr. Domnul
Isus spune „Lasă-Mă să intru”, duşmanul şopteşte „Nu-L lăsa! Dacă-L laşi nu
vei mai fi liber să faci ceea ce-ţi place şi apoi El va smulge toţi copacii pe care
i-am plantat eu şi nu vei mai putea să mănânci din fructele mele”.
Aşa că în inima ta sunt două voci. Pe care din ele o vei asculta?
Totul depinde dacă doreşti sau nu să nu mai ai de a face cu duşmanul şi
cu roadele lui. Nu simţi că te-ai îmbolnăvit de dezordinea pe care a făcut-o el
în grădina inimii tale?
Lasă-L pe Domnul Isus să vină. El va alunga pe duşman, va smulge din
rădăcină ce este rău şi va planta flori şi pomi aducători de roade. Pe măsură
ce vei mânca aceste roade vei deveni tot mai mult asemenea Domnului Isus.
În locul vechii grădini va apare una nouă.

Era odată un porcuşor care iubea noroiul. Pentru el, nimic nu era mai plăcut într-o zi călduroasă, decât să se bălăcească într-o băltoacă plină de noroi
şi să lâncezească acolo toată ziua!
Porcuşorul nostru a fost foarte fericit până în ziua când a auzit că împăratul
a dat o poruncă, prin care spunea că toţi porcii trebuie să fie omorâţi. Nu pentru că împăratul ar fi urât porcii, ci pentru că erau atât de murdari şi miroseau
urât. Împuţeau ţara cu mirosul lor aşa că trebuiau să scape de ei. Nu se ştia
ziua când se omorau porcii, dar toţi erau siguri că ziua este aproape.
Împăratul totuşi a fost îndurător şi a spus că dacă un porc vrea să se
schimbe în oaie, nu-şi va pierde viaţa pentru că împăratului îi plăceau oile,
deoarece erau animale foarte curate. Împăratul a trimis pe fiul lui să schimbe
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porcii în oi şi i-a dat o mare putere, astfel încât putea să schimbe orice porcuşor în oaie, doar rostind un cuvânt!
Dar porcuşorul nostru gândi că dacă ar munci el din greu, s-ar putea transforma singur în oaie. „Oile au feţe mai lungi”, spuse el, „aşa că o să stau cu
faţa aplecată, o să spun «be... be», şi o să mănânc iarbă şi nimeni nu mă va
deosebi de o oaie.” Încercă toate acestea dar nu putu să păcălească pe nimeni. Toţi ştiau că este un porcuşor şi aşa a fost, pentru că nu se putea abţine
să nu se tăvălească în bălţile cu noroi şi întotdeauna mirosea ca un porc.
Pentru a scăpa de miros începu să facă băi în râu în fiecare zi, dar nu-i plăcea
să fie curat şi alerga imediat la băltoaca cu noroi şi cu toate că lupta din greu
să fie oaie, îşi dădu seama că nu poate prin efortul propriu.
Porcuşorul nostru însă era speriat de legea împăratului. „Îmi voi pierde
viaţa dacă voi continua aşa. Mai bine mă duc, îl caut pe fiul împăratului şi îl
rog să mă schimbe.” „Oh, fiule de împărat! Ştiu că împăratul a spus că noi,
porcii, trebuie să murim. N-ai vrea să mă schimbi şi pe mine într-o oaie ca să
trăiesc?” „Crezi din toată inima că pot să fac lucrul acesta?” „Da, cred!”
În momentul acela porcuşorul a fost schimbat într-un mieluşel alb, curat, cu
lână frumoasă! „Numele tău a fost porcuşor, dar acum te vei numi Bee pentru
că eşti oiţă. Ai rămas încă cu un pic de porcuşor în tine, aşa că stai pe lângă
mine, eu te voi păzi la păşune, te voi duce la ape şi te voi ajuta să stai departe
de băltoacele cu noroi, pentru că nu trebuie să mai ai de a face cu ele.”
Aşa cum fiul împăratului l-a schimbat din porcuşor în oaie, Domnul Isus te
poate schimba şi pe tine dacă Îi ceri.

Adevăr: Păcătosul care crede în Domnul Isus Hristos
este adoptat în familia lui Dumnezeu. (CPDC)

Verset biblic: „Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.” (Ioan 1:12)
Demult, un împărat foarte mare şi puternic călătorea în ţară, în caleaşca
lui, împreună cu prinţul, fiul său. Pe fereastra caleştii a văzut un tânăr sclav,
bătut fără milă de stăpânul lui cel crud. Împăratul îşi trimise fiul să plătească
preţul sclavului şi să îl aducă la el. Prinţul a plătit un preţ mare pentru sclav,
apoi a venit cu el la caleaşca împăratului. Sclavul încă tremurând de durere
din pricina biciuirii, căzu înaintea împăratului şi spuse: „Maiestate, vă
mulţumesc că m-aţi salvat. Vă voi iubi întotdeauna pentru bunătatea dumneavoastră. Primiţi-mă ca slujitor!”. „Din ziua aceasta vei fi fiul meu” răspunse
împăratul.
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Când ajunseră la palat împăratul trimise după medici, care se ocupară de
rănile băiatului. Băiatul a fost spălat, hrănit şi îmbrăcat şi împăratul îi dădu un
inel frumos de aur cu o piatră roşie. Împăratul îi spuse să aibă grijă de inel
pentru că aceasta dovedea că este fiul împăratului şi îi spusese să se
păstreze curat. Ce fericit a fost băiatul la curtea împăratului împreună cu
acesta şi prinţul! Era mai bucuros ca niciodată.
Într-o zi se juca printre copacii din grădinile palatului şi căzu într-o băltoacă.
Alergă la fântână, îşi suflecă mâinile să se spele îşi scoase inelul şi îl aşeză
cu grijă pe o piatră. Tocmai atunci, o pasăre, atrasă de scânteierea pietrei
roşii, fură inelul şi zbură cu el. Băiatul strigă după ea, dar era prea târziu.
„Sunt murdar, nu mai am inelul!” „Ce prinţ ciudat”, şopti cineva în spatele lui.
Era vechiul stăpân care vizita grădinile palatului. „Eu cred că nu vei mai fi
prinţ multă vreme. Uită-te la tine cum arăţi! Mai bine vino cu mine! Nici un împărat nu te va dori.” Spunând aceste cuvinte îl apucă strâns pe băiat de mână
şi încercă să îl târască către porţile palatului. „Ajutor! Ajutor!” strigă băiatul
speriat. Chiar atunci apăru prinţul. „Lasă-l pe băiat în pace! E al meu. Am plătit
un mare preţ pentru el.” Stăpânul o luă la fugă cât îl ţineau picioarele.
Prinţul râse, dar băiatul era trist.
„Uite ce am păţit. Sunt aşa de murdar! Îmi pare aşa de rău! Şi mi-am pierdut inelul!” „Eşti încă fiul împăratului, eşti încă în familia lui. Tot ceea ce trebuie
să faci este să spui şi vei avea un inel la fel de frumos. Şi voi porunci să fii
spălat.” Prinţul îndreptă lucrurile. Băiatul descoperi după aceea că prinţul îl
ajuta ori de câte ori era nevoie.
Uneori copiii credincioşi cad în păcat şi se murdăresc. Atunci este greu să
ghiceşti că ei sunt copii ai lui Dumnezeu, membri în familia Lui. Nici ei nu mai
sunt siguri că aparţin Lui, pentru că au uitat că Domnul Isus a plătit un preţ atât
de mare pentru ca să îi scape din ghearele lui Satan. Satan încearcă să ne
spună că noi suntem încă ai lui. Copii, dacă sunteţi ca băiatul din povestire
strigaţi după ajutor. Dacă ai crezut în Domnul Isus eşti încă un copil al lui
Dumnezeu. Eşti încă în familia Lui. Spune-I Domnului despre păcatul tău şi
El te va curăţi şi îţi va da siguranţa că eşti al Lui.

Un băiat orfan, sărac, locuia într-un mare oraş. Părinţii lui muriseră şi nu
avea cine să aibă grijă de el. Încercase să-şi găsească o slujbă, dar nu reuşi,
aşa că a ajuns să cerşească şi să fure mâncare pentru a avea cu ce trăi.
Într-o dimineaţă, la piaţă, a fost prins furând legume. „Te-am prins!” strigă
vânzătorul de legume. „Hoţule! Lasă că o să te învăţăm noi să nu mai furi!”
Îl trase pe băiat, îl ridică pe o platformă din piaţă şi luă o nuia, pregătindu-se
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să-i dea o pedeapsă zdravănă. Deodată toţi s-au oprit şi au făcut loc cuiva prin
mulţime. Era cineva important. Era împăratul însuşi. Acesta observase din
trăsura lui ce se întâmpla şi venea direct spre ei. Oprindu-se în faţa vânzătorului de legume, împăratul spuse: „Ia aceşti bani. Sunt convins că acoperă
pierderea ta. Acest băiat trebuie să vină cu mine.”
Când împăratul auzi că era orfan îl adoptă ca fiu al lui. Ce minune pentru
băiat! Nu mai era cerşetor, hoţ, nu mai era orfan, nu mai era fără casă. Făcuse
un lucru rău, dar împăratul plătise pentru aceasta. Acum putea să trăiască în
palat cu tatăl lui, împăratul. Ce schimbare extraordinară pentru el, şi ce bucuros era! Este o poveste frumoasă nu-i aşa? Dar este doar o poveste.
Însă Evanghelia, Vestea Bună a mântuirii prin Domnul Isus Hristos, este
o poveste şi mai frumoasă şi este adevărată.
Dacă tu crezi în Domnul Isus, tot ceea ce ai făcut rău va fi iertat prin El şi
Dumnezeu nu va mai vedea păcat în tine. Înseamnă că ai toate drepturile şi
privilegile unui copil al lui Dumnezeu. Ce schimbare! Nu mai eşti un cerşetor
fără casă, nu mai eşti un copil abandonat. Eşti un copil al lui Dumnezeu.


Era odată un împărat foarte bogat. Avea mulţi slujitori şi locuia într-un cas-

tel foarte frumos. Într-o zi, plimbându-se pe stradă împreună cu câţiva slujitori,
văzu un băieţel care cerşea şi era îmbrăcat în nişte haine zdrenţuite. Împăratul
aflând că băieţelul era orfan, îl luă cu el, îl adoptă ca fiu al lui şi îl invită să
locuiască la palat. Împăratul îl iubea mult şi îi dădu multe daruri frumoase şi
când băieţelul crescu, fu de mare ajutor împăratului în conducerea împărăţiei.
Şi noi cei care am crezut în Domnul Isus Hristos am fost înfiaţi de Dumnezeu
ca fii şi fiice ale Lui. Am primit multe daruri la fel ca băiatul din povestire. Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt, viaţa veşnică, ne-a dat bucurie, pace, dragoste
şi multe alte daruri. Într-o zi vom domni cu Domnul Isus în Împărăţia Lui.

Pavel era un băieţel orfan. Ştiţi ce înseamnă asta? Mama şi tatăl lui muriseră şi el trăia într-un orfelinat. Într-o zi auzi că Domnul Isus a murit pentru el,
că a luat pedeapsa pentru păcatele lui. L-a primit pe Domnul Isus în viaţa lui,
a crezut în El, şi L-a primit ca Domn şi Mântuitor. Apoi a descoperit ceva care
l-a făcut foarte fericit. A citit în Biblie că acum era un copil al lui Dumnezeu şi
Dumnezeu era Tatăl lui. „Oh, acum am un Tată! Dumnezeu este Tatăl meu şi
sunt aşa de fericit.”
Poate şi aici este un băieţel sau o fetiţă care nu mai au tată, a murit sau
poate v-a părăsit. Dar tu ai un nou Tată, un Tată foarte deosebit, un Tată care
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îţi va purta de grijă, dacă Îl primeşti pe Domnul Isus în viaţa ta şi crezi în El
ca Mântuitor.

Mama şi tatăl Crinei fuseseră ucişi într-un accident de motocicletă, pe
când ea avea doar cinci ani. Timp de câţiva ani a fost pasată de la o familie
la alta. Nu s-a simţit niciodată acasă şi nu s-a simţit niciodată iubită. Deseori
era tristă. Într-o zi un bărbat şi o femeie, au apărut la ultima familie în care
locuia Crina, i-au spus că o iubesc şi că ar dori să o adopte. Asta înseamnă
că doreau să o ia în familia lor. Trebuiau să meargă la autorităţi, să completeze multe hârtii şi să răspundă la o mulţime de întrebări. În cele din urmă
li s-a dat permisiunea să o adopte pe Crina. Au venit unde locuia, au îmbrăţişat-o, au privit în ochii ei şi i-au spus: „Crina te iubim şi din acest moment
faci parte din familia noastră.”
La fel se întâmplă atunci când crezi în Domnul Isus Hristos ca Mântuitor.
Este ca şi cum Dumnezeu Tatăl te-ar lua în braţele Lui, te-ar privi în ochi şi ar
spune, „Te iubesc foarte, foarte mult”; din momentul acesta eşti membru al
familiei Lui şi El este Tatăl tău. Ai fost înfiat! Şi toţi cei care sunt înfiaţi în familia
lui Dumnezeu, sunt membri ai acestei familii.

Carmen era o fată ca toate celelalte fete de vârsta ei. Uneori făcea lucruri
care nu plăceau tatălui ei şi ştia că sunt rele. Cum credeţi că reacţiona tatăl
atunci când Carmen făcea lucruri rele? Credeţi că spunea: „Foarte bine. Te
iubesc şi poţi să faci tot ce vrei!” Desigur, nu. Pentru că o iubea pe Carmen
ştia că trebuie să o corecteze pentru ca fetiţa să nu mai facă aceste lucruri
din nou. Motivul pentru care o corecta sau o pedepsea era dragostea pentru
ea. Tatăl lui Carmen ştia că această corectare era spre binele ei.
Într-o seară tatăl a rugat-o să facă ceva şi ea a răspuns „Nu”. Tatăl s-a
supărat şi i-a spus încetişor: „Carmen, nu asculţi şi răspunzi urât. Du-te în
camera ta şi stai acolo restul serii.” O iubea pe Carmen şi dorea să îi arate
cum să se poarte.
Dumnezeu, Tatăl nostru ceresc, ne iubeşte mult mai mult decât tatăl lui
Carmen. Şi Dumnezeu doreşte ceea ce este cel mai bine pentru noi. De
aceea, dacă El ne vede făcând ceva rău, ceva care ne-ar răni, ne corectează
sau ne pedepseşte. Citim despre această pedeapsă a lui Dumnezeu în Biblie:
„Dumnezeu pedepseşte pe acela care îl iubeşte.” De ce face El lucrul acesta?
Biblia ne spune: „pentru binele nostru şi pentru ca să fim părtaşi ai sfinţeniei
Lui” (Evrei 12:10). Dumnezeu ne corectează pentru binele nostru, ca să devenim ceea ce aşteaptă El de la noi. Noi suntem copiii Lui!
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Unul din lucrurile de care s-a bucurat Crina foarte mult, când a fost adop-

tată de noii ei părinţi, a fost faptul că pentru prima dată în viaţa ei avea un frate
şi o soră. Părinţii aveau doi copii şi când a devenit parte a familiei lor, s-a ales
nu doar cu părinţi noi, dar s-a ales şi cu un frate şi o soră cu care putea să se
joace şi să vorbească. Au petrecut multe momente fericite împreună.
La fel, atunci când crezi în Domnul Isus ca Mântuitor, Dumnezeu devine
Tatăl tău Ceresc. El te aduce în familia Lui. Sunt mulţi alţi băieţi, fetiţe şi adulţi
care sunt deja în familia Lui, pentru că şi ei au crezut în Domnul Isus Hristos.
Ei devin fraţii şi surorile tale. Faci acum parte dintr-o familie foarte mare!

Să-ţi mai spun ceva despre Crina şi noua ei familie. Noi am văzut că ea
a avut un tată şi o mamă, am văzut că a avut un frate şi o soră. Fratele ei era
cu câţiva ani mai în vârstă decât ea şi era foarte bucuroasă să aibă un frate
mai mare. La şcoala unde mergea, erau câţiva băieţi în clasă, care încercau
să-şi bată joc de ea. Dar fratele ei mai mare i-a luat la rost şi le-a spus s-o lase
în pace că s-ar putea să dea de necaz. Ce bine e să ai un frate mai mare
care să te protejeze!
Şi acum o altă veste deosebită! Dacă eşti credincios ai şi tu un frate mai
mare, un frate extraordinar. Numele lui este Domnul Isus Hristos. Biblia ne
spune că El ne numeşte fraţii Lui (şi surorile Lui) (Evrei 2:11) – şi chiar dacă
suntem păcătoşi, suntem aşa de diferiţi faţă de El, suntem atât de departe de
ceea ce este El, Biblia ne spune că, pentru că am crezut în El, nu Îi este ruşine
să ne numească fraţii Lui. Şi Domnul spune că oricine ascultă de Dumnezeu
este fratele sau sora Lui.

Adevăr: Păcătosul care crede în Hristos primeşte
darul Duhului Sfânt. (CPDC)

Verset biblic: „Spunea cuvintele acestea despre Duhul, pe care aveau
să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat,
fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit.” (Ioan 7:39)

Unui om i s-a oferit un serviciu important într-o altă ţară. Trebuia să
meargă imediat, aşa că îşi lăsă copiii cu un vecin până când va trimite după
ei. După câteva luni, omul scrise o scrisoare copiilor şi le spuse că noua lor
casă este gata şi trebuie să vină şi să locuiască cu el de săptămâna următoare. „Dar cum ajungem acolo?” întrebă Laura. „Este o hartă aici”, răspunse
Carol, care citea scrisoarea. „Mi-e frică! Nu am fost niciodată într-o călătorie
de una singură până acuma. Mi-e frică să nu ni se întâmple ceva! Nu mă pri192

cep la hărţi. Dacă ne pierdem?” „Taci! Mai este o pagină în scrisoare. Uite-o
aici! A, e foarte bine! Tata va trimite un prieten care cunoaşte drumul. El ne
va purta de grijă şi va trebui să ne ducă acolo în siguranţă.” „Ce bine a gândit
tata”, şopi Laura. „Niciodată nu ne lasă să facem ceva de capul nostru. Ne
trimite un ajutor.” Curând sosi ajutorul şi au plecat împreună. Prietenul lor a
avut grijă să nu le lipsească nimic pe perioada călătoriei. I-a încurajat şi le-a
arătat calea. Au ajuns şi s-au bucurat să fie împreună cu tatăl lor.
Dragi copii, nu-i aşa că aveţi nevoie mai mult decât hrană şi îmbrăcăminte
pentru o călătorie? Sigur aveţi nevoie de un ajutor şi de un ghid.
De acelaşi lucru au nevoie creştinii care pornesc în călătoria vieţii către
cer. Ai cerut Domnului Isus să te mântuiască? Ai pornit în această călătorie!.
Dar nu trebuie să călătoreşti singur. Dumnezeu a ştiut că avem nevoie de
Cineva care să ne însoţească şi Cineva care să ne călăuzească. Domnul Isus
înainte de a se înălţa, a promis că va trimite un ajutor pe Duhul Sfânt şi El şia ţinut această promisiune şi L-a trimis în ziua Rusaliilor. Atunci când crezi în
Domnul Isus ca Mântuitor, Duhul Sfânt vine să te ajute pe calea către cer. El
este întotdeauna aici ca să te ajute să înţelegi harta lui Dumnezeu, Biblia,
pentru a te călăuzi şi a te încuraja. Domnul te va duce în siguranţă în cer.
Ai şi tu acest ajutor? Roagă-L pe Domnul Isus să fie Mântuitorul tău şi El
îţi va da acest ajutor.
Istorisire biblică:
Evreii care s-au pocăit au primit Duhul Sfânt în ziua Rusaliilor (Fapte 2:3647, în mod deosebit versetul 38).
Aceştia erau păcătoşi de cea mai joasă speţă. Ei răstigniseră pe Domnul
Isus. Dar le-a părut rău pentru păcatele lor, s-au întors şi au crezut în Hristos,
nu le-au fost iertate doar păcatele, ci Duhul Sfânt a venit şi a locuit în ei, aşa
cum face pentru fiecare persoană care crede în Isus Hristos oricât de răi ar fi
fost înainte.

Adevăr: Păcătosul care crede în Isus Hristos
este răscumpărat, eliberat din robia păcatului.

Verset biblic: „Căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur,
aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire, pe care-l moşteniserăţi de la
părinţii voştri,” (1 Petru 1:18) (CPDC)

Cu peste un secol în urmă preşedinte al SUA era Abraham Lincoln. Era

foarte nefericit pentru că multe femei şi bărbaţi în ţara lui erau sclavi. A făcut
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tot ce a putut să elibereze sclavia şi a reuşit. Pe vremea aceea, un om mergea
pe o stradă într-un oraş american şi a ajuns la un magazin de animale. A privit
în vitrină şi a văzut o cuşcă cu câteva păsări foarte frumoase înăuntru. I se
păru că păsările erau cam nervoase şi se luptau din greu să fie libere. S-a
oprit şi a privit păsările mai multă vreme, cu lacrimi curgând pe obraz. A intrat
în magazin şi a întrebat pe vânzător cât cere pentru păsări. Când omul i-a
spus suma, a verificat câţi bani avea. Avea destui ca să cumpere toate
păsările. Aşa că le-a cumpărat, una câte una. De fiecare dată lua una, se
ducea la uşă şi o lăsa să zboare. A făcut lucrul acesta cu toate păsările. Unii
oameni s-au adunat în jurul lui şi l-au întrebat: „De ce faci lucrul acesta?” „Eu
am fost unul dintre sclavii pe care i-a eliberat Abraham Lincoln. Acum sunt
liber şi ştiu ce minunată este libertatea. Şi doresc ca şi aceste păsări să se bucure de libertate.”
La fel face şi Domnul Isus pentru noi atunci când credem în El ca Mântuitor. El ne răscumpără, El ne eliberează din păcat şi sclavie pentru că El la
cruce a plătit preţul pentru libertatea noastră.

Adevăr: Păcătosul care crede în Domnul Isus Hristos
este sigilat cu Duhul Sfânt. (CPDC)

Verset biblic: „Şi voi după ce aţi auzit cuvântul adevărului (Evanghelia
mântuirii voastre), aţi crezut în El şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit.” (Efeseni 1:13)
Probabil aţi urmărit filme cu cowboy. De ce se numesc cowboy? Pentru că
ei îngrijesc vaci sau turme. Fermele sunt foarte mari întinzându-se pe mulţi
kilometri. În jurul fermelor nu sunt garduri, nu sunt porţi şi vitele pot să se
mişte în voie cum le place. Aşa că stăpânii lor au un semn de recunoaştere
al vitelor, pentru situaţia în care acestea se amestecă cu vitele altora în preerie
(cum se numeşte acest loc larg de pământ). Poate aţi văzut cowboy însemnându-şi vitele cu un fier încins. De ce fac asta? Fiecare fermă are semnul ei,
semn pe care îl folosesc pentru a-şi marca vitele. Semnele diferă de la o
fermă la alta. De exemplu ferma „Munţii Albaştri” are o linie curbă ce reprezintă munţii, iar ferma „Sandu” are un S. Semnul arată cărei ferme aparţin
vacile. Astfel ei ştiu să aibă grijă de vitele care au semnul fermei lor. Dacă
nişte vite se rătăcesc între vitele vecinului, acesta îl cheamă şi îi spune să îşi
ia vitele.
Atunci când noi Îl rugăm pe Domnul Isus să fie Mântuitorul nostru, El trimite Duhul Sfânt în inimile noastre. Din acel moment au loc multe lucruri ex194

traordinare. Unul din ele este că din moment ce Dumnezeu locuieşte în inima
noastră, noi suntem diferiţi. Noi aparţinem lui Dumnezeu. Semnul Lui este pe
noi şi arată cui aparţinem. Acest semn este Duhul Sfânt. Doar Dumnezeu
poate să vadă acest sigiliu sau semn. El există şi este acolo. Şi noi suntem
diferiţi de oamenii din jurul nostru. Acum Îl iubim pe Dumnezeu, iubim Cuvântul Lui, ne place să vorbim cu El, iubim poporul Lui şi urâm ceea ce nu este
sfânt. Dumnezeu ne-a sigilat cu Duhul Sfânt.

Adevăr: Păcătosul care crede în Isus Hristos are
viaţa veşnică. (CPDC)

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 viaţă
veşnică.” (Ioan 3:16)

Cu mii de ani în urmă, egiptenii credeau că vor trăi veşnic. De aceea când
îi înmormântau pe cei dragi puneau în mormânt hrană, haine, animalele
preferate şi chiar anumite lucruri. Lor nu le venea să creadă că existenţa omului încetează atunci când trupul moare. Şi aveau dreptate să creadă aşa, pentru că Dumnezeu ne-a creat ca să trăim veşnic. Trupul tău moare pentru că
eşti păcătos, dar ceea ce eşti tu în realitate, ceea ce este în tine nu se
sfârşeşte atunci când moare trupul, ci merge la Dumnezeu sau într-un loc departe de Dumnezeu.
Noi toţi ar trebui să mergem în acest loc departe de Dumnezeu, din cauza
păcatului şi a neascultării. Dar nu trebuie să fie aşa. Dumnezeu ne oferă darul
vieţii veşnice, ceea ce înseamnă că vom trăi pentru veşnicie. Viaţa veşnică nu
este doar viaţa de după moarte. Viaţa veşnică înseamnă să-L cunoşti pe
Domnul Isus ca Mântuitor, să Îl ai pe Dumnezeu ca Tată şi să trăieşti într-un
mod plăcut Lui, aici pe pământ. Apoi această viaţă continuă atunci când
trupurile noastre mor şi ceea ce suntem noi cu adevărat, ceea ce trăieşte în
trupurile noastre, merge să locuiască cu Dumnezeu în cer. Acolo vom fi eliberaţi de păcat. După aceea, la înviere, trupurile credincioşilor vor învia şi se
vor uni cu interiorul. Aceste trupuri noi, minunate, nu vor mai fi atinse de boală
sau de bătrâneţe. Şi aşa vom trăi pentru totdeauna cu Dumnezeu. Poate te
întrebi, „Cum aş putea să am viaţă veşnică?”
Viaţa veşnică începe din momentul în care te întorci din păcat şi crezi în
Domnul Isus ca Mântuitor. Biblia spune că vei primi atunci viaţa veşnică (Ioan
3:16). Aceasta este în dar pentru noi, dar Domnul Isus a plătit pentru ea atunci
când a murit pe cruce. Primeşte minunatul dar al lui Dumnezeu chiar astăzi.
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Adevăr: Credincioşii pot fi siguri de mântuirea lor.

Verset biblic: „V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi, care credeţi în
Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţă veşnică.” (1 Ioan 5:13)
(CPDC, MC, MS)
Martin Luther, renumitul predicator care a trăit în Germania, cu mulţi ani
în urmă, a visat odată că diavolul i-a arătat o listă mare cu păcatele lui. Privind
la această listă mare l-a întrebat pe diavol în vis: „Acestea sunt toate păcatele
mele?” „Nu” spuse diavolul. „Păi atunci arată-mi-le pe toate!” I s-a arătat o
listă şi mai lungă şi a întrebat: „Acestea sunt toate păcatele mele?” „Da.” „Ia
stiloul şi scrie peste toate aceste păcate ce spune Dumnezeu în Biblie, sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat” (1 Ioan 1:7).
Ei bine, asta se întâmplă atunci când crezi în Isus Hristos. Toate păcatele
tale sunt iertate şi eşti curat în ochii lui Dumnezeu. Biblia ne spune că nu îţi
vei pierde mântuirea. Dacă ai crezut în Domnul Isus Hristos, eşti mântuit pentru veşnicie (Ioan 10:28).

Atunci când vechea fire biruieşte făptura nouă din tine şi păcătuieşti sau
faci ceva rău, nu-ţi pierzi mântuirea. Dumnezeu te vede la fel de curat şi sfânt
ca pe Domnul Isus. Eşti încă creştin şi membru în familia lui Dumnezeu.
David a spart o fereastră. Tata s-a supărat foarte tare. Dar David era încă
fiul tatălui său, era încă membru al familiei lui. Relaţia cu tatăl lui nu era una
grozavă, dar era încă tatăl lui.
Dacă ai crezut în Domnul Isus ca Mântuitor la fel va fi şi cu tine atunci
când păcătuieşti. Lui Dumnezeu nu-I place păcatul, dar eşti încă copilul Lui,
eşti încă în familia Lui. Relaţia ta cu Dumnezeu nu este bună, dar Dumnezeu
este încă Tatăl tău şi tu eşti încă în familia lui Dumnezeu.

Timotei l-a primit pe Domnul Isus, într-o seară, la o întâlnire deosebită ce
a avut loc la ei în biserică. Predicatorul vorbise din versetul „Crede în Domnul
Isus şi vei fi mântuit” (Fapte 16:31. În drum spre casă era foarte fericit că a
crezut în Domnul Isus şi este şi el mântuit. Dar mai târziu, stând singur în
camera lui, a început să se îndoiască. „Oare sunt mântuit cu adevărat?” Apoi
chiar i s-a părut că aude o voce care spunea: „Nu eşti mântuit. N-are sens.
Nu-i nimic special în asta.”
Desigur era doar imaginaţia lui. Dar Timotei s-a gândit câteva momente,
apoi a deschis Biblia la promisiunea din Fapte 16:31 şi a ţinut-o deschisă spre
locul de unde i se părea că aude vocea şi a spus: „Uite, citeşte tu însuţi. Dumnezeu a spus asta şi trebuie să fie adevărat”.
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Fetiţa privea la bătrânica ce stătea în tren pe scaunul din faţa ei şi îi fu milă
de ea. Bătrânica părea nervoasă. Fetiţa nu avea nici o grijă, nici o teamă, nu
îi păsa de nimic. Deodată trenul a intrat într-un tunel şi bătrânica strigă: „O,
dragă”. Fetiţa îi spuse: „Nu trebuie să vă fie frică. Tatăl meu este mecanicul
trenului şi nu va lăsa să se întâmple nici un rău”.
Fetiţa avea încredere în tatăl ei. Cu atât mai mult noi trebuie să avem încredere în Tatăl nostru ceresc, care este credincios, care ne iubeşte, care ne
poartă de grijă în orice moment. Noi cu toţii putem depinde de El. El nu ne va
părăsi niciodată. El ne va purta de grijă, ne va proteja şi ne va ţine în siguranţă, orice s-ar întâmpla.

Petru era creştin doar de trei săptămâni. Într-o zi după şcoală prietenii lui
au luat un tub de lipici, au turnat lipiciul într-o pungă de plastic şi au început
să inhaleze mirosul. Petru ştia că e o nebunie şi e rău ceea ce fac ei, dar nu
avu curajul să refuze. Se alătură şi el grupului. Toată noaptea se foi în pat. Îi
veneau tot felul de gânduri. „Nu eşti creştin.” Era chiar supărat. Apoi îşi aminti
de un semn de carte pe care i-l dăduse învăţătoarea la şcoala duminicală.
Se ridică din pat, căută semnul şi îl citi. „Eu le dau viaţă veşnică, în veac nu
vor pieri şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea.” (Ioan 10:28)
„Cred. Cred că am viaţa veşnică” şopti Petru. „Tată Ceresc, astăzi am greşit. Te rog frumos, iartă-mă. Ajută-mă ca data viitoare să spun «Nu», colegilor
mei.” Se duse înapoi în pat şi dormi liniştit.

Mama lui Filip îi făcea deseori promisiuni - dar rareori se ţinea de ele.
Uita. Alteori era prea ocupată ca să facă ce spusese că va face. Alteori
spunea că nu are bani şi nu poate să cumpere ce a promis. Alteori se răzgândea fără motiv.
Filip era creştin. Îl rugase pe Domnul Isus să fie Mântuitorul lui şi într-o zi
a început să se îndoiască de credincioşia Domnului Isus. „Oare îşi ţine Domnul Isus promisiunile?” El era mereu ispitit să facă lucruri rele şi uneori chiar
reuşea să facă lucruri rele. Poate că Domnul Isus era ca mama lui, poate că
nu-şi ţine promisiunile se gândea Filip. Poate îşi schimbă şi El părerile fără
motiv. Discută cu învăţătoarea despre aceasta. „Domnul Isus a venit cu adevărat în inima mea?” întrebă el. „Tu crezi că a venit când I-ai cerut să vină?”
„Sigur. Şi L-am rugat să mă facă altfel de băiat, dar încă fac multe lucruri rele.”
„Domnul Isus a promis că dacă cineva deschide uşa inimii, El intră şi va locui
acolo,” răspunse învăţătoarea. „Mama mea uită de multe ori ceea ce a promis
sau îşi schimbă părerea. Oare şi Domnul Isus ar face la fel?” „Cu siguranţă,

197

nu. Mama ta nu este perfectă; Domnul Isus este. El nu a spus niciodată o
minciună şi nu Şi-a călcat niciodată o promisiune.” „Dar, nu-I prea ocupat să
mă ajute, sau nu Şi-a schimbat părerea?” continuă Filip. „El îşi ţine întotdeauna promisiunile. El a promis că vine în inima noastră când Îl rugăm şi a
promis că nu ne va lăsa şi nici nu ne va părăsi.” Învăţătoarea îi arătă un verset
din Biblie (Evrei 13:5b).
„Dar dacă facem lucruri rele” continuă învăţătoarea „noi ne vom simţi rău.
Şi când facem lucruri rele să ştii că noi nu suntem plăcuţi lui Dumnezeu. Dar
El nu ne părăseşte. Ceea ce trebuie să facem este să-I spunem ce am făcut
rău, să-L rugăm să ne curăţească, să ne ierte. N-ai vrea să faci lucrul acesta
chiar acum?” Filip şi învăţătoarea se rugară împreună. Copilul era mai liniştit
bazându-se pe promisiunile lui Dumnezeu şi se hotărî ca de acum înainte să
îi spună Domnului Isus tot ce greşeşte.

Ai văzut vreodată un certificat de naştere? (arată un certificat de naştere).
Acesta este certificatul meu de naştere. În el scrie unde şi când m-am născut,
cine sunt părinţii mei. Este o dovadă şi nimeni nu se poate îndoi.
Dacă ai crezut în Domnul Isus ca Mântuitor eşti născut din nou şi această
carte, Biblia, este certificatul tău pentru naşterea din nou. Biblia spune că eşti
mântuit pentru că ai crezit în Domnul Isus Hristos. „Crede în Domnul Isus şi
vei fi mântuit” (Fapte 16:31). Acum ştii că Dumnezeu este Tatăl tău ceresc.
Biblia spune în Ioan 1:12 că atunci când L-ai primit pe Domnul Isus Hristos,
El a devenit Tatăl tău ceresc. Aceasta s-a întâmplat în locul şi în momentul în
care L-ai primit. Aceasta este dovada naşterii tale din nou. Este scris aici.

Un om bogat văzu un copil sărman căutând într-un coş de gunoi. „Ce
cauţi acolo?” întrebă el. „Domnule, caut ceva de mâncare.” „Păi, nu mânca din
gunoaie!” strigă omul bogat. Apoi scoase un carneţel din buzunar, scrise ceva
pe el, rupse foaia şi o înmână copilului. „Uite, ia foaia asta şi du-te la casa
mare de pe deal, acolo locuiesc eu. Dă această foaie administratorului şi el
va spune bucătarului să-ţi dea ceva bun de mâncare.”
Băiatul mulţumi omului şi făcu aşa cum i se spusese. Când sună clopoţelul
de la uşa casei, administratorul deschise uşa cu o figură foarte neprimitoare.
„Aceasta este o proprietate privată. Pleacă băieţaş!” „Vă rog, un domn mi-a
dat foaia aceasta.” Omul luă foaia, o citi şi îl pofti înăuntru. După câteva
minute băiatul mânca ceva foarte bun la bucătărie.
Era aproape gata, când administratorul se întoarse şi îl întrebă: „Ţi-a plăcut
mâncarea?” „O, da, mulţumesc mult,a fost minunată!” Omul discută mai
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multe cu băiatul şi află că este orfan, aşa că îl chemă să lucreze câte ceva pe
lângă casă. Mânca acolo, dormea acolo ca şi ceilalţi slujitori.
Uneori bărbatul îi vorbea copilului despre Domnul Isus şi băiatul era foarte
interesat. „Mi-ar place să fiu un creştin ca dumneavoastră, domnule, dar nu
cred că Dumnezeu va lăsa pe cineva ca mine să intre în cer.” „Dumnezeu a
scris în Cuvântul Lui că orice păcătos care vine şi cere iertare şi crede în
Domnul Isus va fi iertat şi va trăi cu El pentru veşnicie în cer” răspunse proprietarul. „Este o promisiune şi este scris în Biblie. Tot ce trebuie să faci este
să Îi ceri iertare, să Îi ceri să te mântuiască şi să crezi promisiunea Lui.”
„Îţi aminteşti bucata de hârtie pe care ţi-am dat-o, când ai venit prima dată
aici, la casă?” „Da, domnule! Întâi administratorul a încercat să mă alunge, dar
când a văzut bileţelul m-a lăsat imediat.” „La fel este şi cu promisiunile lui
Dumnezeu. Tu vii înaintea lui Dumnezeu crezând în promisiunile Lui, El îţi va
ierta păcatele şi te va mântui astăzi şi când vei muri, vei fi cu El în cer.”
Băieţelul înţelese şi crezu în promisiunea lui Dumnezeu. L-a primiti pe
Domnul Isus în inima lui şi a fost mântuit.

Este un proverb care spune că „nu trebuie să arunci bebeluşul cu apa în
care i-ai făcut baie”. Aceasta înseamnă că trebuie să arunci apa murdară,
dar trebuie să ţii bebeluşul. Nici o mamă normală nu şi-ar arunca bebeluşul
pentru că e murdar. Îi face baie şi aruncă apa murdară.
Nu uita aceasta, dacă eşti creştin, data viitoare când te vei simţi părăsit de
Dumnezeu pentru că ai păcătuit şi te simţi murdar! El nu te va arunca! Când
ai venit la El, te-a primit în familia Lui. Păcatele tale au fost iertate pentru că
Domnul Isus a murit pentru tine. Sângele Lui te-a făcut curat în ochii lui Dumnezeu şi ai devenit un copil al lui Dumnezeu. El te iubeşte foarte mult. Oricât
de tare te-ai murdări, El nu te va arunca afară. Nu! Tu eşti copilul Lui! Spune
Lui tot ce-ai făcut, cere-I iertare şi El te va curăţi. „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de
orice nelegiuire” (1 Ioan 1:9).

Un păstor care îşi caută oaia pierdută, nu o ridică doar dintre spini şi
mărăcini şi o pune pe iarbă, ci o ia acasă, o aduce la turmă ca să poată fi cu
ochii pe ea.
La fel Bunul Păstor, care a murit ca să ne mântuiască din păcatele noastre,
nu ne-a salvat doar. El a înviat şi lucrează pentru noi acum, ne poartă de grijă.
El ne-a mântuit din păcat, ne-a scos din starea de pierduţi, iar acum ne poartă
de grijă şi ne va duce în siguranţă în ceruri.
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Căpitanul unui vas a văzut un om luptându-se cu valurile mării. L-a adus
pe vas, şi i-a dat mâncare. Şi ce credeţi că a făcut apoi? L-a pus într-o barcă
şi l-a aruncat iarăşi în mijlocul oceanului, pentru că asta era tot ce putea să
facă? Nu, l-a adus în siguranţă într-un port.
Domnul Isus Căpetenia mântuirii noastre face la fel. Ne-a mântuit din
păcat. Apoi credeţi că ne lasă să ne descurcăm pe cont propriu? Nu, Domnul
Isus ne poartă de grijă până ajungem în cer.

Nişte copii erau în vacanţă lângă o pădure. Într-o dimineaţă au deschis
uşa cabanei şi au văzut un pui de căprioară care îi privea cu nişte ochi blânzi.
Căprioara nu fugi şi copiii îi mângâiară urechile.
Ea începu să îi lingă pe mâini ca şi cum ar fi spus, „Îmi place de voi!” Ce
încântaţi au fost copiii să se împrietenească cu un animal sălbatic şi au fost
mai încântaţi când căprioara se întoarse în fiecare dimineaţă şi se juca cu ei.
Dar vacanţa a ajuns la sfârşit! Copiii se gândeau că începe perioada de vânătoare şi le era milă de biata căprioară. „Ştiu ce să fac!” Îi voi lega o fundă roşie
la gât şi când vânătorii vor vedea funda, vor şti că nu e numai aşa o căprioară,
ci e căprioara unui copil şi nu o vor împuşca.” În ultima zi de vacanţă, căprioara stătu liniştită, privind parcă mirată copiii care îi legară funda roşie la gât.
Apoi plecară cu toţii. S-ar putea ca ideea copiilor să fie bună şi s-ar putea ca
cineva să vadă căprioara cu fundă roşie la gât şi să spună „Nu o voi împuşca
e proprietatea cuiva.”
Dar este altceva, tot de culoare roşie care îi ţine pe copii în siguranţă şi îi
protejează de consecinţele păcatului. Acesta este sângele Domnului Isus
Hristos care a curs atunci când El a murit pe cruce la Golgota, pentru tine şi
pentru mine. Noi toţi meritam să fim pedepsiţi de Dumnezeu pentru păcatele
noastre. „Plata păcatului este moartea.” Dar Dumnezeu a dat pe Fiul Lui să
moară pentru noi şi să plătească acest preţ. Dacă credem în Domnul Isus
Hristos noi vom fi iertaţi şi vom fi scăpaţi de pedeapsa lui Dumnezeu. Tot ceea
ce trebuie să faci este să crezi în Domnul Isus, să te întorci din păcat şi să
trăieşti într-un mod plăcut Lui. „Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul
fără plată a lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru”
(Romani 6:23).
Dacă facem lucrul acesta, vom fi siguri că El ne va ţine în siguranţă.
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Capitolul 6
Doctrine despre Duhul Sfânt
Este esenţial ca cei mici să cunoască şi să înţeleagă câteva din ade-

vărurile Bibliei despre Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu este o persoană misterioasă şi necunoscută. Copiii trebuie să cunoască cine este El, ce face El
pentru ei şi în ei, şi ce doreşte să facă prin ei.
Aşa că acest capitol include istorioare care vă vor ajuta să îi învăţaţi pe
copii despre Duhul Sfânt.

Adevăr: Duhul Sfânt este o Persoană. (CPDC)

Verset biblic: „Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care
aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.” (Efeseni 4:30)

În filmele de tipul Războiul Stelelor personajele spun deseori: „Fie ca puterea să fie cu tine.” Prin aceasta ei vor să spună: „Fie ca puterea care umple
universul să te umple şi pe tine, să-ţi dea putere să faci ce este bine.” Cam
aşa ceva este şi cu credinţa în Dumnezeu, dar este o mare diferenţă, pentru
că această forţă din film nu este o persoană, ea este doar o putere.
Dumnezeul nostru este trinitate – Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfânt. Sunt una şi sunt trei în acelaşi timp. Este mai uşor să te
gândeşti la Tată sau la Fiu ca persoane, dar trebuie să ştii că şi Duhul Sfânt
este o persoană. El este o forţă, dar nu doar o forţă ca electricitatea sau ca
vântul; pentru că noi Îl putem întrista, ne putem opune Lui, Îl putem respinge.
Duhul Sfânt ne vorbeşte, ne învaţă, se poate ruga pentru noi, ne mângâie, ne
călăuzeşte. Doar o persoană poate face aceste lucruri.
Adevăr: Duhul Sânt este Dumnezeu.

Verset biblic: „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.” (Matei 28:19)
„Cine este directorul acestei afaceri?” întrebă un muncitor nou căruia i se
arăta întreprinderea. „Domnul Stănescu. El a început această afacere şi el

201

răspunde de ea.” „Eu credeam că este domnul Bunea. El a semnat scrisoarea
care mi-a fost trimisă.” „Da” răspunse cel care îi instruia pe noii muncitori.
„Domnul Bunea răspunde de secţia aceasta, el angajează, concediază şi are
putere de decizie.” „Deci este la fel de important ca domnul Stănescu?” „Da.
Mai este şi domnul Popa. El este acela care are grijă de partea tehnică a afacerii. Deci vedeţi, toţi trei sunt importanţi. Sunt parteneri.”
Această afacere era condusă de trei oameni. La fel, sunt trei persoane
care conduc lumea şi universul. Diferenţa este că cei trei parteneri de afaceri
erau trei persoane diferite, dar Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu
Duhul Sfânt sunt persoane care formează un singur Dumnezeu.
Dumnezeul nostru este unic, dragi copii, dar cuprinde trei persoane. Duhul
Sfânt este Dumnezeu la fel cum Tatăl şi Fiul sunt Dumnezeu. Cele trei persoane lucrează împreună şi au aceeaşi natură.
Istorisire biblică:
Povestirea Ananiei şi Safirei (Fapte 5:1-11) şi în special versetul 3 şi 4.
Petru spune Ananiei şi Safirei că nu au minţit doar pe oameni, ci au minţit
pe Dumnezeu (versetul 4). Dar în versetul anterior Petru spune că au minţit
pe Duhul Sfânt. Deci Duhul Sfânt este Dumnezeu.

Adevăr: Duhul Sfânt a ajutat oamenii din
Vechiul Testament. (CPDC)

Verset biblic: „Duhul Domnului a venit peste Samson; şi fără să aibă ceva
în mână, Samson a sfâşiat pe leu cum se sfâşie un ied. N-a spus tatălui său
şi mamei sale ce făcuse.” (Judecători 14:6)

Mătuşa Gabi venea deseori în vizită şi gemenii aşteptau vizitele ei cu
mare interes. Era sora mai mică a mamei şi David şi Iosua o îndrăgeau foarte
mult. Aducea întotdeauna daruri mici pentru fiecare şi era ea însăşi o persoană veselă şi ştia o mulţime de glume. Mama se bucura şi ea de vizitele
mătuşii Gabi pentru că era bolnavă şi nu putea să lucreze prea multe în casă,
dar, cum apărea mătuşa Gabi, treaba mergea strună. Şi tata era bucuros pentru că prezenţa mătuşii însemna ajutor în gospodărie, dar şi doi băieţi care o
ajutau la lucru; ştergeau vasele, îşi făceau curat în cameră, în general încercau să-şi impresioneze mătuşa. Când îşi făceau temele mătuşa îi ajuta acolo
unde ei nu înţelegeau şi totul mergea mai uşor.
Cum pleca însă mătuşa Gabi lucrurile intrau în norma: zile de nemulţumire,
de neascultare, de luptă. „Oare nu ar fi minunat dacă ar putea să stea cu
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noi?” spuse David într-o zi lui Iosua. Vizitele mătuşii Gabi seamănă puţin cu
vizitele Duhului Sfânt în timpul Vechiului Testament. În vremurile acelea, Dumnezeu nu a permis încă Duhului Sfânt să locuiască în inima şi viaţa tuturor
credincioşilor. El venea şi pleca. Din când în când Dumnezeu Îl trimetea să fie
cu diferiţi oameni, în anumite momente şi atunci oamenii erau mai înţelepţi,
mai puternici, pentru a face lucrurile pe care le aştepta Dumnezeu de la ei.
Doar după ce Domnul Isus s-a ridicat la cer, Duhul Sfânt a venit să locuiască
în inima şi viaţa celor care cred în Domnul Isus.
Istorisiri biblice:
● Duhul Sfânt l-a ajutat pe Beţaleel să construiască cortul întâlnirii (Exod
31:3). Construirea cortului a fost o sarcină extraordinar de grea, mai grea
decât abilităţile oricărei persoane. Dar Duhul Sfânt a venit peste Beţaleel şi
peste lucrătorii lui şi i-a ajutat să facă imposibilul.
● Duhul Sfânt l-a călăuzit pe Iosua (Deuteronom 34:9).
Iosua era foarte neliniştit la ideea de a deveni conducător, mai ales după
ce poporul avusese un conducător aşa de extraordinar ca Moise. Duhul Sfânt
a venit peste el şi l-a ajutat să fie un conducător după voia lui Dumnezeu.
● Duhul Sfânt l-a ajutat pe Elisei să facă minuni (2 Împăraţi 2:9-15).
O minune este un lucru imposibil de realizat de către o persoană. Cu toate
acestea Elisei şi alţi oameni ai lui Dumnezeu au făcut multe minuni. Cum?
Nu ei au făcut aceste minuni, ci Duhul Sfânt care a venit peste ei.

Adevăr: Duhul Sfânt locuieşte astăzi în credincioşi.

Verset biblic: „Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care
locuieşte în voi, şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi
ai voştri?” (1 Corinteni 6:19)
(CPDC)

Iosua şi David au fost foarte surprinşi într-o zi când a apărut mătuşa Gabi

cu trei valize în loc de una. „Am venit!” spuse ea fericită. Băieţii o ajutară să
îşi ducă lucrurile în casă. După ce a plătit taxiul, mătuşa Gabi a început să-şi
aranjeze lucrurile şi băieţii au întrebat-o cât va sta.
„De data asta voi sta mai mult.” „Mama voastră m-a rugat să o ajut. Am
făcut cerere de concediu şi am lucrat o lună în plus. Voi sta mai mult.” Ce bucuroşi au fost copiii că mătuşa Gabi va sta mai mult!
Ce zi deosebită a fost pentru poporul lui Dumnezeu când Duhul Sfânt a
venit să locuiască în noi. A venit în ziua Rusaliilor şi de atunci locuieşte în
inima fiecărei persoane care Îl primeşte pe Domnul Isus Hristos ca Mântuitor.
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El a venit să trăiască în noi şi locuieşte în noi. El nu ne părăseşte atunci când
facem, spunem sau gândim lucruri care nu-I sunt pe plac, cu toate că aceste
lucruri Îl întristează şi Îl fac să nu se simtă bine. El vine în noi, El ne schimbă
şi ne face să trăim într-un mod plăcut lui Dumnezeu. Suntem nişte copii diferiţi.
Suntem născuţi din nou, avem o nouă natură, cu toate că în acelaşi timp trăim
în natura noastră păcătoasă.

Adevăr: Duhul Sfânt îi ajută pe creştini zi de zi. (CPDC)

Verset biblic: „Voi pune Duhul Meu în voi, şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele şi să păziţi şi să împliniţi legile Mele.” (Ezechiel 36:27)

Un bătrân soldat, rămas fără bani, începu să cânte la vioară pe străzile

Vienei pentru a câştiga ceva. Într-o zi tremura aşa de tare că nu a mai putut
să cânte. Un trecător i-a spus: „Prietene eşti prea bătrân şi slăbit, dă-mi mie
vioara”. Străinul a început să cânte şi cânta aşa de frumos că în jur s-a adunat
o mare mulţime şi banii au început să curgă în pălăria bătrânului soldat. Violonistul de ocazie a golit banii din pălărie în buzunarul soldatului, i-a dat vioara
înapoi şi a plecat. „Cine este?” a întrebat cineva. „Este Bucher, renumitul violonist” răspunse altcineva. Aşa era. Renumitul violonist a luat pentru un puţin
timp locul bătrânului soldat şi a cântat câştigându-i existenţa.”
Duhul Sfânt vede eforturile noastre de a trăi pentru Domnul Isus Hristos şi
El ia locul nostru, ne binecuvântează, ne dă putere şi lucrează prin noi.

Adevăr: Duhul Sfânt ne ajută să înţelegem Cuvântul
lui Dumnezeu. (CPDC)

Verset biblic: „Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite
Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile, şi vă va aduce aminte de
tot ce v-am spus Eu.” (Ioan 14:26)

Poate şi tu ai avut momente în care nu ai înţeles ceva din manualele şcolare. Maria avea o problemă. Nu îi plăceau lecturile suplimentare. Erau plictisitoare, dificile şi plângea de fiecare dată când trebuia să citească. Într-o zi,
la şcoală veni în vizită o scriitoare. Maria ajunse acasă şi spuse plină de entuziasm: „Am citit un capitol întreg din carte împreună cu ea. A fost aşa de interesant. Ne-a explicat părţile dificile, ne-a spus glume şi dacă ar fi în fiecare
zi la şcoală, mi-ar place să citesc cărţile ei.” Autoarea cărţii a fost persoana
cea mai pregătită să îi ajute pe copii să înţeleagă cartea.
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Dumnezeu a trimis autorul Bibliei să ne ajute să înţelegem Cartea Lui.
Dumnezeu Duhul Sfânt este Cel care a spus scriitorilor Bibliei ce să scrie şi
este Cel care a verificat că ei au scris acolo cuvintele lui Dumnezeu.
Duhul Sfânt este cel care ne ajută să înţelegem Biblia, să ne bucurăm de
ea atunci când o citim, la fel cum scriitoarea cărţii a venit în clasa Mariei şi a
ajutat pe copii să înţeleagă cartea şi să se bucure de ea. Fără ajutorul Duhului
Sfânt noi nu putem înţelege Biblia. De aceea sunt aşa mulţi oameni care consideră Biblia plictisitoare, dificilă, chiar o carte de modă veche. Ei nu au Duhul
Sfânt care să îi ajute.

Adevăr: Duhul Sfânt produce roade în noi. (CPDC)

Verset biblic: „Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria,
pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.”
(Galateni 5:22-23)

Duhul Sfânt locuieşte în copiii care au crezut în Domnul Isus ca Mântuitor

şi doreşte să le arate schimbarea care trebuie să apară în viaţa lor. Copiii sunt
ca şi copacii, iar aceste schimbări, seamănă cu fructele care cresc în pomi.
Când un chelner duce castronul cu supă peste capetele oamenilor din
restaurant, aceştia nu ştiu ce fel de supă duce chelnerul, doar dacă cineva îl
impiedică şi cade! Atunci oamenii descoperă că-i o supă de legume, de pui
sau de ciuperci, pentru că aceasta se răspândeşte peste tot.
Oamenii nu ştiu ce este în noi până când nu ne împiedicăm de lucruri grele
în viaţa noastră. Atunci oamenii Îl văd pe Domnul Isus trăind în noi, pentru că
în mijlocul problemelor din viaţa noastră nu se împrăştie: mânie, blesteme,
nemulţumire, ci credinţă, dragoste, răbdare şi alte roade ale Duhului. Duhul
Sfânt produce aceste roade în copilul credincios.

Trandafirii zdrobiţi au un miros foarte frumos. Când Domnul Isus a fost
zdrobit pe cruce nu i-a blestemat pe cei care L-au dat la moarte, ci S-a rugat
pentru ei şi L-a rugat pe Dumnezeu să îi ierte. Când suntem răniţi, când suntem jigniţi, mirosim frumos sau revărsăm toată răutatea din noi? Când suntem
jigniţi, unii dintre noi ne obrăznicim. Dar dacă Îl rugăm pe Duhul Sfânt să ne
umple inimile cu dragoste, viaţa noastră va revărsa dulceaţă, un miros plăcut,
la fel ca Domnul Isus.

Un băiat şi tatăl lui mergeau pe stradă. Băiatul observă o creangă ruptă
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ce căzu dintr-un măr. „Tată să luăm creanga acasă. Poate că va face ceva
mere.” „Nu, este imposibil. E moartă şi nu mai face mere. Creanga face mere,
doar dacă face parte din copac.” Apoi tata spuse copilului: „Şi noi suntem ca
această creangă moartă. Suntem morţi şi nu putem produce roadele pe care
le doreşte Dumnezeu: bucuria, dragostea, credinţa, până când nu primim o
viaţă nouă de la Dumnezeu, crezând în Domnul Isus ca Mântuitor. Atunci vor
creşte aceste roade în noi.”

Adevăr: Duhul Sfânt ne dă puterea să trăim
pentru Isus Hristos. (CPDC)

Verset biblic: „Zic dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii
pământeşti.” (Galateni 5:16)

Dacă doreşti să opreşti o maşină, foloseşti frâna. Puterea ta nu o poate
opri, dar frâna are putere să oprească maşina. Tot ceea ce trebuie să faci
este să pui piciorul pe frână şi maşina se va opri.
La fel, când doreşti să te opreşti din păcat nu trebuie să ai puterea în tine
să te opreşti, ci Dumnezeu Duhul Sfânt are puterea să te oprească. Tu eşti
piciorul şi tot ceea ce trebuie să faci este să vrei să faci ceea ce trebuie. Duhul
Sfânt este ca şi frâna. Trebuie să te rogi şi să-I spui lui Dumnezeu că doreşti
să te opreşti şi atunci prin puterea Lui, El te va ajuta.

Darius era într-un mare necaz. Era credincios şi dorea să placă lui Dumnezeu, dar oricât de mult ar fi încercat, nu-şi putea stăpâni mânia. Firea lui
veche se lupta mereu cu firea lui nouă şi câştiga bătălia. Când l-a găsit pe
fratele lui mai mic jucându-se cu Gameboy-ul lui, a ţipat la el şi l-a bătut. La
fotbal cu colegii era cel mai violent. Nu trecea o zi fără ca Darius să nu se
supere pe cineva, să nu se mânie pe cineva, sau să nu se supere pentru
ceva. Ştia că trebuie să-şi stăpânească temperamentul şi dorea să facă ceva.
Ştia că lucrul acesta este rău. Auzise la şcoala duminicală că Domnul Isus
Hristos a murit, nu doar ca să ne mântuiască, dar El este viu şi poate să ne
ajute să trăim o viaţă plăcută lui Dumnezeu. Au învăţat un verset biblic:,,păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră” (Romani 6:14).
Într-o seară îngenunche şi se rugă: „Doamne Isuse, Te rog, ajută-mă să
mă stăpânesc. Am nevoie de ajutorul Tău, ajută-mă!”
Domnul Isus, prin Duhul Sfânt l-a ajutat chiar din ziua aceea. Vedeţi, Domnul Isus a trimis Duhul Sfânt să locuiască în viaţa şi inima copiilor care au
crezut în El. El trăieşte în noi şi ne dă puterea să biruim păcatele care doresc
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să ne stăpânească. Dar asta nu se întâmplă dintr-o dată. Puţin câte puţin, în
săptămânile şi lunile care au urmat, Darius a văzut că poate să se stăpânească. Duhul Sfânt i-a dat putere să se stăpânească. El va face la fel şi pentru tine, dacă doreşti ajutorul Lui şi dacă îl ceri.
Istorisire biblică:
Schimbarea din viaţa lui Petru după Ziua Cincizecimii
Înainte era fricos, nu era atât de curajos. Înainte se lepădase de Domnul
Isus; acum i-a înfruntat pe cei care L-au răstignit, spunându-le că au făcut
rău (Fapte 2:23) – şi i-a îndemnat să se pocăiască (Fapte 2:38). De ce era el
o persoană atât de diferită? Pentru că era plin de Duhul Sfânt.
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Capitolul 7
Sfinţirea – Doctrine despre viaţa creştină

Atunci când Îl primim pe Domnul Isus ca Mântuitor, El face mai mult decât
să ne ierte păcatele. Prin Duhul Sfânt, El locuieşte în noi. El ne schimbă viaţa
şi ne eliberează de puterea păcatului. Suntem nişte făpturi noi. În viaţa noastră apare schimbarea şi continuăm din schimbare în schimbare, trăind
aproape de Domnul Isus – pentru că El a murit ca să fim iertaţi şi ca să ne
facă buni.
Adevăr: Duhul Sfânt îi face pe creştini sfinţi. (CPDC)

Verset biblic: „pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, care trăim
nu după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.”
(Romani 8:4)

O servitoare a fost întrebată

dacă poate să dovedească schimbarea din
viaţa ei din momentul în care a crezut în Domnul Isus. Ce s-a schimbat în
viaţa ei de când L-a rugat pe Domnul să-i fie Mântuitor? Fetiţa s-a gândit un
moment şi apoi a spus: „Da. Până de curând făceam curăţenie cu mare grijă
în locurile care se vedea, dar acum fac curăţenie cu mare grijă în locurile mai
greu de văzut”.

Un om care fusese un mare beţiv a spus: „Oare mi-a schimbat Dumnezeu
viaţa? Da. El mi-a pus mâncare în vas şi sticlă la fereastră. El a schimbat
linoleumul de pe duşumea cu covor şi cutiile în care îmi ţineam hainele mi lea transformat în mobilă. Cum a făcut asta? Mi-a luat dorinţa de a mai bea.”

Să fii salvat înseamnă să fii smuls dintr-o mare tulburată când eşti pe cale
de a te îneca. Ai fost salvat şi valurile nu îţi mai pot face rău. Eşti în siguranţă
pe Stânca - Domnul Isus Hristos.
Dar mântuirea înseamnă mai mult decât să fii doar salvat. Începi să te bucuri de viaţa pentru care ai fost salvat. Eşti pe stâncă, dar în faţa ta este un
munte greu de urcat. Îţi dai seama că nu este altă cale decât să-l escaladezi.
Apoi, vezi o funie atârnând de sus şi auzi o voce care spune: „Apucă funia şi
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eu te voi ridica”. Aceasta este sfinţirea. Să fii sfânt înseamnă să escaladezi obstacole imposibile cu ajutorul lui Dumnezeu care te urcă tot mai sus.

Un porcuşor, a fost transformat de fiul împăratului într-un mieluşel alb
curat. Fiul împăratului l-a avertizat că mai are încă porcuşorul mic în el, aşa
că trebuia să stea pe lângă el, să pască în păşunile lui, să bea apă curată şi
să aibă grijă să nu meargă la băltoace. Ce fericit a fost Bee! (acesta era numele nou pe care fiul împăratului l-a dat porcuşorului). Acum împăratul nu-l va
ucide şi nu va ajunge pe masa de Crăciun.
Într-o zi, Bee s-a luat după un alt mieluşel şi s-au îndepărtat de turmă. Nu
după multă vreme, a văzut nişte porci fericiţi, jucându-se într-o băltoacă plină
de noroi. Aceştia l-au strigat: „Hei! Vino şi te joacă cu noi. Am auzit că te-ai
făcut oaie, dar nouă nu prea ne vine să credem. Nu eşti oaie. Eşti un porc în
haine de oaie”. Bee începu să se certe cu ei şi, înainte să îşi dea seama prea
bine, era împreună cu ei în băltoacă. Îngrozitor! Nu îi mai plăcea. „Fiule de
împărat! Scapă-mă!” A strigat şi imediat a simţit mâna puternică a fiului de
împărat trăgându-l afară. „Mulţumesc, fiule de împărat!” Dar, nu după multă
vreme căzu în altă băltoacă noroioasă şi tot aşa.
Ceilalţi porci erau fericiţi să îl vadă căzut în noroi şi râdeau de el, ba mai
mult, râdeau şi de fiul împăratului. „Fiul împăratului nu prea are grijă de tine.
Nu a făcut o slujbă prea bună schimbându-te; altfel nu ai fi toată ziua prin
noroaie. Nu te-a schimbat prea mult şi până la urmă nu eşti decât un porc.”
Mieluşeii din turma împăratului îşi băteau şi ei joc de el. „Bee, iarăşi eşti în
noroi! Trebuie să te chemăm iarăşi pe numele vechi pentru că pari porc. Eşti
un porc-oaie sau o oaie-porc!” Şi au început să-şi bată joc de el strigându-l:
„Porcuşorul Bee, porcuşorul Bee!” Aşa că şi porcii şi mieluşeii îşi băteau joc
de el şi asta era greu, dar şi mai greu a fost să ştie că fiul împăratului era ţinta
batjocurii pentru că nu-i purta de grijă. „Dar nu-i vina fiului de împărat. E vina
mea! Pentru că nu stau acolo unde trebuie. Nu ştiu dacă sunt porc sau oaie,
dar ce ştiu, este că nu îmi mai place noroiul.” Porcuşorul a început să plângă.
„Fiule de împărat, ajută-mă! Îmi pare rău că am căzut iarăşi în noroi. Nu-i vina
ta. Este vina mea pentru că sunt neascultător şi alerg de unul singur.”
„Te iert, Bee! Tu eşti al meu. Nu mai eşti porc şi noroiul nu mai este pentru
tine.” Atunci Bee şi-a venit în fire şi a zis: „Ei bine, dacă nu mai sunt porc şi
sunt cu adevărat oaie, de acum înainte voi trăi ca o oaie. Numele meu este
Bee şi voi sta lângă tine, fiule de împărat, şi te voi iubi cu toată inima mea.”
Din ziua aceea, Bee a fost o oaie foarte fericită. Şi voi, copii, veţi fi fericiţi
dacă luaţi aceeaşi decizie.
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Un băieţel mergea la o biserică ce avea ferestre cu nişte vitralii foarte frumoase. Băieţelul privi vitraliile şi picturile cu nume de pe ele: Sf. Matei, Sf.
Marcu, Sf. Luca, Sf. Ioan şi Sf. Pavel. Într-o zi a fost întrebat: „Ce este un
sfânt?”. El răspunse: „Un sfânt este o persoană prin care străluceşte lumina.”
Acest lucru este adevărat. Fiecare copil care a crezut în Domnul Isus Hristos
este un sfânt. Lumina Domnului Isus Hristos străluceşte sau trebuie să
strălucească prin viaţa copiilor mântuiţi, care trebuie să arate că sunt sfinţi.

Ştefan aştepta liniştit în timp ce tatăl său se ruga şi mulţumea lui Dumnezeu pentru masa la care tocmai se aşezaseră. Apoi spuse: „Îmi dai şi mie
puţin clorura de sodiu?” Tatăl râse. „Ştiu ce vrei să spui, dar unde ai auzit
asta?” Ştefan râse şi el. „Am învăţat astăzi la şcoală despre sare. Profesorul
ne-a spus cât de importantă este sarea în ştiinţă şi medicină.” „Da, ea este importantă şi în casa noastră pentru că dă savoare mâncărurilor şi le ţine
proaspete. Ştii că şi în Biblie se vorbeşte despre clorura de sodiu?” „Nu, nu
ştiam.” „Biblia ne spune că cei credincioşi sunt sarea pământului (Matei 5:13).
Noi dăm savoare pământului şi îl păstrăm să nu se strice până când...”
„Până când, ce?” întrebă Ştefan. „Până când ne pierdem gustul pentru că
nu trăim aşa cum ar trebui să trăiască creştinii şi nu mai suntem o influenţă
bună pentru cei din jurul nostru.”

Adevăr: Un creştin are două naturi: o natură veche şi
o natură nouă, care se luptă una cu alta. Copiii
credincioşi nu ar trebui să trăiască după îndemnurile naturii vechi.

Verset biblic: „Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului şi Duhul
împotriva firii pământeşti: sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi
face tot ce voiţi.” (Galateni 5:17)

Iată o povestire imaginară. Pe când vânătorul îşi potrivea puşca, ursul

spuse: „N-am putea discuta şi să ajungem la o înţelegere?”.„Bine.” „De ce
vrei să mă împuşti?” „Mi-aş dori o haină de blană.” „Tot ce doresc,” spuse
ursul zâmbind, este „un mic dejun copios. Hai să ajungem la o înţelegere, să
fim amândoi mulţumiţi.” S-au aşezat şi au stat de vorbă şi au ajuns la o
înţelegere. După un timp ursul se ridică. Se rezolvase treaba. Ursul avusese
un mic dejun copios, iar vânătorul era la căldură, în haina de blană.
Dragi copii, trebuie să reziste tentaţiilor vechii firi şi să nu staţi la discuţii cu
ea, pentru că veţi păţi ce a păţit vânătorul, veţi ajunge micul ei dejun.
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Adevăr: Dumnezeu Duhul Sfânt îi face pe credincioşi
tot mai mult asemenea Domnului Isus Hristos.

Verset biblic: „Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava
Domnului şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin
Duhul Domnului.” (2 Corinteni 3:18)

Cu mulţi ani în urmă, în Italia a trăit un sculptor renumit, Michelangelo.

Ştiţi ce este un sculptor? Un sculptor este o persoană care lucrează obiecte
foarte frumoase din piatră. În multe muzee şi clădiri oficiale puteţi vedea statui.
De obicei acestea sunt statui ale unor oameni renumiţi, dar toate au pornit de
la un bloc de piatră. Sculptorul începe să lucreze unul din aceste blocuri de
piatră. Ciocăneşte şi sculptează până când piatra capătă o formă. Michelangelo avea un plan. Dorea să facă o statuie a împăratului David, unul din cei
mai renumiţi şi mai iubiţi oameni din Biblie. Aşa că a desenat pe hârtie o imagine a statuii.
Apoi a luat un bloc mare de marmură. Acest bloc de marmură nu arăta
deloc ca împăratul David! Dar Michelangelo a început să lucreze. A bătut, a
sculptat şi a lucrat multe, multe ore; dar lucrul mergea conform planului. Ştia
ce va deveni acest bloc de marmură şi a lucrat până când a terminat şi a făcut
frumoasa statuie a împăratului David. Această statuie există şi astăzi, în
oraşul Florenţa în Italia.
La fel se întâmplă cu tine şi cu mine. Şi noi suntem nişte blocuri de piatră.
Dumnezeu este marele Sculptor. El are un plan pentru viaţa noastră. El doreşte să ne facă asemenea Domnului Isus Hristos, şi El va face lucrul acesta,
folosindu-se de ciocan şi daltă. Ne va cizela până când Îşi va termina planul
Lui cu noi. Este o lucrare mare şi grea, dar într-o zi va ajunge la sfârşit. Atunci
când cineva foloseşte dalta şi ciocanul, s-ar putea să fie dureros, dar este
spre binele nostru şi este o parte a planului Lui, chiar dacă noi nu înţelegem
întotdeauna ceea ce face El.

Cu toate că păcatele unui credincios au fost iertate şi a primit o nouă
natură care iubeşte ceea ce este bine, câtă vreme va trăi aici pe pământ, el
nu va fi niciodată perfect. Are încă în el vechea natură care coexistă cu noua
natură. Ca şi cum ai pune într-o cuşcă un câine şi o pisică: întotdeauna acolo
va fi o luptă. Dar dacă nu ne ne lăsăm conduşi de natura păcătoasă, prin puterea pe care ne-o dă Domnul Isus, atunci firea veche va slăbi. Natura nouă
va creşte mai puternică dacă ne hrănim din Cuvântul lui Dumnezeu, ne rugăm
şi credem că Domnul Isus ne va ajuta.
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Atunci când se naşte un bebeluş, părinţii lui sunt foarte fericiţi şi îl visează

deja un om mare. Dar va trece multă vreme până când bebeluşul va creşte
şi va învăţa toate lucrurile de care are nevoie pentru a deveni omul care au
sperat părinţii lui că va fi. La fel, atunci când eşti mântuit, eşti doar un bebeluş
spiritual, mai ai multe de învăţat şi multe schimbări trebuie să aibă loc în viaţa
ta, pentru a deveni bărbatul sau femeia după voia lui Dumnezeu. Aceste
schimbări cer timp şi au loc puţin câte puţin în fiecare zi. Aceasta se numeşte
sfinţire.

Într-o zi, un băieţel din Scoţia a prins un ţipar mic. L-a dus acasă, l-a pus
într-un vas cu apă, l-a hrănit şi l-a îngrijit ani de zile, dar nu a crescut mai mult
de 20cm. De obicei un ţipar are cam un metru lungime. Nu avea nici hrană,
nici spaţiu, nu se putea dezvolta.
Unii băieţi şi fetiţe creştine sunt ca acest ţipar. Nu se roagă prea mult, nu
citesc în Biblie, nu trăiesc aşa cum Îi place lui Dumnezeu şi nu cresc prea
mult (din cauza lipsei de hrană spirituală şi a exerciţiului).

Odată un om bogat a înfiat o fetiţă, o cerşetoare. Dorea ca ea să crească
şi să ajungă o doamnă ca şi fiicele lui.
Fetiţa a trebuit să facă baie, să se îmbrace, să îşi taie părul. Apoi ea a trebuit să înveţe bunele maniere, să mănânce conform regulilor, să vorbească,
să meargă şi chiar să cultive caracterul unei doamne. Şi într-o zi a ajuns o
mare doamnă, dar a trecut mult timp.
La fel este şi cu viaţa creştină. Trebuie să învăţăm să vorbim, să ne purtăm
şi să gândim ca nişte creştini. Prin acestea devenim tot mai mult asemenea
Domnului Isus. Aceasta se numeşte sfinţire.

Adevăr: Dumnezeu Duhul Sfânt ne dă putere să facem
lucruri pe care nu le putem face prin noi înşine.

Verset biblic: „Isus S-a uitat ţintă la ei şi le-a zis: «La oameni lucrul acesta
este cu neputinţă, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putinţă».”
(Matei 19:26)
(CPDC)

Un tată a întrebat pe fiul lui mai mic dacă poate ridica o stâncă grea.

Băiatul a încercat, a muncit din greu şi apoi a spus: „Tată, eu nu pot să o ridic”.
„Dar se poate.” Băiatul încercă din nou. „Tată, nu pot.” „Se poate, darrebuie
să faci ceva.” Băiatul a mai încercat de câteva ori, dar nu a reuşit.
În cele din urmă tata, îl prise pe copil de umeri şi îi spuse: „Fiule, nu ai
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înţeles. Trebuie să faci ceva. Trebuie să mă rogi să te ajut”. Dacă doreşti cu
adevărat să biruieşti problema din viaţa ta (oricare ar fi ea) cere ajutorul Domnului, şi El va face lucrul acesta. Dumnezeu Duhul Sfânt vrea şi poate să te
ajute. La Dumnezeu nimic nu este imposibil.

Adevăr: Dumnezeu Duhul Sfânt se foloseşte de noi
atunci când suntem curaţi.

Verset biblic: „Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur şi de argint, ci
şi de lemn şi de pământ. Unele sunt pentru o întrebuinţare de cinste, iar altele
pentru o întrebuinţare de ocară. Deci dacă cineva se curăţeşte de acestea,
va fi un vas de cinste, sfinţit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună.” (2 Timotei 2:20-21)

Un băiat mi-a spus povestea asta. „În casa noastră fiecare avem ceaşca
noastră de cafea. Mai schimbăm ceştile, folosim şi ceaşca altuia, dar nimeni
nu foloseşte ceaşca tatei. Este a lui şi doar el bea din ea. Şi-a ales-o, a plătit
pentru ea, îi place ceaşca aceea, aşa că întotdeauna o lăsăm pentru el.” Când
cineva devine creştin, este o persoană deosebită în ochii lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a ales, l-a cumpărat cu un preţ special şi doreşte ca să fie al Lui.
„Tata nu poate să-şi folosească ceaşca, dacă o găseşte murdară în chiuvetă. Înainte de a o folosi, o spală întotdeauna cu grijă.” La fel, Dumnezeu nu
poate folosi un băiat sau o fetiţă dacă ei se lasă murdăriţi de păcat. Nu, ca şi
creştini noi trebuie să cerem lui Dumnezeu să ne curăţească. Nu trebuie să
fim mântuiţi din nou, dar avem nevoie ca să ne mărturisim păcatele şi să-L
rugăm pe Domnul să ne curăţească toate păcatele noastre. Putem spune:
„Doamne Isuse, te rog curăţeşte-mă şi foloseşte-te de mine.” Şi El va face lucrul acesta.
Adevăr: Viaţa creştină este ca o umblare şi trebuie
timp pentru a învăţa să umbli bine. (CPDC)

Verset biblic: „Vă sfătuiesc dar eu, cel întemniţat pentru Domnul, să vă
purtaţi într-un chip vrednic de chemarea, pe care aţi primit-o.” (Efeseni 4:1)
Într-o zi când tata s-a întors de la serviciu, auzi vestea extraordinară:
Băieţelul lui era pe cale să facă primii paşi. Aşa că tatăl luă camera video şi
aşteptă, gata de acţiune. Soţia îl ţinea pe băieţel de subţiori, picioruşele erau
pe pământ, mama slăbi stânsoarea şi băieţelul începu să-şi găsească echilibrul. Apoi ridică un picior făcu un pas, ridică celălalt picior, făcu al doilea pas.
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Părinţii erau în culmea încântării. Băieţelul mai încercă să mai facă un pas şi
căzu. Credeţi că tata a strigat la el sau l-a plesnit? Nu. L-a ridicat, l-a îmbrăţişat şi i-a spus: „Nu mai este mult şi vei merge”. Şi aşa a fost, în aceeaşi zi
băieţelul a început să meargă. A trebuit să înveţe să meargă.
La fel, când crezi în Domnul Isus Hristos ca Mântuitor şi începi o viaţă
nouă eşti un bebeluş din punct de vedere spiritual şi trebuie să înveţi să mergi.
Şi aceasta cere timp.
Istorisiri biblice:
● Enoh a umblat cu Dumnezeu (Genesa 5:22).
Enoh a început să umble cu Dumnezeu într-o zi şi a continuat a doua zi şi
aşa a umblat mulţi ani, vorbind cu Dumnezeu, ascultând de Dumnezeu, având
părtăşie cu Dumnezeu, până când Dumnezeu l-a luat la cer fără să mai treacă
prin moarte.
● Noe a umblat cu Dumnezeu (Genesa 6:9).
Dumnezeu doreşte ca fiecare dintre noi să umblăm cu El.

Adevăr: Domnul Isus este întotdeauna cu copiii care
au crezut în El şi
acestora nu trebuie să le fie frică. (MS)

Verset biblic: „Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu
sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.” (Matei 28:20)

Cu mulţi ani în urmă pe vremea pionierilor din America, o familie locuia
într-o zonă împădurită şi izolată. Marcu era băieţelul familiei şi trebuia să
meargă la şcoală. Tatăl lui era un om al pădurii şi dorea ca şi băieţelul să
ajungă un bărbat brav şi puternic. Dar băieţelului îi era frică să meargă singur
la şcoală. Îi era teamă de indieni, de urşi şi de animalele pădurii. „Fiule, trebuie
să înveţi să mergi la şcoală singur; luptă-te cu frica.”
Aşa că băieţelul a mers singur la şcoală o zi, apoi a doua zi, şi a treia zi.
Nu s-a întâmplat nimic şi curând băieţelul a uitat că-i fusese teamă vreodată. Dar într-o zi, în timp ce se întorcea de la şcoală, un urs mare i-a sărit în
cale. Băieţelul tremura din toate încheieturile. Ar fi dorit să fugă, dar nu putea.
În timp ce stătea acolo tremurând, neştiind ce să facă, se auzi o împuşcătură
şi ursul căzu la pământ mort. Un om păşi printre copaci, era tatăl lui. „Am fost
cu tine în fiecare zi. Te-am urmărit de la distanţă, am mers cu tine la şcoală
în fiecare dimineaţă, te-am urmărit în fiecare după-amiază. Am vrut ca tu să
devii un om puternic, curajos, aşa că te-am lăsat să crezi că eşti singur.”
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La fel, dragii mei copii, Biblia promite că Domnul Isus este totdeauna cu
tine, dacă ai crezut în El ca Mântuitor, chiar dacă tu nu poţi să-L vezi. Nu trebuie să-ţi fie teamă de nimic şi de nimeni.
Istorisiri biblice:
● Domnul a încurajat pe Pavel când îi era teamă, în Corint (Fapte 18:1-11).
Pavel a venit la Corint, a predicat şi mulţi au devenit creştini. Dar mulţi din
iudei au fost contra lui şi Pavel ştia că puteau să-i facă rău (aşa cum au făcut
mai târziu); i-a fost teamă şi a fost ispitit să nu mai predice. Dar Domnul i-a
vorbit, i-a spus că este cu el şi nu va lăsa pe nimeni să-i facă rău. I-a spus să
continue să ducă vestea bună, pentru că prin aceasta vor fi mântuiţi mulţi oameni din oraş. Şi Pavel a făcut aşa.
● Domnul a promis că va fi cu Iosua, noul conducător (Iosua 1:1-9).
Iosua nu se simţea în stare să devină conducător, mai ales după un conducător ca Moise. Era emoţionat plin de teamă şi se gândea că nu va face
faţă. Domnul i-a vorbit şi i-a spus că va fi cu el, i-a spus să meargă înainte,
să nu-i fie teamă. Şi Iosua a făcut aşa.
Băieţii şi fetele credincioase trebuie să fie curajoşi şi să nu le fie teamă de
nimic pentru că Domnul Isus este cu ei.
● Timotei. Pavel a scris acestui om tânăr care era mai degrabă timid, temător şi i-a spus că Dumnezeu nu a dat creştinilor un duh de frică ci le-a dat putere şi dragoste şi o minte sănătoasă (2 Timotei 1:7).

Adevăr: Dumnezeu aşteaptă ascultare de la copiii Lui.

Verset biblic: „Samuel a zis: «Îi plac Domnului mai mult arderile de tot şi
jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât
jertfele, şi păzirea Cuvântului Său face mai mult decât grăsimea berbecilor».”
(1 Samuel 15:22)
(MS)

Un băieţel intră într-un magazin, pe fereastra căruia era un afiş pe care
scria: „Angajăm un băiat.” Era mărunţel de statură şi proprietarul magazinului
privi la el şi spuse: „Cu ce te pot ajuta?” „Pot să fac tot ce mi se spune, domnu-le!” Răspunsul a plăcut mult proprietarului magazinului. „Bine, eşti angajat.” Acesta este răspunsul pe care-L aşteaptă Domnul Isus de la noi.

O învăţătoare de şcoală duminicală vorbea copiilor din clasa ei, despre
rugăciunea Domnului Isus şi a ajuns la partea cu „Voia Ta să se facă precum
în cer aşa şi pe pământ”. „Copii, cum credeţi că se face voia lui Dumnezeu în
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cer? Cum fac îngerii voia lui Dumnezeu?” Un copil răspunse: „Fac ce li se
spune imediat”. Altul spuse: „Fac ce li se spune cât pot mai bine, pentru că fac
aceasta pentru Dumnezeu”. Al treilea copil răspunse: „Fac ce li se spune cu
bucurie”. Al patrulea copil răspunse: „Fac exact ce le spune Dumnezeu să
facă şi nu ceva diferit”. Apoi au rămas toţi tăcuţi pentru că nu le mai venea în
gând nici o altă idee cum ai putea să faci voia lui Dumnezeu. O fetiţă ridică
mâna şi spuse: „Eu cred că ei fac tot ce li se spune fără să pună întrebări”.
Şi cu toţii aveau dreptate.

Prima lecţie din instruirea soldaţilor este să înveţe să asculte comenzile
imediat, fără să pună întrebări. Ca şi creştini noi suntem în armata Domnului
Isus şi El doreşte ca noi să Îl ascultăm pe El, Comandantul nostru. Este cel
mai important lucru. De ce? Povestirea următoare vă va ajuta să înţelegeţi.
Un împărat se pregătea să atace Egiptul. Avea o armată de zece ori mai
mare ca marea armată egipteană. Trimise ambasadori care au cerut Egiptului
să se predea. Împăratul Egiptului spuse unuia din soldaţii lui: „Sari pe fereastră.” Ordinul părea imposibil de înfăptuit, pentru că fereastra era la înălţime,
dar fără să ezite, soldatul sări pe fereastră, căzu jos în stradă şi muri.
Acelaşi ordin a fost dat şi celui de-al doilea soldat şi acesta respectă ordinul imediat. Urmă al treilea şi acesta respectă ordinul împăratului. Solii se
întoarseră în ţara lor şi raportară că ar fi o nebunie să atace Egiptul, pentru
că o armată gata să moară la porunca împăratului nu poate fi învinsă. Fără
să ştie, cei trei soldaţi au salvat ţara prin ascultarea lor imediată.
Domnul doreşte să Îl ascultăm indiferent ce ne-ar cere.

Era o zi călduroasă, în Africa Centrală. Aerul era fierbinte şi nici o frunză
nu mişca. Lângă casa unui misionar, Filip, un băieţel, se juca la umbra unui
copac mare. Deodată îl auzi pe tatăl lui strigând scurt: „Filip, fă repede ce îţi
spun, lasă-te pe burtă!” Filip ascultă imediat şi se lăsă pe burtă. „Târăşte-te
spre mine!” Băieţelul se târî spre tatăl, în coate şi în genunchi. Când ajunse
la jumătatea distanţei, tatăl spuse: „Ridică-te repede şi fugi spre mine!” Imediat, băieţelul se ridică şi fugi spre tata. „Acum întoarce-te şi priveşte la
copac!” Când Filip privi spre copac, văzu un şarpe mare, mare, lăsându-se în
jos pe ramura copacului sub care se jucase! Acultarea rapidă i-a salvat viaţa!
Dacă nu eşti credincios ascultă de Domnul Isus, crede în El şi vei avea
viaţa veşnică. Dacă eşti credincios Domnul Isus doreşte ca tu să Îl asculţi, şi
doreşte ca să asculţi de părinţii tăi. Atunci când ascultăm de părinţi, de învăţători şi în special când ascultăm de Dumnezeu, El ne va binecuvânta.
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Istorisiri biblice:
● Jertfirea lui Isaac (Genesa 22)
A fost foarte greu pentru Avraam să accepte să-şi sacrifice singur fiul, cel
pe care-l dorise şi pentru care se rugase atât de mult, dar dragostea pentru
fiul lui nu l-a oprit să asculte de Dumnezeu.
● Neascultarea şi ascultarea lui Iona (Iona 1, 2 şi 3).
La început, Iona nu a ascultat de Dumnezeu. Poţi să alegi şi aceasta. Dar
Dumnezeu nu Îşi terminase planul cu el. Dumnezeu a lucrat în Iona (printr-o
furtună, printr-un peşte mare) până când Iona a ascultat.
● Pavel ascultă viziunea cerească (Fapte 9:1-16, în special versetul 6 şi
Fapte 26:13-20).
Domnul Isus i-a spus lui Pavel că doreşte ca el să predice neamurilor, oameni care nu erau evrei. Evreii nu doreau să facă acest lucru şi a fost dificil
pentru Pavel să accepte aceasta. Dar el a ascultat de Dumnezeu şi Dumnezeu l-a binecuvântat şi l-a folosit într-un mod extraordinar.
Dumnezeu doreşte ca fiecare dintre noi să ascultăm de El.

Adevăr: Dumnezeu aşteaptă ca ai Lui să aibă pace şi
să nu se îngrijoreze.

Verset biblic: „Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă
lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.” (Ioan 14:27)
Mai multor artişti li s-a cerut să deseneze o pictură prin care să ilustreze
înţelesul cuvântului „pace” şi lucrarea unui artist va fi premiată. Iată descrierea
a trei picturi alese pentru a fi premiate. Care din ele credeţi că va câştiga?
Primul a pictat un peisaj cu un ţăran îndreptându-se de la lucru spre mica
lui colibă; din hornul colibei ieşea fum, vacile păşteau liniştite, râul curgea lin,
un fundal cu un apus de soare. Un peisaj plin de pace.
Al doilea a pictat un peisaj marin, cu valuri ce se revărsau liniştite pe
pământul auriu. Câteva bărci îşi lăsaseră ancorele şi un copil se juca pe plajă.
O imagine liniştită şi plină de pace.
Al treilea a pictat o furtună. Vântul bătea cu putere; copacii se îndoiau
dintr-o parte în alta; cerul era brăzdat de fulgere; valurile loveau furioase stâncile. Aceasta să fie pacea?
Cine a câştigat concursul? Al treilea. De ce? Pentru că dacă priveai mai
aproape vedeai o pasăre stând pe creanga unui copac şi ciripind bucuroasă,
chiar acolo în mijlocul furtunii. Asta este pacea!
Aceasta este pacea pe care doreşte Dumnezeu să ne-o dea.
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Adevăr: Dumnezeu aşteaptă de la copiii Lui mulţumire.

Verset biblic: „Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta
este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus cu privire la voi.”
(1 Tesaloniceni 5:18)

Un grup de creştini discutau. Un bărbat spuse cu voce tare ce grea era

viaţa lui, ce multe probleme avea, cu ce necazuri se confrunta şi continua depănându-şi problemele. Când termină, un altul din grup spuse: „Văd că prietenul nostru încă trăieşte pe Strada Cârtirii. Am trăit şi eu acolo. Când
locuiam acolo aveam probleme cu sănătatea, nu puteam să respir, casa era
rea, apa era rea, păsările nu cântau pe strada mea, eram nemulţumit tot timpul. Într-o zi am găsit o casă liberă pe Bulevardul Mulţumirii. M-am mutat acolo
şi de atunci stau bine cu sănătatea şi familia mea. Aerul şi apa sunt mai curate, casa e mai bună, soarele răsare în fiecare zi şi păsările cântă. Sunt pe
calea către cer şi sunt mulţumit”.
Pe care stradă trăieşti? Trăieşti cumva pe Strada Cârtirii? Nu uita că este
o casă liberă pe Bulevardul Mulţumirii.

Cu mulţi ani în urmă un predicator renumit mergea să predice la o biserică
la care fusese invitat. Avea de călătorit o oarecare distanţă. Mergea cu calul,
dar deodată a fost oprit de un hoţ şi acesta îi ceru portofelul. Predicatorul îi
dădu portofelul şi îşi continuă drumul, nu era trist deloc. Ajunse la biserică le
spuse celor de acolo ce s-a întâmplat şi ce mulţumit era. „Cum poţi fi aşa de
mulţumit?” „Îi mulţumesc Domnului pentru trei motive. Îi mulţumesc pentru că
eu am fost atacat de hoţi şi nu altcineva. Îi mulţumesc că mi-a luat banii şi nu
mi-a luat viaţa. Şi Îi mulţumesc că am avut aşa de puţini bani cu mine.”
Întotdeauna putem găsi motive de mulţumire orice s-ar întâmpla, nu-i aşa?
Istorisire biblică:
Nouă leproşi nemulţumitori şi un lepros care a mulţumit (Luca 17:11-19).
Atunci când Domnul Isus a vindecat pe cei zece leproşi, nouă au fugit bucuroşi fără să îşi exprime mulţumirea sau aprecierea. Doar unul a spus
„Mulţumesc” cu toate că nu era evreu şi nu era din poporul lui Dumnezeu.
Ceilalţi nouă erau din poporul lui Dumnezeu şi ar fi trebuit să ştie mai bine.
Domnul Isus a spus leprosului mulţumitor că este mântuit şi toate păcatele îi
sunt iertate. Ceilalţi au pierdut această mare binecuvântare.
Noi cei care suntem creştini trebuie să fim ca acel lepros mulţumitor şi nu
ca ceilalţi nouă.
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Adevăr: Dumnezeu aşteptă de la copiii Lui corectitudine.
Verset biblic: „Şi astfel să vă purtaţi cuviincios cu cei de afară...”
(1 Tesaloniceni 4:12a)

Într-o piaţă de sclavi, un om a văzut un tânăr foarte frumos, scos la vânzare. „Te cumpăr dacă eşti corect.” „Voi fi corect indiferent dacă mă cumperi
sau nu.” Ce răspuns extraordinar, nu-i aşa? Dumnezeu doreşte ca ai Lui să
fie corecţi întotdeauna.
Adevăr: Dumnezeu doreşte ca ai Lui să nu fie mândri.
Verset biblic: „Smeriţi-vă înaintea Domnului, şi El vă va înălţa.”
(Iacov 4:10)

Aţi auzit vreo povestire din mitologia greacă? Sunt cuvinte mari, nu-i aşa?
O colecţie de legende, povestiri din Grecia antică cu personaje imaginare,
povestiri care nu s-au întâmplat niciodată.
Una din ele vorbeşte de un tată şi un fiu, Daedalus şi Icarus. Ei au fost
aruncaţi în temniţă de către împărat. Într-o zi Daedalus a luat nişte pene şi a
făcut două perechi de aripi ca să zboare şi să scape. Când prindea penele pe
spatele fiului său, cu ceară, l-a avertizat să nu zboare prea aproape de soare.
Căldura va topi ceara şi aripile vor cădea. Au pornit amândoi în zbor şi au
evadat. Dar Icarus zbură mai sus şi mai sus şi începu să-l cuprindă mândria
încât uită de vorbele tatălui, zbură prea aproape de soare, ceara se topi, aripile căzură şi Icarus căzu în mare şi se înecă.
Ştiţi, dragi copii, că uneori şi noi suntem ca Icarus? Ne descurcăm bine la
şcoală, la joacă, la orice altceva şi începem să ne mândrim şi să credem că
tot ce facem este prin puterea noastră şi nu avem nevoie de Dumnezeu. Dacă
facem lucrul acesta, mai devreme sau mai târziu vom cădea. Trebuie să ne
dăm seama că noi depindem de Dumnezeu în toate.

Ai văzut vreodată un lan de grâu? Ai observat că unele spice stau drept
şi unele sunt îndoite? Care este diferenţa? Spicele care sunt îndoite sunt pline
cu boabe şi sunt gata de recoltat. Spicele care stau drept, nu prea au boabe
înăuntru. O persoană smerită nu se laudă, nu se consideră mai presus de
ceilalţi ci consideră că fiecare este binecuvântat de Dumnezeu.
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Istorisire biblică:
Nebucadneţar, împăratul mândru (Daniel 4 în mod deosebit vers. 30).
Nebucadneţar a privit la ţara lui, la marele oraş şi a început să se umfle de
mândrie pentru tot ce făcuse şi pentru măreţia lui. Dumnezeu l-a alungat din
palat, a trăit ca un animal până când a fost gata să se smerească şi să recunoască faptul că Dumnezeu este Stăpânul şi că Dumnezeu este cel care
face totul. S-a însănătoşit şi a ajuns din nou împărat. Din tot ceea ce i s-a întâmplat noi toţi trebuie să învăţăm că trebuie să fim smeriţi şi nu mândri.

Adevăr: Dumnezeu doreşte ca ai Lui să fie curajoşi.

Verset biblic: „Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: «Întăreşte-te şi îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul, Dumnezeul
tău, este cu tine în tot ce vei face»”. (Iosua 1:9)

Poţi fi şi tu ca băieţelul care mergea pe jos printr-o pădure întunecoasă
noaptea. Şi credeţi că tremura de frică? Nicidecum! El fluiera şi cânta. De ce?
Pentru că era de mână cu tatăl lui. De ce ar fi trebuit să-i fie frică?
De ce oare le este frică copiilor credincioşi când avem un Tată aşa de minunat în cer care ne poartă de grijă?

Cu mult timp în urmă, în Scoţia, mulţi credincioşi erau persecutaţi din
cauza credinţei lor în Dumnezeu, aşa că se ascundeau deseori pe dealuri şi
în peşteri. Într-o dimineaţă o trupă de soldaţi căutând creştini, s-au oprit la un
grup de vreo treizeci de copii, care se jucau la marginea unui sat. Speriaţi de
răcnetele soldaţilor, copiii s-au strâns unul lângă altul încercând să se protejeze. „Ei copii, acum ne daţi numele mamelor şi taţilor voştri şi ne spuneţi
unde îi putem găsi. Ne spuneţi numele sau vă omorâm. Aşa că haideţi aici şi
vorbiţi.” Copiii curajoşi au refuzat să răspundă pentru că ştiau ce mult pot
suferi părinţii lor, dacă le spun numele. Atunci ofiţerul spuse mânios: „Ei bine,
spuneţi-vă rugăciunile pentru că veţi muri”. O fetiţă ţinându-l pe frăţiorul ei de
mână răspunse: „Eu şi Alex nu ştim să ne rugăm, dar mama ne-a învăţat să
cântăm «Domnul este Păstorul meu». Ne puteţi considera asta rugăciune?”
Au început să cânte şi ceilalţi copii li s-au alăturat. Mulţi dintre soldaţi învăţaseră acest psalm de copii şi inimile lor s-au înmuiat. Fără prea multe
vorbe, ofiţerul le-a spus să încalece şi au dispărut în zare, în timp ce copiii
continuau să cânte. Dumnezeu i-a protejat.
Dacă noi Îi rămânem credincioşi, Domnul ne va proteja şi pe noi.
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Mary Slessor era o fetiţă scoţiană la fel de fricoasă ca celelalte fetiţe. Tatăl
ei era un mare beţiv şi când era beat îşi bătea deseori soţia şi fiica. Lui Mary
îi era frică şi de vite. Ea n-ar fi mers pe un câmp, dacă acolo era o vacă. Cu
toate acestea, atunci când Mary a devenit creştină a devenit şi o fetiţă curajoasă, pentru că ştia că Dumnezeu este cu ea şi îi poartă de grijă.
Mary a crescut şi a început să înveţe pe copii despre Domnul Isus. Într-o
seară, în timp ce se îndrepta spre întâlnirea cu copiii, a văzut un grup de huligani îndreptându-se spre ea. Aşa de mult dorea mântuirea lor încât i-a rugat
să vină cu ea la ora de copii. Băieţii au început să îşi bată joc de ea. Unul
chiar a început să rotească un bici deasupra capului ei. La capătul biciului
era o bilă de metal şi bila se apropia tot mai mult de faţa lui Mary. Încă o clipă
şi ar fi fost lovită, dar Mary a rămas dreaptă şi fără teamă. Deodată băiatul
s-a oprit. „E curajoasă băieţi!” spuse el. „Hai să mergem şi noi la întâlnire să
vedem cum e.” Au mers cu Mary la întâlnire şi unul dintre băieţi, (cel mai rău
dintre ei) s-a întors la Dumnezeu chiar în seara aceea.
Domnul Isus a ajutat-o pe Mary să nu-i mai fie teamă şi ea a fost o misionară curajoasă. Mai târziu a slujit Domnului ca misionară în Africa. Domnul te
poate ajuta şi pe tine să fii curajos.

Un fost sergent spunea prietenilor lui cum a devenit creştin. Când a intrat
în armată, nu era credincios, dar când a terminat armata era un om credincios. „Cum s-a întâmplat?” îl întrebă unul dintre prieteni. „S-a întâmplat într-o
seară în bărăcile armatei. În compania noastră era un soldat creştin de care
ne băteam tare mult joc. Într-o noapte, ne-am întors la barăci, după un marş
printr-o ploaie cumplită. Toţi eram obosiţi, uzi şi tot ce visam era patul. Dar,
acest soldat credincios şi-a făcut timp să îngenuncheze, să se roage şi să
vorbească cu Dumnezeu. Asta ne-a mâniat aşa de mult încât i-am luat una din
cizmele lui pline cu noroi şi i-am aruncat-o în cap. L-a lovit, dar el nu s-a oprit
din rugăciune. Am luat cealaltă cizmă şi am aruncat-o în direcţia lui. L-a lovit,
dar el a continuat să se roage. A doua zi dimineaţa lângă patul meu erau
cizmele spălate şi lustruite. M-a impresionat aşa de mult curajul şi bunătatea
acestui soldat, încât în inima mea am spus: «Şi eu aş vrea să fiu ca el.» Am
crezut în Domnul Isus şi am devenit creştin.”
Ai vrea să fii şi tu la fel de curajos ca acel tânăr soldat şi ceilalţi din jur să
vadă că eşti diferit de ei, că eşti creştin, chiar dacă ei îşi bat joc de tine? Aşa
ar trebui să fim, şi Dumnezeu va folosi curajul nostru ca să vorbească altora.
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Era pe vremea împăratului roman Nero. Un împărat care îi persecuta

cumplit pe creştini. Un grup de soldaţi era cunoscut sub numele de „Luptătorii
împăratului”. Erau patruzeci la număr şi erau foarte puternici. Se mândreau
cu puterea lor şi cu vitejia lor. În arenele romane erau întotdeauna biruitori şi
înainte de fiecare competiţie cântau: „Noi, cei patruzeci de luptători, luptăm
pentru tine împărate, pentru tine câştigăm cununa.” Renumele lor aducea
onoare lui Nero. Când legiunea lor a fost detaşată în altă ţară, au câştigat şi
mai multă faimă pentru curajul lor. Loialitatea şi puterea acestor patruzeci de
soldaţi conduşi de ofiţerul Vespasian, au devenit bine cunoscute.
Şi deodată la urechile lui Nero a ajuns ştirea că învăţătura creştină se
răspândeşte tot mai mult în armata romană şi chiar şi între luptătorii împăratului ar fi creştini. S-a dat ordinul ca orice ofiţer creştin să fie omorât.
Vespasian a chemat pe cei patruzeci de oameni şi cu inima strânsă i-a întrebat: „Sunt între voi creştini? Cine este creştin, un pas înainte.” Toţi patruzeci
au păşit înainte. Vespasian a rămas uimit. Nu se aştepta la aşa mulţi. „A venit
un decret de la împăratul. Decretul spune că toţi creştinii trebuie să moară.”
Pentru cauza camarazilor voştri, pentru cei iubiţi ai voştri, pentru Roma şi
pentru împărat, renunţaţi la această falsă religie.” Nu mişcă nici unul. Vespasian a tăcut. A încercat să-i convingă pe cei patruzeci să renunţe la credinţă,
dar nu a reuşit. A oftat şi a spus: „Foarte bine. Ordinul împăratului trebuie respectat, dar eu nu vreau să-mi mânjesc mâinile cu sângele vostru.” A arătat
lacul îngheţat de lângă tabăra lor şi le porunci: „Vă poruncesc să mărşăluiţi şi
să vă opriţi pe gheaţa lacului şi să rămâneţi acolo până când veţi muri. Aici
aşteaptă un foc de tabără şi căldură pentru oricine este gata să renunţe la
falsa credinţă şi să se întoarcă.”
Cei patruzeci şi-au lăsat armura şi echipamentul şi s-au aşezat în formaţie.
Mărşăluind spre gheaţa lacului, au început vechiul imn, dar cu alte cuvinte.
„Patruzeci de luptători, luptăm pentru Tine, Isuse Hristoase, să câştigăm pentru Tine victoria, să câştigăm pentru Tine cununa....” Vespasian a aşteptat
lângă focul de tabără. Au trecut orele şi cântarea se auzea tot mai slab. „Patruzeci de luptători, luptăm pentru Tine, Isuse Hristoase...”
Spre dimineaţă, unul dintre ei nu a mai rezistat şi s-a întors la ţărm. Slab
de pe lac s-a auzit cântarea: „Treizeci şi nouă de luptători, luptăm pentru
Tine...” Vespasian a privit pe cel care s-a întors la foc, apoi a privit spre lac de
unde încă se auzea cântecul biruinţei. Şi atunci el însuşi s-a îndreptat spre lac,
să moară pentru Hristos împreună cu cei treizeci şi nouă. S-au auzit ultimele
strofe ale cântecului. „Patruzeci de luptători, luptăm pentru Tine Isuse Hristoase, să câştigăm pentru Tine victoria, să câştigăm pentru Tine cununa ...”
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Istorisiri biblice:
● Cei trei tineri în cuptorul cu foc (Daniel 3).
Lor nu le era teamă de foc şi ştiau că Dumnezeu poate să îi elibereze şi
chiar dacă nu ar fi făcut aceasta erau gata să moară în cuptor.
● Daniel în groapa cu lei (Daniel 6).
Daniel ştia că dacă va fi văzut rugându-se va fi aruncat în groapa cu lei.
Cu toate acestea a continuat să se roage. El era un om curajos.
● David şi Goliat (1 Samuel 17).
Tuturor celor din Israel le era frică să lupte cu uriaşul. Dar lui David nu i-a
fost frică. A crezut în Dumnezeu şi a ştiut că Dumnezeu îl va ajuta să-l
biruiască pe Goliat.
Dumnezeu doreşte ca fiecare din copiii Lui să fie curajoşi, să rămână de
partea Lui, şi să-şi pună încrederea în El.

Adevăr: Dumnezeu doreşte ca ai Lui să mărturisească
celor din jur prin vorba şi prin viaţa lor. (MS)

Verset biblic: „Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt
peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria şi până
la marginile pământului.” (Faptele Apostolilor 1:8)

Un martor este cineva care a văzut pe cineva, ştie ceva şi spune altora

despre ceea ce a văzut şi ştie. Poate ai văzut asemenea cazuri judecate la
tribunal, la televizor. În faţă stă judecătorul, deoparte stă juriul care va lua decizia finală, în boxa acuzaţilor este acuzatul care este învinuit că a făcut ceva
rău şi lângă el este persoana care îl apără şi încearcă să îl scape de
pedeapsă. Procurorul este cel care aduce argumentele care arată vinovăţia.
Dar judecata depinde de martori – cei care au văzut ceea ce s-a întâmplat.
Procurorul cheamă martorii unul câte unul. „Ştiu ce s-a întâmplat pentru că am
fost acolo.” „L-am văzut făcând asta” spune al doilea martor. „Da, asta a
făcut omul”, spune al treilea martor. Pe măsură ce martorii spun ce-au văzut
şi ce ştiu, judecătorul şi juriul pot să ajungă la o decizie. Dar nu pot lua o decizie fără martori. Martorii sunt necesari. Domnul Isus ne cheamă pe mine şi
pe tine, să fim martori ai Lui şi să spunem ce a făcut El. Noi trebuie să spunem
altora ce ştim despre Domnul Isus şi cum pot să fie mântuiţi.

Cristina era îngrijorată. Tocmai plecase de la casa prietenei sale şi se îndrepta spre zona păduroasă în care locuia. Era seară şi era foarte întuneric.
În cele din urmă se opri pentru că nu mai vedea nimic. Era pierdută şi îi era
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frică. „Ce să fac?” se întrebă ea. Deodată văzu o lumină şi lumina se apropia
tot mai mult. Se bucură, mai ales când auzi vocea celui care ducea lumina.
Era fratele ei care venea înaintea ei. Ce diferenţă face lumina!
Noi trăim într-o lume a întunericului. Mulţi băieţi, fetiţe, oameni mari, nu
cunosc calea; uneori chiar sunt înspăimântaţi. Când copiii cred în Isus Hristos
ca Mântuitor, devin lumini în această lume întunecoasă, lumini care arată oamenilor calea spre cer şi spre viaţa veşnică.
Domnul Isus a spus ucenicilor: „Voi sunteţi lumina lumii.... Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre
bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri” (Matei 5:14-16).

Cristi tocmai se mutase în cartierul în care locuia Darius. Cristi şi părinţii
lui erau săraci şi nu aveau prieteni. Deseori era singur şi ar fi dorit şi el să
aibă prieteni în zona în care locuia. Dumnezeu l-a iubit şi a văzut nevoia lui
şi tristeţea lui.
Darius era un băiat credincios care mergea la şcoala duminicală în fiecare
duminică. Într-o seară în timp ce se ruga s-a gândit la Cristi şi la faptul că era
singur. A fost ca şi cum Dumnezeu i-a vorbit, şi i-a dat dorinţa să se ducă să
vorbească cu el. Aşa că, a doua zi s-a dus, a vorbit cu el, au venit împreună
de la şcoală şi au devenit prieteni. Apoi Cristi l-a primit şi el pe Domnul Isus
ca Mântuitor. Dumnezeu i-a vorbit lui Darius şi Dumnezeu l-a folosit pe Darius
făcându-l prietenul lui Cristi.

Cu ani în urmă, regele George al V-lea vorbea la radio. Deodată s-a rupt
un fir. Operatorul radio a luat cele două capete ale firului, le-a ţinut lipite una
lângă alta timp de 15 minute şi în timp ce regele vorbea, prin trupul lui treceau
250 volţi. Regele şi-a terminat mesajul, dar operatorul a fost dus la spital pentru că viaţa lui era în pericol. A murit murmurând: „Regele şi-a terminat
mesajul.” La fel şi noi ca şi creştini ar trebui să ducem mesajul mântuirii până
la marginile pământului, oricât de mult ne-ar costa.

Lacul Galileii are o intrare şi o ieşire. Este un lac liniştit cu apă proaspătă
plăcută. Marea Moartă are intrare, dar nu are ieşire şi numele îi descrie înfăţişarea. În Marea Moartă nu trăieşte nimic, nu creşte nimic. Dacă noi creştinii
transmitem mai departe binecuvântările şi noi vom fi ca o apă proaspătă!
Dacă nu mărturisim altora şi ţinem binecuvântările doar pentru noi vom deveni
ca Marea Moartă - şi în jurul nostru nu va fi viaţă.
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Dacă ai un prieten care nu este creştin şi îi vorbeşti despre Domnul Isus
vorbeşte-i şi nu renunţa. Vorbeşte-i de câte ori ai ocazia. Furnica ne învaţă o
lecţie. Biblia spune: „Uită-te la furnică, leneşule” (Proverbe 6:6). Un om urmărea o furnică. Era mirat de faptul că aceasta încerca să care o greutate
mai mare de două ori decât mărimea ei. Furnica se lupta să care greutatea
şi de fiecare dată o scăpa, dar continua fără să renunţe. Omul număra de
câte ori se chinuia furnica să ridice greutatea. Numărase de 72 de ori, 73 şi
de data aceasta reuşi. Nu renunţase, şi nici noi nu ar trebui să renunţăm.

O misionară renumită pe nume Amy Carmichael a avut un vis deosebit.
Era pe vârful unei stânci foarte înalte. În visul ei oamenii se apropiau de marginea stâncii şi unul câte unul se prăbuşeau apoi în prăpastie. „Fiţi atenţi!”
striga ea în vis încercând să îi avertizeze. Când se apropie văzu că toţi erau
orbi şi cu toate că încercau să nu se apropie de margine, nu i-a putut opri. Ei
aveau nevoie de ajutor.
Privi în jur şi văzu un grup de oameni foarte fericiţi care vorbeau şi râdeau
stând pe iarbă. Cu toate că la câţiva paşi de ei oamenii cădeau în prăpastie
şi auzeau strigătele lor îngrozite. „Haideţi şi ajutaţi-mă!” strigă ea oamenilor
fericiţi. ,,Suntem foarte ocupaţi!” Se apropie şi văzu cu ce erau aşa de ocupaţi. Făceau lanţuri de margarete!
Amy Carmichael se trezi din vis foarte întristată şi mânioasă în acelaşi
timp. De ce era aşa de mânioasă? Amy înţelesese ce însemna visul. Toţi oamenii sunt păcătoşi, şi oamenii păcătoşi sunt în pericol de moarte, sunt în
pericol să fie despărţiţi de cer pentru veşnicie. Ei nu ştiu că sunt în pericol şi
trebuie să-i avertizeze cineva. Ei sunt orbi şi au nevoie de noi să le spunem
că Domnul Isus poate să-i salveze şi să-i scape de pedeapsa păcatului.
Dacă Îl cunoaştem pe Domnul Isus Hristos şi dacă trăim doar ca să ne
amuzăm, doar ca să ne simţim bine şi nu-i avertizăm pe oameni şi nu Îl
arătăm pe Mântuitorul, suntem ca acei oameni din vis care făceau lanţuri din
margarete pe iarba verde şi nu făceau nimic să-i împiedice pe oamenii orbi să
nu cadă în prăpastie.

Nu uita că poţi să fii un martor al Domnului Isus şi prin modul în care
trăieşti. Un om a venit la o misiune şi a spus că ar vrea şi el să devină creştin.
L-au întrebat mai multe şi aflară că omul nu auzise niciodată Evanghelia. Au
văzut că nu ştia să citească. Apoi misionarii l-au întrebat de ce dorea să devină creştin şi ce ştia el despre Evanghelie. Omul răspunse simplu că el a
văzut Evanghelia. Cum? Le-a povestit cum în satul lui era un om foarte rău,
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care s-a dus la oraş să-şi caute serviciu şi s-a întors schimbat total. Nu mai
bea, purta de grijă familiei, îşi semăna recolta şi era drăguţ cu fiecare. Când
oamenii l-au întrebat ce s-a întâmplat cu el, le-a spus că Evanghelia lui Isus
Hristos i-a schimbat viaţa. Aşa că omul, vecinul lui a venit până la misiune,
dorind şi el să audă Evanghelia şi să devină creştin.

Aţi vizitat vreodată Londra? Dacă aţi vizitat Londra, poate aţi văzut şi
Palatul Buckingham, reşedinţa reginei. Regina are şi alte reşedinţe. Dar când
regina locuieşte la Palatul Buckingham deasupra clădirii este ridicat steagul
imperiului Britanic şi toţi ştiu că ea locuieşte acolo, dacă steagul este ridicat.
La fel, băieţii şi fetele care au crezut în Domnul Isus ca Mântuitor, arată celorlalţi că El locuieşte în inimile lor, dacă steagul dragostei, al bunătăţii, al
evlaviei, al corectitudinii este ridicat în vieţile lor. Acest steag arată că Împăratul Împăraţilor este la reşedinţa Lui, locuieşte în noi.

Filip şi familia lui călătoreau cu maşina. Mergeau să-şi viziteze nişte rude
pe care nu le mai întâlniseră niciodată. Au mers toată ziua şi au obosit. Deodată au văzut un indicator rutier pe care scria numele satului şi „5 km”. Erau
aşa de bucuroşi că sunt în sfârşit aproape. Au mai mers şi-au mai mers ceva
kilometri şi nici urmă de sat. În cele din urmă tata a oprit şi a întrebat un trecător. Acesta răspunse: „Sunteţi într-o direcţie greşită. Satul este la 20 km în
acea direcţie.” Mirat, tata îi spuse trecătorului că văzuse indicatorul rutier.
„Cred că l-a întors cineva, aşa că aţi plecat în direcţie greşită.”
Şi noi creştinii suntem ca nişte indicatoare rutiere.Rolul nostru este să
arătăm oamenilor pe Domnul Isus Hristos. Dar, dacă nu trăim aşa cum îi place
Lui, arătăm oamenilor o direcţie greşită şi îi îndemnăm pe un drum greşit.

O familie s-a mutat într-un cartier nou. Nu a observat că nimeni în
cartierul acela nu cultiva flori. Toate casele erau noi şi nimeni nu-şi făcuse
timp să se ocupe de terenul din jur. Familia aceasta iubea foarte mult florile.
Aşa că mama a cumpărat un pachet de seminţe şi le-a plantat în jurul casei.
Nu după multă vreme, casa era înconjurată de flori frumoase. Florile au crescut, au făcut seminţe şi femeia a dat şi vecinei ei. Acum două case erau înconjurate de flori foarte frumoase. Acum ambele case aveau seminţe să dea
şi vecinilor. Când au făcut lucrul acesta, patru case au fost înconjurate de
flori. Aşa încetul cu încetul, casele din cartier au ajuns să fie înconjurate de
straturi colorate de flori foarte frumoase. Toate acestea s-au întâmplat pentru
că una dintre femei a vrut să împartă şi cu alţii ceea ce a avut ea.
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Eşti tu gata să răspândeşti vestea bună a Evangheliei? Rezultatele vor fi
extraordinare.
Istorisiri biblice:
● Roaba lui Naaman şi mărturia lui (2 Împăraţi 5:1-6).
Cu toate că fusese luată captivă, cu toate că era departe de familie şi de
ţara ei, cu toate că acum era sclavă, cu toate că era într-o situaţie grea, fetiţa
nu a ezitat să mărturisească stăpânilor ei; şi le-a spus cum poate Dumnezeu
să-l vindece pe Naaman de lepra lui.
● Daniel, prietenii lui şi decizia lor (Daniel 1).
Daniel a crezut că răspunderea lui era să asculte de Dumnezeu şi nu să
mănânce mâncarea închinată idolilor. În felul acesta el a fost o mărturie pentru
Dumnezeu atât în ceea ce a făcut cât şi în ceea ce a spus, şi Dumnezeu l-a
binecuvântat.
Dumnezeu doreşte ca fiecare dintre noi, copiii Lui, să Îl mărturisim pe El.

Adevăr: Dumnezeu doreşte ca ai Lui să fie buni şi
să ajute pe alţii.

Verset biblic: „Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi, şi iertaţi-vă unul pe
altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.” (Efeseni 4:32)

Dacă mergi la o florărie şi petreci mai mult timp privind florile, vei lua cu
tine atunci când pleci mirosul şi aroma florilor. Dacă intri într-o parfumerie şi
probezi câteva parfumuri la încheietura mâinii, vei lua cu tine mirosul parfumului atunci când vei pleca.
Dacă petreci timp în prezenţa lui Dumnezeu care te iubeşte, vei duce cu
tine iubirea şi dragostea Lui atunci când te vei întâlni cu ceilalţi.

Timotei avea un coleg Andrei, căruia îi plăcea să îşi bată joc de el
deseori. Atunci când învăţătorul întorcea spatele, Andrei îl trăgea pe Timotei
de păr sau îi făcea tot felul de figuri. Într-o zi, Timotei desena o corabie de
război; a făcut un desen foarte frumos. Au ieşit în pauză şi când s-au întors,
Timotei a observat că îi dispăruse desenul. Nu l-a mai găsit şi nimeni nu ştia
nimic de el. Dintr-o privire, Timotei şi-a dat seama că Andrei avea de a face
cu dispariţia desenului.
Sâmbăta următoare Timotei şi Maria se plimbau pe malul râului. „Hei, uite
bicicleta lui Andrei”, spuse Maria. Timotei s-a oprit şi a privit-o. Era bicicleta
lui Andrei, iar mai jos, pe mal, Andrei pescuia. Deodată i-a trecut un gând prin
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minte, „Acum ai ocazia ta să te răzbuni... ascunde-i bicicleta... claxonează ...
aruncă câteva pietre în apă şi gata cu pescuitul lui.” Dar stai un pic! Dacă
Domnul Isus este Stăpânul lui Timotei, El, şi nu Timotei decide cum să te porţi
cu alţi oameni. Timotei ştia versetul biblic care spunea: „Nu întoarceţi rău pentru rău” (Romani 12:17). Aşa că a mers liniştit mai departe. Astfel Timotei a ascultat de Împăratul lui şi a fost bun şi milos cu cel care i-a făcut rău.

Paul trecea prin momente grele la şcoală. Ceilalţi băieţi din clasă ştiau că
este creştin, şi foloseau orice ocazie ca să îşi bată joc de el şi să râdă de el.
Băiatul nu mai putea suporta şi într-o zi începu să plănuiască cum să se
răzbune pe ei. Într-o seară, rugându-se înainte de culcare începu să gândească însă diferit. „Dumnezeu doreşte ca eu să-i iubesc pe aceşti băieţi, să
fiu drăguţ cu ei, să îi ajut, să mă rog pentru ei. Şi asta o să fac.”
Aşa că Paul deveni tot mai mult asemenea Tatălui Ceresc. Se ruga pentru
colegii lui. Când aceştia îşi băteau joc de el, nu le răspundea, ci folosea orice
ocazie să fie de ajutor şi să fie bun cu ei. Sunt convins că Tatăl Ceresc a fost
mulţumit de purtarea lui, şi de dragostea lui pentru colegii de la şcoală!

Un ţăran foarte bătrân planta un măr. Un tânăr ce trecea pe acolo îl întrebă: „De ce plantezi mărul acesta? Va trece mult timp până va face roade
şi poate că nu o să trăieşti să ajungi să mănânci vreun măr din el”.
Bătrânul răspunse: „Este adevărat. S-ar putea să nu apuc să mănânc
mere din el, dar alţii vor mânca şi îmi vor mulţumi”.
Felul în care trăieşti, dragostea pe care o arăţi, îi vor ajuta pe oamenii de
acum şi pe cei din viitor să vină la Domnul Isus.

S-a întâmplat în teritoriul Arizonei în anii 1860. Familia Butler, călătorea
spre Vest într-o căruţă acoperită. Într-o după-amiază au oprit chiar înainte de
a trece prin trecătoarea indienilor comanşi.
Frumoasa Debora Butler se îndreptă spre un izvor de apă. Fratele ei îşi luă
puşca pregătindu-se să împuşte câţiva iepuri. Pe când se apropiau de izvor
au auzit un strigăt de durere. Ioan, fratele ei păşi peste câteva stânci şi văzu
un indian zăcând la pământ. „Este un spion din partea indienilor!” şopti Ioan.
„Eu l-aş împuşca!” Deborah veni alergând şi îi spuse: „Nu o să împuşti pe nimeni. Noi suntem creştini şi indienii sunt vecinii noştri”. „Indienii sunt vicleni
şi nu am încredere în el.” „Acesta nu-ţi poate face nici un rău. Este doar un
băieţel. Şi apoi uite, sângerează.” „Nu sunt doctor” murmură Ioan. „Nici bunul
Samaritean nu a fost doctor, dar a salvat viaţa unui om. Leagă rana indianului
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cu batista ta, iar eu alerg la tata.” Familia Butler a purtat de grijă indianului
rănit. În noaptea aceea l-au aşezat cu grijă în căruţa lor. A doua zi indianul dispăruse. Ioan spuse sorei lui: „Ţi-am spus că indienii sunt vicleni. Acesta s-a
dus să îşi anunţe tribul!”.
Familia Butler şi-a continuat călătoria. Dincolo de trecătoare, aşa cum prevăzuse Ioan, apăru un grup de luptători comanşi.
Ioan ieşi din căruţă cu puşca, dar nu a fost nevoie să o folosească. O femeie puse două coşuri cu porumb în faţa lui, apoi luptătorii comanşi galopară
în depărtare. Debora spuse: „Este modul indian de a spune «Mulţumesc».”
„M-am înşelat în privinţa lor,” răspunse fratele ei. „poate că până la urmă vor
fi nişte vecini buni!”
Atunci când eşti bun şi iubitor cu ceilalţi, Dumnezeu te va binecuvânta.
Fiecare om culege ce a semănat.
Istorisire biblică:
Împăratul David şi bunătatea lui faţă de Mefiboşet (2 Samuel 9).
Mulţi împăraţi din vremea lui David îi omorau pe cei care ar fi fost potenţiali
urmaşi la tron. Dar David a fost bun şi milos cu acest tânăr care era nepotul
împăratului Saul, împăratul care a fost înaintea lui David. David i-a dat înapoi
proprietăţile şi l-a chemat să mănânce la masa împăratului pentru tot restul
vieţii lui.
Dumnezeu îi va ajuta pe copiii Lui să fie buni şi să fie generoşi cu alţii,
chiar şi cu cei care nu merită lucrul acesta.

Adevăr: Dumnezeu doreşte ca ai Lui să fie fericiţi.

Verset biblic: „Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă!”
(Filipeni 4:4)

Un om sărac ce trăia într-o colibă

primi o veste extraordinară. Moştenise
o casă foarte frumoasă de la o rudă îndepărtată. Împreună cu această casă
moştenise şi o mare avere şi tot ceea ce avea de făcut era să angajeze nişte
slujitori care să-i poarte de grijă.
Omul se duse la noua casă care era enormă, dar el locuia doar într-o
cameră. Cărbunele pentru sobă era afară. Pentru a nu se duce în fiecare zi
până acolo, aduse cărbunele şi îl puse în baie, o baie cu faianţă albă strălucitoare. Nu-şi cumpără nici cal, nici trăsură, nu angajă slujitori ca să nu-şi
cheltuiască banii. Toate mesele lui constau în pâine uscată şi lapte, pe care
îl bea dintr-o cană ciobită, cu toate că ar fi putut să folosească porţelan de
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China şi pahare de cristal. În dulapuri erau haine frumoase pe care le-ar fi
putut purta, dar el umbla cu aceleaşi haine zdrenţuite cu care venise de la
coliba lui. Era foarte nefericit şi îi părea rău că-şi părăsise coliba.
De ce viaţă s-ar fi putut bucura dacă nu ar fi fost atât de prost şi ignorant!
Nu se putea bucura de bogăţia lui. Era ca un peşte scos din apă.
Atunci când devii credincios, Dumnezeu doreşte să te bucuri de noua
viaţă, să primeşti binecuvântările pe care ţi le oferă. Dumnezeu nu doreşte ca
să trăieşti o viaţă mizerabilă şi tristă ca acest om.

Nea Petrică era un om mărunţel de statură. Întotdeauna era vesel şi zâmbitor. Era foarte sărac şi trăia într-o colibă, umedă, prin care pătrundeau vântul
şi ploaia. Era deseori bolnav şi nimeni nu-i purta de grijă pentru că nu avea
soţie şi nici familie. Cu toate acestea nu se plângea niciodată şi întotdeauna
era mulţumit şi bucuros.
În oraş a venit un doctor nou şi acesta l-a cunoscut pe Nea Petrică. I-a
plăcut foarte mult de el, pentru că în oraş erau mulţi oameni veşnic nemulţumiţi, iar Nea Petrică era diferit de ceilalţi, era întotdeauna prietenos şi plăcut.
Într-o zi doctorul îl vizită pe bătrân. Acesta era în pat şi cu febră foarte mare,
dar îl întâmpină pe doctor zâmbind bucuros. „Nea Petrică,” spuse doctorul,
după ce îl examină şi îi prescrise câteva medicamente, „pot să îţi pun o întrebare?” ,,Da.” „Eu nu înţeleg cum de eşti vesel şi bucuros întotdeauna pentru
că nu prea ai motive de bucurie, tot ce ai este casa aceasta veche, răcoroasă,
şi rareori te simţi bine. Ar trebui să fii trist.” „Doctore, nu sunt singur. Eu am pe
Domnul Isus şi El locuieşte în inima mea, şi faptul că Îl am pe El mă face să
mă bucur mai mult decât orice mi-ar dărui lumea.”

Adevăr: Dumnezeu doreşte ca ai Lui să fie credincioşi
în lucrurile mici. (MS)

Verset biblic: „Stăpânul i-a zis: «Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria
stăpânului tău! ».” (Matei 25:23)

Un băieţel îşi dorea foarte, foarte mult un căţel! „Mamă,

cumpără-mi un
căţel” o ruga băiatul de multe ori. „Să ai grijă de un căţel nu-i un lucru uşor.
Nu cred că eşti destul de mare să faci aceasta.” „Dar mamă, sunt destul de
mare, şi promit că îl voi hrăni, îl voi curăţa, voi face curăţenie după el, voi
avea grijă de el. Şi promit mai presus de toate că îl voi iubi!”
„Ei bine, timp de o lună, o să te pun să faci anumite lucruri mici în casă. În
230

fiecare zi mă aştept să îţi faci patul, să îţi pui hainele la locul potrivit şi în zilele
de şcoală să fii la micul dejun în fiecare dimineaţă la ora 700. Dacă faci aceste
lucruri timp de o lună, cu răbdare şi în fiecare zi, atunci îţi voi cumpăra un
câine.” „Mamă, o lună înseamnă o veşnicie. Eu vreau un câine acum!” „Dacă
vei avea un câine, va trebui să îi porţi de grijă multe luni şi s-ar putea să ţi se
pară o veşnicie.Treci testul meu şi vei avea un câine.”
Băiatul s-a descurcat bine primele patru zile. Apoi a venit la micul dejun
foarte nervos. În altă zi s-a întors de la şcoală şi-a aruncat hainele şi a plecat
cu bicicleta. În altă dimineaţă a întârziat la micul dejun pentru că nu reuşise
să îşi facă patul. Nu a trecut o lună şi mama şi-a dat seama că băieţelul nu
era destul de mare pentru o treabă aşa de serioasă ca îngrijirea unui câine.
De ce? Nu era credincios în lucrurile mici (Luca 16:10).
Dumnezeu doreşte ca tu să fii credincios în lucrurile mici pe care ţi le cere
şi apoi te va binecuvânta şi îţi va da de făcut lucruri mai mari.

Adevăr: Dumnezeu doreşte ca ai Lui să fie puternici şi
să reziste ispitei. Domnul Isus îi va ajuta să facă
aşa, dacă Îi cer. (MS)

Verset biblic: „Căci nu avem un Mare Preot, care să nu aibă milă de slăbiciunile noastre; ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără
păcat. Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să
căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.”
(Evrei 4:15-16)

O fetiţă a fost întrebată ce a făcut atunci când a fost ispitită să facă rău.

Ea a răspuns: „Când l-am auzit pe Satan ciocănind la uşa inimii mele, am
spus Domnului Isus care locuieşte în inima mea: «Doamne Isuse, Te rog, deschide.» Şi când Domnul Isus a dechis uşa, Satana s-a tras la o parte şi a
spus: «Scuzaţi, am greşit»”.

Lui Marius îi plăcea la bunici. Îi plăceau plimbările lungi împreună cu
bunicul, râdeau, vorbeau şi uneori aruncau pietricele.
Era o zi friguroasă, zăpada acoperise toate potecile şi ei se jucau în zăpada pufoasă. „Marius, priveşte, un vultur!” Marius nu văzuse niciodată o
pasăre aşa de mare. Pe când privea, cu un bătut puternic din aripi, vulturul se
ridică şi porni peste copaci. „Ce pasăre puternică!” „Da. Biblia spune, că şi tu
poţi fi la fel de puternic ca vulturul. «Dar cei ce se încred în Domnul îşi înoiesc
puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă şi nu obosesc, umblă şi nu ostenesc»
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(Isaia 40:31). Dacă ceri Domnului Isus să îţi dea putere, şi dacă Îi ceri să te
ajute să spui ,,nu” lucrurilor rele, El îţi va da puterea de care ai nevoie.”

Adevăr: Dumnezeu nu doreşte ca ai Lui
să-şi risipească viaţa.

Verset biblic: „Dar adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereţii tale,
până nu vin zilele cele rele şi până nu se apropie anii, când vei zice: «Nu găsesc nici o plăcere în ei.»” (Eclesiastul 12:1)

Un băieţel era la magazin împreună cu mama lui. Privi rafturile pline cu
dulciuri şi se plimbă de sus în jos prin magazin de câteva ori, încercând să se
hotărască. Mama obosită să-l tot aştepte îi spuse: „Hai grăbeşte-te, trebuie să
mergem acasă”. „Aşteaptă, mami, nu mă pot grăbi. Am doar un bănuţ şi trebuie să fiu atent cum îl cheltuiesc.”
Acel băieţel a învăţat o lecţie extraordinară. Dacă ar fi avut mai mulţi bănuţi
şi-ar fi permis să nu fie grijuliu cu unul din ei. Dar pentru că avea doar un
bănuţ, asta îl făcea să se decidă greu.
Şi noi avem doar o viaţă şi trebuie să o cheltuim înţelept. Dacă am avea
câteva vieţi, poate ne-am putea permite să nu acordăm atenţie uneia, dar
avem o singură viaţă şi trebuie să fim atenţi, să fim foarte înţelepţi să o petrecem în modul cel mai bun, trăind pentru Dumnezeu.
„Doar o viaţă, curând va trece
Şi doar ce ai făcut pentru Isus va rezista.”

Istorisire biblică:
Timotei a fost învăţat din Cuvântul lui Dumnezeu când era foarte mic (2 Timotei 3:15). El avea o mamă şi o bunică credincioasă care l-au învăţat din
Vechiul Testament, punând o temelie pentru restul vieţii lui. El a crezut în
Domnul Isus Hristos încă din copilărie şi după aceea a devenit misionar. Întreaga lui viaţă, a avut la bază Cuvântul lui Dumnezeu şi a adus glorie lui
Dumnezeu. Dumnezeu doreşte ca tu să trăieşti pentru El, acum când eşti
mic şi după aceea restul vieţii.

Adevăr: Dumnezeu doreşte ca tu să-L iubeşti şi să îţi
arăţi dragostea prin ceea ce faci pentru El.

Verset biblic: „Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.” (Ioan 14:15)

Îl iubeşti pe Domnul Isus? Nu-i important doar ceea ce spui, ci ceea ce
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faci. Dragostea ta pentru El este arătată prin dorinţa ta de a fi cu El şi de a-I
sluji. Cred că nu eşti ca tânărul care a scris această scrisoare prietenei lui:
„Iubita mea Corina,
Eşti cea mai frumoasă fată pe care am văzut-o vreodată. Abia aştept
să fiu cu tine. Te iubesc foarte mult. Vreu să fiu cu tine în fiecare moment, în fiecare zi. Te iubesc.
Al tău, Mircea.
P.S. Voi veni să te văd sâmbătă seara, dacă nu voi fi ales să joc în
echipa de baschet.”
Istorisire biblică:
Maria îşi arată dragostea (Marcu 14:1-9).
Maria nu era un predicator şi era o persoană timidă. Dar Îl iubea pe Domnul Isus şi dorea să arate lucrul acesta prin fapte. Aşa că a luat un vas cu o
mirodenie foarte scumpă şi a uns cu ea capul şi picioarele Domnului Isus –
şi a şters picioarele cu părul ei. Nu a spus nimic, dar a arătat Domnului cât Îl
iubeşte.
Ai spus sau ai arătat Domnului cât Îl iubeşti?

Adevăr: Dumnezeu doreşte ca ai Lui să Îi slujească.

Verset biblic: „ca unii care ştiţi că veţi primi de la Domnul răsplata
moştenirii. Voi slujiţi Domnului.” (Coloseni 3:24)

Probabil ştiţi o poezioară pentru copii:

„Pisicuţă, pisicuţă unde ai fost?
Am fost la Londra să o văd pe regină.
Pisicuţă, pisicuţă, ce-ai făcut acolo?
Am speriat un şoarece ce se ascundea sub un scaun.”
Pisicuţa pornise spre Londra într-o mare aventură şi ţinta ei era să o vadă
pe regină. Dar nu s-au întâmplat lucrurile chiar aşa. A uitat toate despre regină
când a ajuns la Londra şi şi-a pierdut timpul cu un lucru care-l putea face şi
acasă, speriind un şoricel. Când a văzut şoricelul a uitat de regină. Drept
rezultat a fost o pierdere de timp şi de efort să meargă până la Londra.
Dacă eşti creştin, nu uita că eşti un slujitor al marelui Împărat, al Domnului
Isus. Trebuie să ţii ochii aţintiţi asupra Lui şi să îţi petreci timpul lucrând pentru
El. Nu lăsa alte lucruri să te facă să uiţi ceea ce ai de făcut. Nu-ţi pierde timpul
amuzându-te cu lucruri care nu contează. Timpul petrecut cu El şi în slujba Lui
este un timp valoros.
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Unii băieţi şi fete spun: „Eu nu-I pot sluji; eu sunt prea mic.” Toţi copiii din

jurul nostru au nevoie de Domnul Isus. El este apa după care aleargă o lume
însetată. El este apa care poate să le potolească setea. Noi suntem doar paharele care aduc această apă celor care au nevoie de ea. Dar tu nu trebuie
să fii un pahar foarte scump. Chiar dacă eşti un pahar de plastic sau unul
simplu poţi aduce apă şi celorlalţi. Apa contează - şi nu paharul.
Istorisiri biblice:
● Tatăl şi cei doi fii (Matei 21:28-31).
Un tată a spus celor doi fii să meargă şi să lucreze în vie. Unul a spus că
va merge, dar nu s-a dus. Celălalt nu a promis că va merge, dar a plecat. Al
doilea fiu a ascultat şi l-a slujit pe tatăl lui chiar dacă de la început nu a fost
prea încântat.
● Trimiterea lui Petru (Ioan 21:15-17).
Petru s-a lepădat de Domnul Isus. I-a părut rău şi Domnul l-a iertat. Ba a
făcut mai mult decât atât. L-a întrebat pe Petru de trei ori dacă-L iubeşte şi
când Petru a spus „Da” i-a spus că El, Domnul doreşte ca Petru să-I slujească, hrănind şi ajutând pe alţii. Aceasta a făcut Petru în anii care i-au mai
rămas. Dumnezeu doreşte ca fiecare din copiii Lui să Îl slujească.

Adevăr: Dumnezeu îţi va arăta ce aşteaptă de la tine.

Verset biblic: „Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: «Iată
drumul, mergeţi pe el!» când veţi voi să vă mai abateţi la dreapta sau la
stânga.” (Isaia 30:21)

Cum pot cunoaşte voia lui Dumnezeu sau ce aşteaptă Dumnezeu de la

mine?
În Italia este un port în care poţi intra conducând barca printr-un canal îngust, printre nişte stânci foarte periculoase. Multe vapoare s-au scufundat în
apele acelea. Există însă o cale pentru ca vapoarele să ajungă în acest port
în siguranţă. În port, pe nişte stâlpi, sunt trei lumini. Dacă cel care conduce
barca vede o singură lumină înseamnă că cele trei lumini sunt aliniate şi
aceasta este poziţia prin care poate intra în siguranţă în port. Dacă vede două
sau trei lumini înseamnă că luminile nu sunt aliniate şi el este în pericol. Este
în afara cursului.
Dumnezeu ne-a pregătit şi nouă trei lumini care să ne arate cum să ţinem
voia Lui. Dacă toate acestea sunt în linie, putem merge în siguranţă înainte.
Dacă una dintre ele nu este aliniată cu celelalte trebuie să ne rugăm.
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Cele trei lumini sunt:
1. Cuvântul lui Dumnezeu – învăţătura Bibliei.
2. Duhul Sfânt – siguranţa pe care El ne-o dă.
3. Împrejurările – lucrurile care se întâmplă.
De exemplu: Eşti creştin şi ţi-ar place să fii misionar într-o altă ţară. Este
aceasta voia lui Dumnezeu pentru tine? Ei bine, citind în Biblie, Dumnezeu îţi
va vorbi printr-un verset şi te va încuraja. Aceasta este prima lumină. Apoi cu
cât te gândeşti mai mult, cu atât eşti mai sigur că aceasta este mai bine pentru
tine. Eşti fericit şi sigur pentru că Duhul Sfânt te călăuzeşte. Aceasta este a
doua lumină. Apoi Domnul îţi pregăteşte mijloace de instruire precum şi o cale
ca să mergi în acea ţară. El este Cel care deschide toate uşile. Asta este a
treia lumină. Uneori lucrul acesta are loc cu anumite întârzieri, cu anumite
probleme, dar trebuie să te rogi, să ai încredere în Dumnezeu, în încercări.
Când Cuvântul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu şi împrejurările spun toate
„Du-te”, luminile sunt aliniate şi poţi să asculţi în siguranţă chemarea lui Dumnezeu.

Îţi plac vacanţele? Mergi cu familia în altă parte a ţării, sau chiar în altă ţară
în timpul vacanţelor? Alex şi familia lui erau foarte bucuroşi pentru că mergeau
în vacanţă. Tatăl lui Alex conducea. S-a întunecat şi erau aproape de campingul unde urmau să petreacă două săptămâni. Dar nu-l găseau! S-au învârtit,
s-au uitat, dar fără succes. Se rătăciseră; şi tatăl lui Alex era tot mai mânios.
„Unde-i campingul?” întrebă pe mama lui Alex. „Eram sigur că ştiu drumul.”
„Dar nu poţi să întrebi pe cineva, dragă?” spuse mama. „Uite acolo un poliţist.
Poate că el ştie drumul.” „Nu. Îl voi găsi singur.” Peste o oră erau în acelaşi
loci. Apoi au văzut un alt poliţist. Tatăl lui Alex a oprit maşina şi l-a întrebat
dacă ştie drumul spre camping. „Sigur că ştiu. Mai mergeţi un kilometru
înainte şi apoi faceţi la dreapta. Campingul este la o jumătate de kilometru pe
drumul acela.” Au ajuns în zece minute. „Mai bine întrebam mai înainte pe
cineva care ştia drumul.” „Da,” răspunse mama „când nu ştii calea, este mai
bine să întrebi şi apoi să urmezi intrucţiunile.”
Sunt momente în care nu ştii ce să faci, în ce direcţie să te mişti? Întreabă
pe Dumnezeu. El poate să te călăuzească şi El va face lucrul acesta.

Un turist pornise într-o călătorie lungă şi periculoasă la munte.Se rătăcise
şi nu mai era sigur în ce direcţie să o ia. Găsi o călăuză care cunoştea foarte
bine zona şi îl rugă să îi arate calea. Omul îi dădu o hartă şi îi arătă pe ea încotro să o ia.Turistul luă harta şi porni la drum când auzi o voce în spatele lui.

235

Era călăuza. „Nu vă îngrijoraţi, urmaţi-mă.” Călăuza nu îi arătase doar calea,
porni înainte şi îl rugă pe călător să îl urmeze. Acesta făcu aşa şi ajunse foarte
curând la destinaţie.
Şi noi suntem într-o călătorie periculoasă. Călăuza noastră, Domnul Isus
Hristos ne-a dat o hartă, care este Biblia, dar ne spune: „Urmează-Mă”.
Istorisire biblică:
Dumnezeu l-a călăuzit pe slujitorul lui Avraam să găsească soţia potrivită
pentru Isaac (Genesa 24).
Avraam dorea ca fiul lui, Isaac, să se căsătorească. Aşa că l-a trimis pe
slujitorul său înapoi în ţara din care venise, să-i găsească o soţie. Slujitorul a
ajuns în acest loc, dar cum să găsească persoana potrivită? Ce să facă? A
rugat pe Dumnezeu să-l călăuzească la femeia cu care dorea să se căsătorească Isaac (Genesa 24:12-14) şi Dumnezeu a făcut lucrul acesta. Dumnezeu l-a călăuzit la Rebeca. Dumnezeu a dat Rebecăi dorinţa şi voinţa ca să
părăsească familia ei, casa ei, şi să vină cu acest slujitor la Isaac.

Adevăr: Dumnezeu doreşte ca ai Lui să aibă părtăşie
cu alţi creştini. (MS)

Verset biblic: „deci, ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca
şi voi să aveţi părtăşie cu noi. Şi părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său,
Isus Hristos.” (1 Ioan 1:3)

O femeie a primit un canar. O încânta nespus cântecul păsării. Veni primăvara, vremea se încălzi şi femeia se gândi că va fi mai bine pentru pasăre să
stea afară. Aşa că agăţă colivia canarului de ramura unui copac din grădină.
Acum canarul era în mijlocul vrăbiuţelor şi al altor păsări; şi zi de zi canarul le
auzea ciripind. Curând canarul nu mai cânta aşa de mult ca înainte, ba mai
mult, imita ciripitul altor păsări din grădină. A trecut vara şi femeia duse canarul
din nou în casă, dar canarul nu mai cânta. Tot ce făcea era să ciripească precum o vrabie. Luase obiceiurile prietenilor săi şi îşi pierduse cântecul.
La fel se întâmplă cu băieţii şi fetele credincioase, dacă petrec tot timpul
cu cei nemântuiţi şi nu au părtăşie cu alţi copii care cred în Dumnezeu.

236

Adevăr: Dumnezeu doreşte ca tu să Îl asculţi întotdeauna.

Verset biblic: „De aceea, pe orişicine aude aceste cuvinte ale Mele, şi le
face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care şi-a zidit casa pe stâncă.”
(Matei 7:24)

Un băieţel era tare supărat pentru că mama îl pedepsise şi îl trimisese în
camera lui. Era acolo de aproape o jumătate de oră. S-a întors, era vesel şi
fericit. Mama se uită la el bucuroasă măcar că nu înţelegea de ce era aşa de
fericit şi în cele din urmă îl întrebă.
Băieţelul răspunse: „Eram supărat pe toţi, pentru că ieri la şcoala duminicală învăţătoarea ne-a întrebat dacă dorim să mergem în altă ţară ca misionari
şi să spunem altora despre Domnul Isus. Eu am spus «Nu». Şi când am spus
«Nu» Domnul Isus a coborât de pe tronul inimii mele şi eu am stat pe tron. Dar
când m-ai trimis în camera mea, am început să mă gândesc cât de mult mă
iubeşte Domnul Isus, încât a murit pentru mine. Mi-a fost ruşine că stăteam
pe tronul Lui, spunându-I că nu doresc să devin misionar. Aşa că am spus
Domnului, că, dacă doreşte să fiu misionar voi fi, m-am dat jos de pe tron şi
Domnul Isus este acum acolo. De aceea sunt aşa de bucuros.”

Un băieţel a fost invitat la o petrecere în casa unui prieten. În timpul petrecerii au ieşit în grădină să se joace. Băieţelul a văzut nişte pomi cu mere
îmbietoare. „Hai să luăm un măr!” spuse el prietenului. „Nu. Tata a spus că nu
avem voie să luăm mere fără voia lui. Curând va veni aici şi vom putea să-i
cerem.” „De ce, îţi este frică că tatăl tău te va bate, dacă iei unul din merele
lui preţioase?” „Nu. Nu îmi e frică de tata, el nu mă va bate. Dar eu nu vreau
să iau un măr fără voia lui.” Şi noi trebuie să facem voia Domnului Isus şi să
ne purtăm aşa cum ne cere El.

Ai auzit că bivolul african poate să vadă doar acele lucruri care sunt în
faţa lui? Nu vede la stânga şi nu vede la dreapta. Aceste zone sunt întunecoase. Cu mulţi ani în urmă, în oraşele noastre, căruţele care transportau
pâine şi lapte, erau trase de cai. Caii însă aveau nişte ochelari orbi. Ştiţi ce
sunt aceşti ochelari? Sunt două bucăţi de piele, puse pe capul calului, în dreptul ochilor. De ce? Pentru ca lucrurile aflate în lateral, să nu distragă atenţia
calului. Ochelarii aceia orbi, îi ajutau pe cai să privească într-o singură direcţie,
doar înainte. Şi noi, trebuie să ne ţinem privirea aţintită către Domnul Isus, să
Îl urmăm, să-L ascultăm şi să nu lăsăm lucrurile din stânga sau din dreapta
să ne distragă atenţia.
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Un om conducea maşina pe o autostradă. A ajuns la o intersecţie şi a

văzut că drumul pe care dorea să meargă, era un drum închis. Dar, s-a hotărât să nu ia în seamă indicatorul de circulaţie şi a luat-o în continuare pe drumul închis. Câţiva kilometri mai încolo, drumul sfârşea la un pod stricat peste
râu, aşa că, acum trebuia să se întoarcă şi s-o ia înapoi. A ajuns la indicatorul
care-l avertizase despre drumul închis. Pe spatele lui, cineva scrisese: „Chiar
a fost închis, nu-i aşa?”.
Şi noi, trebuie să respectăm instrucţiunile lui Dumnezeu, şi când El ne
spune să nu mergem într-o direcţie, nu trebuie să mergem.
Istorisiri biblice:
● Ilie şi răspunsurile la porunca lui Dumnezeu (1 Împăraţi 17:1-10)
Când Dumnezeu i-a spus lui Ilie, să se ducă la pârâul Cherit şi acolo va fi
hrănit de corbi, Ilie nu a ezitat. Ilie a ascultat. Când Dumnezeu i-a spus să se
ducă la Sarepta şi acolo va fi hrănit de o văduvă, Ilie nu a ezitat. El a ascultat
de Dumnezeu.
● Apostolii ascultau mai mult de Dumnezeu decât de oameni (Faptele Apostolilor 5:19-42). Domnul Isus a spus apostolilor că trebuie să vestească
Evanghelia oamenilor, după întoarcerea Lui la cer şi ei au făcut lucrul acesta.
Conducătorii evrei s-au mâniat foarte tare, i-au bătut pe apostoli şi le-au spus
să nu predice Evanghelia. Dar, apostolii au ascultat de Domnul şi Stăpânul lor
şi au continuat să predice Evanghelia, iar Dumnezeu i-a binecuvântat.
Dumnezeu doreşte ca şi noi să-L ascultăm în orice moment.

Adevăr: Domnul Isus Hristos doreşte ca ai Lui,
să ţină ochii aţintiţi asupra Lui mereu. (CPDC)

Verset biblic: „Şi noi, dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de
mare de martori, să dăm la o parte orice piedică, şi păcatul care ne înfăşoară
aşa de lesne, şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte. Să
ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus,
care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit
ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.”
(Evrei 12:1-2)

Cinci băieţi se jucau în pădure, într-o zi friguroasă de iarnă. S-au luat la
întrecere să vadă cine poate să facă cele mai drepte urme în zăpadă. Fiecare
dintre băieţi, a pus un picior în faţa celuilalt şi au făcut urme în zăpadă. Când
au privit înapoi, un rând de urme forma linii curbe, altul forma linii frânte, iar
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două rânduri de urme erau în zigzag. Un singur băiat reuşise să facă un rând
de urme foarte drept. A fost întrebat cum a reuşit să facă lucrul acela şi el a
spus, că nu a privit la picioarele lui, ci a ales un copac, şi-a ţinut ochii aţintiţi
asupra copacului şi a mers direct spre el.
Dacă noi dorim să mergem drept în viaţa noastră, trebuie să ne aţintim
ochii nu asupra noastră, ci asupra Domnului şi să-L urmăm.

Adevăr: Dumnezeu doreşte ca ai Lui să vorbească cu El.

Verset biblic: „Cereţi, şi vi se va da; căutaţi, şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va
deschide.” (Matei 7:7)

Ştii ce înseamnă să comunici cu cineva? Înseamnă să ţii legătura cu el.
Să te rogi, înseamnă să ţii legătura cu Dumnezeu.
Sunt multe feluri de comunicare: indienii foloseau semnale cu fum, africanii
folosesc bătăile în tobe ca să-şi transmită mesajele, alţii foloseau focuri pentru
a transmite vestea victoriei. Pe vapoare, marinarii folosesc steaguri tip semafor, alţii folosesc Codul Morse. În închisori oamenii despărţiţi unii de alţii
prin pereţi groşi, folosesc beţe cu care bat în conductele de apă din celulă,
transmiţând mesaje. Oamenii surdo-muţi îşi vorbesc prin mesajul semnelor.
Oamenii orbi pot citi în Braille. Astăzi putem transmite mesaje folosind telefoanele mobile. Ideea este, să comunicăm, să ţinem legătura unii cu alţii.
Dumnezeu doreşte ca noi să ţinem legătura cu El care este în cer şi cu
toate că nu-L putem vedea, El ne vede. Noi ştim că El este întotdeauna cu noi
şi cunoaşte totul despre noi şi că ne iubeşte. Tot ceea ce trebuie să facem,
este să deschidem linia de comunicare şi să credem în Domnul Isus ca Mântuitor, să primim iertare pentru păcatele noastre şi să începem o viaţă nouă.
Apoi trebuie să rămânem în legătură cu Dumnezeu în orice moment.
Tot ce trebuie să facem este:
● Să credem că El este aici.
● Să-I spunem Lui nevoile noastre.
● Să aşteptăm răspunsul Lui.

„Nu mă rog în seara aceasta”, spuse Cristina. „Ce!” exclamă Diana.
„Nu, n-am chef să mă rog. Nu mă rog.” Aşa că se furişă în pat, în timp ce
Diana îngenunche şi se rugă. După rugăciune, Diana se strecură în patul ei
şi o auzi pe sora ei. Cristina trase un pumn pernei şi spuse nervoasă: „Ce-i
cu perna asta?” Era linişte şi Diana răspunse: „Poate, pentru că nu sunt rugăciuni în ea.” Cristina nu spuse nimic şi după câteva minute se puse lângă pat,
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îngenunche şi se rugă. După ce se rugă totul decurse în linişte. Acum, două
fetiţe dormeau liniştite. Este bine copii să vă încheiaţi ziua vorbind cu Dumnezeu în rugăciune.

Două soţii de pastor stăteau lângă casă, într-o zi însorită, reparând pantalonii soţilor lor. „Nu înţeleg, la voi la biserică toată ziua mulţumiţi lui Dumnezeu. Şi toate vă merg bine.” spuse una dintre ele. Ei bine, poate că pantalonii aceştia ne dau răspunsul. Dacă te uiţi bine, eu cârpesc pantalonii în
genunchi, pe când tu îi cârpeşti în fund.” Probabil, că pastorul ai cărui pantaloni trebuiau cârpiţi în genunchi, petrecuse mult timp în rugăciune. Şi noi
trebuie să facem la fel.

Cu peste o sută de ani în urmă, unui om pe nume Cyrus Field, i-a venit o
idee grozavă. El visa să fixeze un cablu de telegraf peste Oceanul Atlantic,
între America şi Anglia, astfel încât să poată fi trimise mesaje între cele două
ţări. Singura cale prin care se transmiteau mesaje, era folosirea vapoarelor şi
asta dura săptămâni. Dar să întinzi un astfel de cablu, era un lucru extrem de
scump şi dificil. Când a strâns destui bani, omul a luat un cablu şi a început
să-l înşire. Cablul s-a rupt. A încercat din nou, dar fără succes. I-au trebuit
şapte ani să strângă destui bani pentru a doua încercare şi cablul s-a rupt din
nou. A încercat de mai multe ori şi până la urmă a reuşit. Acum, puteau transmite mesaje între America şi Europa.
Când Domnul Isus a murit pe cruce, El a deschis o cale pentru ca noi să
putem trimite mesaje lui Dumnezeu şi să primim mântuirea şi mesaje de la
Dumnezeu. Această cale de comunicare începe în momentul în care crezi în
Isus Hristos ca Mântuitor.

Preşedintele lucra la birou. La uşă, se auzi o bătaie foarte uşoară. Uşa se
deschise şi preşedintele îşi ridică ochii. O femeie micuţă, cărând un coş, era
la uşă. Preşedintele se ridică şi o invită să ia loc. „Ce pot face pentru dumneavoastră, doamnă?” Femeia puse coşul pe biroul preşedintelui, zâmbind.
„N-am venit să cer vreo favoare. Am venit să vă arăt cât de mult vă apreciez.
Am auzit că vă plac prăjiturile. V-am adus un coş cu prăjituri.” Preşedintele fu
surprins şi nu spuse nici un cuvânt. Îi dădură lacrimile, apoi spuse: „Doamnă,
gestul dumneavoastră m-a mişcat foarte mult. Mii de oameni au venit în acest
birou de când am devenit preşedinte să-mi ceară ceva, dar dumneavoastră
sunteţi prima care nu aţi venit să cereţi vreo favoare pentru dumneavoastră
sau pentru altcineva.” Preşedintele surprins era Abraham Lincoln.
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Atunci când vorbim cu Dumnezeu în rugăciune, nu ar trebui doar să
cerem, ci ar trebui să-I spunem şi cât de mult Îl iubim. Domnul doreşte să
audă asta mai mult decât orice.

Dumnezeu doreşte ca tu să ai un timp de părtăşie în fiecare zi, un timp în
care să fii singur cu El şi să vorbeşti cu El.
Cu mulţi ani în urmă, primii misionari din Africa îi învăţau pe cei care deveneau creştini, că trebuie să aibă un timp de părtăşie cu Dumnezeu în
fiecare zi. Oamenii aceştia nu aveau camere sau locuri în care să meargă să
fie singuri cu Dumnezeu. Aşa că, oamenii se retrăgeau în junglă ca să se
roage. Fiecare din ei şi-a ales un loc în junglă, unde mergea în fiecare zi şi
vorbea cu Dumnezeu. Şi cu cât mai mulţi deveneau creştini, cu atât mai mulţi
erau acei care aveau timpul de părtăşie în junglă. Aşa că, după un timp,
vedeai în junglă locuri în care iarba dispăruse, pentru că acolo îngenuncheaseră oameni care se rugau în fiecare zi. Şi dacă unii observau că
după un timp iarba începea să crească, se duceau la persoana căreia îi
aparţinea petecul şi îi spunea: „Frate, pe locul tău creşte iarba”.
Dragi copii, sunteţi creştini, dar nu cumva pe locul vostru creşte iarba?
Dacă este aşa, întoarceţi-vă la timpul de părtăşie.
Istorisiri biblice:
● Ilie s-a rugat lui Dumnezeu să trimită foc (1 Împăraţi 18:36, 37).
Părea un lucru imposibil! Profeţii falşi se rugaseră ore în şir ca să le dea
zeii foc, ca să ardă jertfa şi nu se întâmplase nimic. Ilie, mai turnase şi apă
peste jertfă şi totul părea imposibil. Dar Ilie ştia că este un răspuns şi a vorbit
cu Dumnezeu, s-a rugat lui Dumnezeu să trimită foc pentru ca jertfa să ardă.
Ilie s-a rugat şi Dumnezeu i-a răspuns la rugăciune.
● Biserica s-a rugat pentru Petru (Fapte 12:1-19).
Petru era în închisoare. Fusese închis de soldaţii romani şi aştepta să fie
executat a doua zi. Ce-ar fi putut să facă? Cum putea fi eliberat şi salvat?
Un grup de creştini, s-a întâlnit şi a cerut lui Dumnezeu să-l elibereze pe
Petru. Şi Dumnezeu a răspuns rugăciunilor. Un înger a venit în celula în care
era Petru, lanţurile au căzut, uşile s-au deschis şi el a fost liber. De ce? Pentru
că oamenii s-au întors către Dumnezeu şi au vorbit cu Dumnezeul lor.
Dumnezeu, doreşte ca tu să vorbeşti cu El despre problemele tale şi El îţi
va răspunde.
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Adevăr: Dumnezeu doreşte ca tu să stăruieşti
în rugăciune şi să nu renunţi. (CPDC)

Verset biblic: „Isus le-a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se roage
necurmat, şi să nu se lase.” (Luca 18:1)

Trebuie să te rogi mult pentru prietenii tăi, care nu-L cunosc pe Domnul
Isus. George Müller era un om al rugăciunii. El avea cinci prieteni buni care
nu erau creştini, aşa că, s-a hotărât să se roage şi să nu renunţe, până când
Dumnezeu nu-i va mântui pe toţi. După cinci ani, unul dintre ei a devenit
creştin. George a continuat să se roage. După zece ani, alţi doi L-au primit pe
Domnul Isus. Mai rămăseseră doi care nu credeau în Mântuitorul. George a
continuat să se roage timp de douăzeci şi cinci de ani, şi al patrulea prieten
a fost mântuit. George a murit înainte să-l vadă pe cel de-al cincilea prieten
venind la Domnul. Rugăciunea lui nu a fost în zadar, Dumnezeu a onorat
rugăciunile lui şi al cincilea prieten s-a întors la Domnul, la câteva luni după
moartea lui George Müller. Pentru acest al cincilea prieten, el s-a rugat
aproape cincizeci şi doi de ani. Aşa trebuie să ne rugăm, cu stăruinţă, fără să
încetăm, până când primim răspunsul!
Istorisiri biblice:
● Văduva stăruitoare (Luca 18:1-5)
Într-o cetate, era o văduvă care fusese nedreptăţită de cineva şi dorea să
i se facă dreptate. Judecătorul era însă un om corupt, care nu ar fi ajutat vreodată o văduvă. Văduva a venit de multe ori înaintea lui, fără să se lase, şi în
cele din urmă judecătorul i-a făcut dreptate. Se merită să fii stăruitor. Dumnezeu nu este ca acest judecător. El ne iubeşte şi doreşte să ne ajute, dar
doreşte ca noi să-I cerem lucrul acesta în rugăciune şi să credem că El va
răspunde. Domnul va răsplăti stăruinţa noastră.
● Ciocănitul de la miezul nopţii (Luca 11:5-13)
Ce-ar spune părinţii tăi, dacă un prieten ar veni în vizită şi nu ar avea ce
să îi ofere de mâncare? Domnul Isus a spus o povestire despre o astfel de
situaţie. La un om, a venit în vizită un prieten şi acesta nu avea să-i dea nimic
de mâncare. A mers la un alt prieten ca să ceară nişte pâine. Era miezul nopţii,
prietenul era în pat şi nu s-ar fi trezit să îl ajute. Dar el a bătut şi a bătut, până
prietenul s-a trezit şi a venit de i-a dat pâine. Se merită să stăruieşti. Dumnezeu nu este ca acest om comod care a dat pâine prietenului său, doar ca
să fie lăsat în pace. Dumnezeu doreşte ca să răspundă şi Dumnezeu va răsplăti stăruinţa noastră.
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Aşa că nu renunţa atunci când te rogi pentru cineva sau pentru ceva.
● Biserica s-a rugat pentru Petru (Fapte 12:5).
Petru era în închisoare şi eliberarea părea imposibilă. Creştinii s-au adunat
împreună în Ierusalim, în casa Mariei şi s-au rugat până când Petru a fost
eliberat.

Adevăr: Dumnezeu răspunde rugăciunii. (CPDC)

Verset biblic: „ Când Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi şi-l voi proslăvi.” (Psalmul 91:15)

O misionară avea în îngrijire mai mulţi copii mici, şi pentru hrănirea acestora ea folosea lapte praf din Anglia, pentru că în Africa nu erau vaci cu lapte.
Peste două săptămâni, misionara şi familia ei trebuiau să meargă în concediu
şi aveau destule doze de lapte pentru uzul familiei. Dar, la casa misionarei a
venit o femeie africană împreună cu bebeluşul ei. Femeia nu mai avea cu ce
să-şi hrănească copilul şi a cerut ajutor. Ce decizie dificilă! Dacă ar fi dat acestei femei dozele de lapte, cu ce şi-ar fi hrănit copiii? Misionara s-a rugat şi a
crezut că Dumnezeu va purta de grijă pentru hrana familiei. A dat dozele de
lapte femeii, explicându-i cum să le folosească. Femeia africană a plecat şi
misionara a început să se roage. Apoi, a deschis Biblia şi a citit: „Laptele
caprelor ţi-ajunge pentru hrana ta, a casei tale şi pentru întreţinerea slujnicelor
tale” (Proverbe 27:27). Nu după mult timp, un om care avea o turmă de capre,
a venit şi i-a spus că el va fi plecat două săptămâni şi a rugat-o să mulgă
caprele. Aşa că, până au mers în concediu, copiii misionarei au avut destul
lapte, lapte de capră.
Istorisiri biblice:
● Rugăciunea lui Ilie pentru ploaie (1 Împăraţi 18:41-46)
Nu plouase timp de trei ani şi jumătate. Dar, Ilie ştia că a venit vremea să
plouă. A mers pe munte, s-a rugat şi Dumnezeu a răspuns rugăciunilor lui şi
a trimis ploaia.
● Vindecarea orbului Bartimeu (Marcu 10:46-52)
În timp ce Domnul Isus trecea prin Ierihon, Bartimeu L-a strigat şi a cerut
ajutor şi îndurare. Domnul Isus l-a întrebat ce doreşte. Bartimeu a răspuns că
doreşte să fie vindecat. Domnul a răspuns rugăciunii lui şi l-a vindecat.
Dumnezeu va răspunde şi rugăciunilor tale.
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Adevăr: Trebuie să te rogi cu credinţă. (CPDC)

Verset biblic: „De aceea vă spun că, orice lucru veţi cere, când vă rugaţi,
să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea.” (Marcu 11:24)

Atunci când ne rugăm, ar trebui să ne rugăm cu credinţă. Aceasta înseamnă că suntem convinşi, că Dumnezeu va răspunde rugăciunilor noastre.
Într-o perioadă de mare secetă, mai mulţi creştini au început să se roage
pentru ploaie. O fetiţă s-a rugat şi ea să plouă şi a crezut că Dumnezeu va
răspunde rugăciunilor ei. Aşa că, atunci când s-a pregătit de mers la biserică
şi-a luat şi umbrela. Nişte băieţi au văzut-o şi au început să îşi bată joc de ea.
„Ei bine, eu m-am rugat lui Dumnezeu şi L-am rugat să aducă ploaie şi El a
auzit rugăciunea mea. El poate să aducă ploaie şi sunt convinsă că va face
lucrul acestea.” Domnul a răspuns rugăciunii ei. Înainte de încheierea serviciului divin, cerul s-a întunecat şi la sfârşitul bisericii fetiţa a plecat spre casă
plină de bucurie, folosind umbrela.
Istorisire biblică:
Vindecarea unui demonizat (Matei 17:14-21)
Domnul Isus era pe muntele schimbării la faţă şi un om l-a adus pe fiul
său foarte bolnav în faţa ucenicilor şi i-a rugat să-l vindece. Ucenicii au încercat, şi-au încercat, dar... nimic. Domnul s-a întors şi l-a vindecat imediat.
Ucenicii L-au întrebat de ce n-au putut să facă şi ei asta. Domnul le-a spus,
că din cauza lipsei de credinţă. Ei nu credeau că omul acela poate fi vindecat.
Crezi că Domnul Isus poate şi va răspunde rugăciunilor tale?

Adevăr: Dumnezeu doreşte ca tu să oferi din banii tăi
pentru El şi lucrarea Lui. (CPDC)

Verset biblic: „Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău, sau de silă, căci «pe cine dă cu bucurie, îl iubeşte Dumnezeu»”.
(2 Corinteni 9:7)

William era un băiat de şaisprezece ani care a trebuit să plece de acasă,
pentru că părinţii lui erau prea săraci să-i mai poarte şi lui de grijă. Îl ajutase
pe tata care era cizmar, dar acum încerca să-şi găsească de lucru în alt oraş.
Pe când hoinărea pe străzi, a întâlnit un vecin, care era căpitanul unei nave.
Căpitanul i-a urat toate cele bune şi i-a spus: „Lucrează, William, mergi la biserică în fiecare duminică, dă Domnului zeciuiala şi atunci te vei bucura de
succes!” Băiatul a găsit curând serviciu în New York, la o fabrică de săpun şi
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după o vreme a ajuns partener în afacere. După câţiva ani, partenerul lui a
murit. William făcea săpun foarte bun. Îi plăcea să meargă la biserică şi întotdeauna îşi aducea aminte să dea lui Dumnezeu a zecea parte din banii pe
care îi câştiga. Afacerea lui a crescut foarte mult şi atunci el s-a decis să dea
două zecimi din tot ce câştiga Domnului. Curând, s-a decis să dea treizeci la
sută, apoi patruzeci, apoi cincizeci la sută. Copiii i-au crescut, au plecat fiecare
la casele lor şi atunci William s-a decis să dea tot venitul lui Domnului şi Domnul l-a binecuvântat.
Numele lui William era Colgate. Aţi auzit despre acest produs?

Un misionar i-a învăţat pe creştinii din tribul diecilor să dăruiască. Ei trăiau
pe o insulă mică în Oceanul Pacific. Misionarul le-a explicat ce înseamnă să
dai o zecime din tot ce ai Domnului. Ştia că aceşti oameni sunt foarte săraci
şi nu au mult ca să dăruiască. Erau flămânzi şi nu aveau haine. Cu toate acestea, ei au spus misionarului că doresc să dăruiască ceea ce este al Domnului
şi au fost de acord să dăruiască lui Dumnezeu în fiecare lună. Nu au uitat
acest lucru. La începutul lunii ei îşi aduceau darurile. Ce bucuros a fost misionarul! Credincioşii dieci aduceau orez, legume, pui şi ouă, pe care le-au
vândut şi au cumpărat cuie. Apoi el şi diecii au construit o biserică. A venit
vremea recoltei şi oamenii au avut recolte mult mai mari decât în ceilalţi ani.
Dumnezeu le-a binecuvântat credincioşia. Nu mult timp după aceea au
cumpărat textile şi au început să-şi facă haine. Au construit o biserică şi au
mai construit şi altele, până când au ajuns la paisprezece biserici. Toate acestea au fost posibile pentru că diecii au învăţat să dăruiască!

Ai nişte bani? Ştii că sunt multe lucruri pe care le poţi cumpăra cu bani?
Dar sunt şi multe lucruri care nu le poţi cumpăra cu bani.
Cu bani poţi cumpăra un pat… dar nu poţi cumpăra somnul.
Cu bani poţi cumpăra cărţi… dar nu poţi cumpăra minte.
Cu bani poţi cumpăra mâncăruri delicioase…
dar nu poţi cumpăra poftă de mâncare.
Cu bani poţi cumpăra haine frumoase… dar nu poţi cumpăra frumuseţe.
Cu bani poţi cumpăra medicamente… dar nu poţi cumpăra sănătate.
Cu bani poţi cumpăra divertisment… dar nu poţi cumpăra fericire.
Cu bani poţi cumpăra cruciuliţe de aur… dar nu pe Mântuitorul.
Cu bani poţi cumpăra o clădire pentru biserică… dar nu poţi cumpăra cerul.
Aşa că, nu uita că Dumnezeu a folosit banii pentru a face lucruri minunate.
Nu ar trebui să uiţi să Îi dai a zecea parte Lui.
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Unui artist i s-a cerut să picteze o „biserică pe moarte”. Oamenii au crezut
că va picta o biserică învechită, cu scaune ce trebuiau reparate. Dar el a pictat
o biserică foarte frumoasă, cu ferestre cu vitralii, scaune şi o orgă frumoasă.
Într-un colţ al picturii era o cutiuţă mică pe care scria: „Colecta pentru misiunea
străină”, dar lăcaşul unde trebuiau puşi banii era acoperit de o pânză de
păianjen. Cred că trecuse mult timp de când cineva nu mai pusese ceva şi
artistul s-a gândit că acesta ar fi semnul unei biserici care moare. Şi avea
dreptate!

Sara era o fetiţă care nu putea să umble şi să alerge ca alţi copii. Părinţii
ei care erau foarte săraci, au strâns fiecare bănuţ pentru a cumpăra un scaun
special pentru fetiţă. Când a primit acel scaun, fetiţa s-a bucurat foarte mult.
Acum putea merge cu alţi copii la şcoala duminicală. Într-o duminică, la şcoala
duminicală L-a rugat pe Domnul să-i ierte păcatele şi să o mântuiască. Ce lucruri minunate a făcut Domnul Isus în viaţa ei! Ea a descoperit că nu este singură pentru că Îl cunoştea pe Domnul Isus şi El i-a promis că întotdeauna va
fi cu ea. Într-o zi un misionar a venit la biserica ei şi le-a vorbit despre lucrarea
care se făcea într-o ţară îndepărtată, unde puţini oameni cunoşteau pe Mântuitorul. Pastorul a spus că se va face o colectă pentru lucrarea misionarului.
Sara s-a gândit că mulţi oameni vor da bani. Ea nu avea bani, dar când coşul
a venit în dreptul ei, s-a uitat şi a văzut că era aproape gol. „De ce nu dăruiesc
oamenii?” s-a întrebat ea. Dorea să ajute pe misionar şi deodată i-a venit o
idee. A luat o cârjă şi a pus-o pe coşul cu bani.
Când oamenii au văzut ce a făcut Sara, au început să vină în faţă şi să
pună bani în coş. Unul a răscumpărat cârja pentru o sumă mare de bani, s-a
întors şi i-a dăruit-o Sarei. Inima ei era plină de bucurie când a văzut cum a
binecuvântat Dumnezeu darul ei deosebit. Lui Dumnezeu i-a plăcut darul ei.
De ce nu Îl rogi pe Dumnezeu să îţi dea şi ţie talente, să ajuţi misionarii care
duc vestea bună despre Domnul Isus în alte ţări, astfel încât şi alţi copii să fie
mântuiţi?

Un băieţel african era foarte trist pentru că nu avea nimic să dăruiască
Domnului Isus la şcoala duminicală. Pe când se ruga, i s-a părut că Domnul
a spus: „Fiule, dă-te pe tine însuţi. Acesta este darul pe care Îl doresc astăzi.”
Când a venit vremea colectei, băieţelul a pus tava pentru colectă pe duşumea,
s-a urcat pe ea, apoi s-a dat deoparte şi a pus tava înapoi pe masă. A fost cel
mai bun dar pe care l-a avut şi cel pe care Domnul Isus L-a dorit mai mult
decât orice.
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Când Robert Morrison era doar un băieţel, o învăţătoare de şcoală duminicală s-a interesat de el. Aceasta i-a dat haine ca să poată veni la şcoala
duminicală. Curând, băieţelul a crescut şi hainele nu i-au mai fost bune. Învăţătoarea de şcoală duminicală i-a cumpărat alte haine. S-a meritat oare
gestul ei? Robert Morrison a devenit primul misionar în China.
Istorisiri biblice:
● Văduva şi cei doi bănuţi (Luca 21:1-4)
Văduva nu era bogată. Nu a dat mult. Dar a dat tot ce-a avut şi Domnul a
spus că a dat mai mult decât toţi oamenii bogaţi, pentru că ea a dat tot ce-a
avut, iar ei au dat din surplusul lor.
● Barnaba şi generozitatea lui (Fapte 4:34-37)
Barnaba era un om bogat şi când a văzut că aşa mulţi oameni din biserica
primară erau săraci şi în nevoie, şi-a vândut un ogor şi a adus banii apostolilor
ca să fie împărţiţi săracilor.
Dumnezeu doreşte ca ai Lui să fie generoşi şi să ajute pe alţii.

247

iertare de păcate, viaţă veşnică şi putere ca să trăieşti o viaţă după voia Lui.
Eşti membru al Bisericii? Dacă nu, te aşteptăm chiar astăzi.

Capitolul 8:
Doctrine despre Biserică

Câteva aspecte ale acestei doctrine pe care copiii trebuie să le înţeleagă:
● Învăţătura biblică despre biserică din toată lumea ca întreg,
● Învăţătura biblică despre biserica locală,
● Răspunderea lor de a participa şi de a fi parte unei biserici locale.
Adevăr: Biblia ne învaţă că biserica este formată din
toţi cei care au crezut în Domnul Isus Hristos
ca Mântuitorul lor. (CPDC)

Verset biblic: „El este Capul trupului, al Bisericii. El este începutul, cel
întâi născut dintre cei morţi, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea.”
(Coloseni 1:18)

Cunoşti pe cineva care joacă golf? Sau, ai văzut jucându-se golf la tele-

vizor? Acesta se joacă pe suprafeţe mari, terenuri de golf. Dar, dacă tu sau
altcineva doreşte să joace pe unul dintre aceste terenuri de golf, s-ar putea
să trebuiască să aparţii unui club de golf, căruia îi aparţine acel teren. Şi de
obicei, nu este uşor să devii membrul unui club de golf. Trebuie să faci o
cerere şi uneori trebuie să aştepţi poate un an sau mai mult. Apoi, trebuie să
plăteşti mulţi bani anual, pentru a fi membrul unui astfel de club. Sunt şi alte
cluburi care primesc membri pe baza unei taxe anuale.
Aş dori să vă vorbesc despre cel mai mare club din lume şi cel mai vechi,
un club care are milioane de membri, un club în care poţi fi şi tu membru,
chiar astăzi. Nu trebuie să aştepţi şi nu trebuie să plăteşti nimic.
Acest club se numeşte Biserica. Nu mă refer la clădirea la care mergi tu.
Prin Biserică, înţeleg un mare număr de creştini, din toată lumea şi de-a lungul
istoriei. Fiecare creştin aparţine acestei Biserici. A început acum 2 000 de
ani, după ce Domnul Isus a murit pe cruce şi toţi cei care au crezut în El de
atunci încolo sunt membrii ei. Nu costă nimic să fii membru al bisericii. Membralitatea este gratuită. Devii membru, crezând în Domnul Isus ca Mântuitor.
Eşti acceptat imediat. Iată privilegii care decurg din această membralitate:
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Adevăr: Dumnezeu doreşte ca tu să fii membru
într-o biserică locală. (CPDC)

Verset biblic: „Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să
ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie.”
(Evrei 10:25)

„Andrei, ţi-am spus să te grăbeşti! Trebuie să plecăm la biserică!” Andrei
deschise ochii. Îi era aşa de greu să se trezească de dimineaţă şi chiar dacă
se trezea, se mişca aşa de încet şi folosea orice ocazie să se strecoare din
nou în pat. După multe rugăminţi, mama l-a văzut gata de plecare şi au mers
la biserică. A doua zi, era ziua lui de naştere şi dis-de-dimineaţă a sărit bucuros din pat. Cu toate că era devreme, era frig, s-a îmbrăcat şi a fugit jos să
îşi vadă darul. „Eşti simpatic. Se pare că îţi este mult mai uşor să te trezeşti
astăzi decât ieri ”spuse mama. „Păi, astăzi este o zi specială!” „Da, dar şi ieri
a fost o zi specială. Duminica este o zi deosebită şi biserica este un loc deosebit.” Andrei ştia că mama lui are dreptate.

Biserica voastră este ca un mănunchi de beţişoare. Fiecare beţişor separat poate fi rupt cu uşurinţă, dar foarte greu poţi să rupi tot mănunchiul. Aşa
că, unde-s mulţi puterea creşte. Împreună suntem mai puternici, împreună
rezistăm mai bine ispitelor şi încercărilor. Vrea cineva să încerce să rupă acest
beţişor? (Arată un beţişor.) E uşor nu-i aşa? Încearcă cineva să rupă două
beţişoare? E uşor, nu-i aşa? Dar aici sunt 20 de beţişoare. Poţi să le rupi? Nu!
Unitatea înseamnă putere. Aşa că, dacă mergi la biserică şi te întâlneşti cu alţi
creştini, vei fi mai puternic.

O turmă de bivoli păştea liniştită. Un lup flămând îi privea din depărtare,
dar ştia că nu-i bine să atace niciodată o turmă de bivoli, pentru că îl vor călca
în picioare. Însă, un bivol izolat era o pradă sigură. Lupul rămase la pândă şi
când văzu un bivol care se îndepărtă de turmă, sări la gâtul lui şi îl omorî.
Dacă nu stăm împreună cu alţi creştini în biserică, putem fi atacaţi de duşmani, care încearcă să ne facă să păcătuim.

O echipă de fotbal poate să învingă alte echipe, dar pentru a face asta,
toţi jucătorii trebuie să joace împreună. Unii sunt atacanţi, alţii sunt apărători
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şi toţi lucrează împreună. Nimeni nu încearcă să fie un star de unul singur, ci
toţi încearcă să lucreze ca o echipă, pentru a face treaba cea mai bună. Fiecare jucător ştie că este acolo şi tot ce face, face pentru ca echipa să învingă.
La fel este şi în biserică. Trebuie să stăm împreună şi să lucrăm ca o echipă
şi fiecare să încerce, să facă tot ce poate mai bine. Atunci, vom câştiga victoria pentru Dumnezeu.

Biserica voastră este ca o orchestră. Orchestra are un dirijor, instrumentişti şi audienţă. Piesa muzicală pentru biserică, este planul lui Dumnezeu,
aşa cum este arătat în Biblie. Audienţa este Dumnezeu Tatăl, Dirijorul este
Domnul Isus Hristos, instrumentiştii sunt membrii bisericii, cu darurile lor
diferite. Domnul Isus conduce biserica şi dă călăuzire. Fiecare instrumentist,
trebuie să fie cu ochii către dirijor şi să asculte instrucţiunile lui, să păstreze
ritmul şi volumul, aşa cum indică dirijorul. Atunci, muzica va fi frumoasă şi va
fi o armonie extraordinară, o armonie plăcută urechilor Audienţei, Dumnezeu
Tatăl.

Membrii bisericii, trebuie să rămână împreună şi tu trebuie să rămâi lângă
ei. „E timpul să mergi la biserică. Du-te şi te îmbracă, dragă!” „De ce trebuie
trebuie să merg la biserică, mamă? L-am rugat pe Domnul Isus să fie Mântuitorul meu, sunt mântuită. Astăzi nu vreau să merg la biserică. Domnul Isus
ştie că Îl iubesc, oricum.” Mama fetiţei, puse câteva lemne pe foc. „Focul arde
foarte bine, dar când mai pun câteva lemne, uite ce luminos arde! Aşa este
când mergem şi noi la biserică. Ne simţim bine, ardem împreună, suntem
strălucitori. Dar, priveşte acum!” Cu un cleşte, mama luă o bucată de cărbune
din foc şi o puse pe pământ. Curând, aceasta îşi pierdu strălucirea şi se transformă într-o bucată neagră de cărbune. „Vezi? Nu mai luminează şi curând va
fi doar un cărbune rece. Şi asta se întâmplă, pentru că nu mai este împreună
cu ceilalţi cărbuni. Asta se întâmplă şi cu tine, dacă nu stai împreună, cu cei
care iubesc pe Dumnezeu!” Fetiţa, privi cărbunele care se înnegrea şi se
răcea şi spuse: „Cred că o să mă îmbrac chiar acum, mamă”.

Ştii că în orice armată oamenii au diferite îndatoriri? Cei care cară echipamentele, au pe alţii care îi sprijină. Aceste unităţi sunt însoţite de persoane
care au grijă de hrană, muniţie, combustibil.
La fel este şi cu biserica. Fiecare membru din biserică are ceva de făcut.
Sunt slujbe diferite, dar împreună formează o mare armată.
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Pinguinii sunt nişte păsări interesante. Ştiai că, atunci când ei vin pe o
bucată de teren, mărşăluiesc mulţi kilometri? Nu au semne care să-i călăuzească prin zăpadă şi gheaţă, dar nu se pierd niciodată. Ei se ghidează după
soare. Dumnezeu le-a dat această abilitate, atunci când i-a creat. Ştii că,
atunci când puii de pinguini au trei săptămâni, părinţii merg să caute hrană şi
când aceştia sunt plecaţi, puişorii se adună în grupuri de 50 sau 60 şi stau împreună? Aceasta îi ajută să ţină căldura, deoarece vremea este foarte rece.
Dacă se depărtează de grup, cineva va încerca să îi captureze. În grup, ei se
simt în siguranţă şi acest lucru este adevărat şi pentru biserică.
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Capitolul 9
Îngerii şi Satan

Biblia, ne învaţă că toţi credincioşii au îngeri păzitori care slujesc (Evrei
1:14; Matei 18:10) şi copiii ar trebui să cunoască acest lucru. Copiii, ar trebui
să ştie şi faptul că au un duşman, Satana sau diavolul şi să fie averizaţi despre
lucrarea lui Satan.
Adevăr: Dumnezeu a încredinţat fiecare copil credincios
unui înger care să îl protejeze. (CPDC)

Verset biblic: „Feriţi-vă să nu defăimaţi nici măcar pe unul din aceşti
micuţi; căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururea faţa Tatălui Meu care
este în ceruri.” (Matei 18:10)

John Paton era un misionar renumit. Odată, casa lui a fost înconjurată de

duşmani. Aceştia doreau să-l omoare. John s-a rugat şi a cerut ajutorul de la
Dumnezeu. Deodată, oamenii aceştia au fugit plini de teamă. Mai târziu, John
a auzit că aceştia au fugit înfricoşaţi, la vederea unor luptători ce îl apărau de
pe acoperişul casei lui. Dar, John nu avea nici un fel de prieteni printre războinici. A fost convins că au fost îngerii trimişi de Dumnezeu ca să îl protejeze.
Istorisire biblică:
Elisei ştia că îngerii îl protejează pe el şi slujitorul lui de pericol (2Împăraţi
6:17). Când slujitorul său s-a speriat din cauza armatei siriene care a fost
trimisă împotriva lui şi a stăpânului, Elisei s-a rugat ca Dumnezeu să-i deschidă ochii, să vadă armata de îngeri trimisă de Dumnezeu să-i protejeze.
Când servitorul a văzut, nu i-a mai fost frică pentru că armata îngerilor era
mult mai mare ca armata împăratului Siriei. Dacă eşti credincios, nu trebuie
să-ţi fie frică. Dumnezeu a trimis îngerii Lui care te păzesc.
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Adevăr: Dumnezeu a încredinţat pe fiecare copil
credincios unui înger care îl ajută atunci
când are nevoie. (CPDC)

Verset biblic: „Nu sunt oare toţi duhuri slujitoare trimise să îndeplinească
o slujbă pentru cei ce vor moşteni mântuirea?” (Evrei 1:14)
Istorisiri biblice:
● Un înger poartă de grijă lui Ilie (1 Împăraţi 19:5).
Ilie fugea să-şi scape viaţa de frica împărătesei Izabela. A fugit, a fugit şi
la urmă s-a prăbuşit sub un copac în deşert. Era obosit şi flămând şi nu avea
vreo şansă să găsească ceva de mâncare. Dumnezeu a trimis un înger care
i-a făcut o turtă la foc. Mâncarea aceasta i-a dat putere să călătorească 40 de
zile şi 40 de nopţi, până la muntele Horeb.
● Îngerii l-au întărit pe Domnul Isus Hristos, după ce nu mâncase timp de patruzeci de zile şi a fost ispitit de diavolul (Matei 4:11). După ce Domnul Isus a
fost ispitit în pustie, Dumnezeu a trimis îngeri care I-au slujit şi L-au întărit.
Cred că I-au dus mâncare după un post atât de lung.
● Sunt multe alte exemple de îngeri care au slujit lui Daniel sau lui Petru. Îngerii lui Dumnezeu sunt gata să ajute copiii creştini când aceştia au nevoie.

Adevăr: Satana, diavolul este duşmanul lui Dumnezeu
şi încearcă să ne facă rău ispitindu-ne să facem
lucruri rele. (CPDC)

Verset biblic: „Şarpele era mai şiret decât toate fiarele câmpului pe care
le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: «Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: Să nu mâncaţi din toţi pomii din grădină?»”.(Genesa 3:1)

O fetiţă a fost întrebată dacă Satana a ispitit-o vreodată să facă rău. „Da.
Dar atunci, când el vine la uşa inimii mele, eu Îl rog pe Domnul Isus să
răspundă. Şi cum Îl vede pe Domnul Isus, Satana îşi scoate pălăria şi o ia la
fugă spunând: «Scuzaţi-mă. Am greşit uşa.»”
Duşmanul nostru este mult mai puternic decât noi. Dar, dacă Domnul Isus
locuieşte în inimile noastre, nu trebuie să ne temem. El ne va ajuta să nu
cădem în ispită, pentru că El este mult mai puternic decât diavolul.

Era odată un om rău care dorea să-i facă rău altui om. Aşa că, a luat nişte
flori frumoase şi a făcut un buchet. Dar, înainte de a dărui buchetul, a pus în
mijlocul lui un şarpe mic otrăvitor, a cărui muşcătură avea să-l omoare pe cel
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care primea florile. A dat buchetul de flori celuilat om. Omului i-a plăcut
buchetul şi i-a mulţumit. Când s-a aplecat să miroase florile, şarpele l-a muşcat de faţă.
La fel lucrează Satana. El ne ispiteşte să facem lucruri care par atractive,
dar deseori în ele există ceva care ne face rău.

Filip privea pe fratele lui mai mare, Ştefan, ce se pregătea să meargă la
vânătoare de raţe. „Ce faci cu acestea?” întrebă curios. Ştefan ţinea în mână
nişte raţe din lemn vopsit. „Sunt momeli şi voi pune aceste raţe de lemn vopsit
pe lac, pentru că ele par foarte reale. Raţele ce trec în zbor, le văd şi se gândesc, «Ah, trebuie să fie foarte bine aici, pentru că uite şi altele au oprit aici.»
Ele coboară şi atunci noi le putem împuşca.”
În aceeaşi seară, priveau un meci de fotbal la televizor. Din când în când,
jocul era întrerupt de minute publicitare, despre băuturi alcoolice. Oamenii din
reclame erau fericiţi şi sănătoşi. Ştefan spuse lui Filip: „Vezi şi diavolul are
aceeaşi idee, ca vânătorii de raţe. El încearcă să-i păcălească pe oameni,
spunându-le că cei care beau, vor fi la fel de fericiţi ca oamenii aceştia de la
televizor, dar rezultatele sunt dezastruoase. Aceste reclame sunt raţele de
lemn vopsit ale diavolului. De fapt, tu nu vezi rezultatul real. Vezi doar decorul
şi gândeşti că e ceva real.”

Un om mergea în jos, pe stradă, urmat de o mulţime de porci. Oamenii se
opreau şi se uitau la el miraţi. Le venea greu să creadă, mai ales când aflară
că omul mergea cu porcii direct la abator. În cele din urmă, cineva l-a întrebat
cum reuşeşte să-i facă pe porci să-l urmeze aşa de uşor. „Nu-i greu. Am cu
mine un coş cu fasole, arunc câteva boabe ici şi colo şi porcii vin după mine,
neştiind că de fapt îi duc la abator.” La fel face şi Satana. Ne păcăleşte cu
boabe de fasole, până urmăm drumul lui. Nu-l lăsa pe Satana să te ispitească.
Istorisire biblică:
Satana i-a ispitit pe Adam şi Eva, ştiind că le va face rău (Genesa 2).
Satana este duşmanul lui Dumnezeu. Aşa că, atunci când Dumnezeu a
făcut primul om şi prima femeie, Satana s-a hotărât să le facă rău, pentru că
în felul acesta putea să-L rănească pe Dumnezeu. Cum a făcut aceasta? I-a
ispitit să nu asculte de Dumnezeu şi să păcătuiască. A reuşit şi drept consecinţă Adam şi Eva au murit şi au fost alungaţi din grădina frumoasă.
Satana doreşte să-ţi facă şi ţie rău, va încerca să te facă şi pe tine să păcătuieşti şi să nu asculţi de Dumnezeu.
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Adevăr: Satana, diavolul, încearcă să facă pe copiii
mântuiţi să se îndoiască de mântuirea lor.

Verset biblic: „El de la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentru
că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui,
căci este mincinos şi tatăl minciunii.” (Ioan 8:44b)

Un băieţel stătea în pat, citind din Biblie. Deodată auzi o voce spunând:

„Eşti sigur că vei merge în cer? Poate că Domnul Isus nu te va primi acolo.”
Băieţelul ştia că Satana este cel care încearcă să îl facă să se îndoiască şi
că trebuie să lupte cu el, folosind Cuvântul lui Dumnezeu. Aşa că, spuse repede un verset pe care îl ştia pe de rost: Ioan 6:37 „Tot ce-mi dă Tatăl, va
ajunge la Mine; şi pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară.”
Apoi crezând că vocea venea de undeva de sub pat, deschise Biblia sub
pat şi spuse: „Am venit la Domnul Isus, L-am rugat să mă ierte şi să mă
primească în cer când voi muri. El mi-a promis că nu voi fi lăsat afară. Promisiunea este scrisă aici. Dacă nu crezi, citeşte tu însuţi!”

255

Capitolul 10
Moartea şi viitorul

Moartea şi viitorul nu sunt teme uşor de predat, mai ales tema morţii, dar
trebuie să te ocupi de ele în lucrarea cu copiii, într-un mod înţelept.

Adevăr: Biblia ne spune ce se va întâmpla în viitor. (CPDC)

Verset biblic: „Descoperirea lui Isus Hristos, pe care l-a dat Dumnezeu,
ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând.”
(Apocalipsa 1:1a)

Este minunat să ştii că Dumnezeu a scris în Cuvântul Lui, Biblia, câteva
lucruri care vor avea loc în viitor. Prin urmare este posibil pentru noi să cunoaştem viitorul, sau cel puţin ceva despre el. Dar, trebuie să citim şi să
studiem ce a spus Dumnezeu în Cartea Lui, Biblia.
Iată un plic. (Arată.) În acest plic am scris ceva. Singura persoană care ştie
ce am scris sunt eu, pentru că eu am scris. Dar şi tu poţi afla ce am scris.
Cum? Deschizând plicul şi citind ce este scris acolo. Dacă nu faci lucrul
acesta, nu vei şti niciodată ce am scris. Aşa că, deschide Biblia, citeşte cu
grijă şi vei vedea ce a plănuit Dumnezeu pentru viitor. Noi ştim, că ceea ce a
plănuit Dumnezeu, aceea se va întâmpla. De unde ştim asta? Pentru că multe
din lucrurile pe care Le-a spus s-au împlinit deja, la mulţi ani după ce au fost
scrise în Cuvântul Lui şi s-au împlinit la momentul potrivit.
Adevăr: Când creştinii mor ei merg imediat în cer. (CPDC)

Verset biblic: „Da suntem plini de încredere, şi ne place mult mai mult să
părăsim trupul acesta, ca să fim acasă la Domnul.” (2 Corinteni 5:8)

Marius, Ovidiu, părinţii lor şi bunicul s-au mutat recent într-o casă nouă.

Era o casă frumoasă, mult mai mare decât cea în care locuiseră până atunci
şi a fost o adevărată aventură să se aranjeze în ea. În grădină era un copac
mare, pentru a face o căsuţă în copac şi aveau chiar şi piscină. Ce bucuroşi
au fost copiii, alergând de colo, colo, cu toate că primele luni au fost grele,
deoarece nu aveau prieteni şi erau noi la şcoală. După ce trecu ceva timp, îşi
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făcură prieteni şi se obişnuiră şi la şcoală. Pe când toate mergeau iarăşi bine,
bunicul a murit şi copiilor le era tare dor de el. „Ce se întâmplă cu oamenii
când mor?” a întrebat Marius pe tata. „Dacă o persoană este creştină, aşa
cum era bunicul, este ca şi cum te-ai muta într-o casă nouă. Trupul lui a rămas
aici şi a fost îngropat, dar bunicul cel real, bunicul care locuia în trupul acesta,
s-a mutat de pe pământ în cer, în casa lui nouă, acolo unde toate sunt mult
mai bune decât aici. Bunicul este foarte fericit cu mutarea asta. Cu toate că
pentru noi este greu, Domnul Isus este lângă noi şi ne ajută. Aşa că, credincioşilor nu trebuie să le fie frică de moarte. Moartea este doar o mutare.”

Ai semănat vreodată seminţe? După ce le-ai udat o vreme, într-o zi vei
vedea nişte firicele verzi. Ce încântat eşti! O minune! Firicelele au apărut pentru că seminţele au murit şi au devenit plante noi. Moartea seminţelor a adus
viaţă. Moartea trupurilor noastre este asemănătoare. Este ca şi cum sunt
plantate în pământ, ca o sămânţă. Dacă eşti creştin, nu trebuie să-ţi fie teamă
că trupul tău va fi pus în pământ. Ceea ce eşti tu cu adevărat, nu este acolo.
Nu este nimic înfiorător în moarte.
Trupul tău, ca o sămânţă, va fi înviat într-o zi şi va fi un trup aşa de frumos,
dacă ai crezut în Domnul Isus.

Era odată un băieţel, care îşi ajuta tatăl păzind oile. Nu mergea la şcoală,
pentru că mintea lui nu era aşa de ageră ca a copiilor de vârsta lui. Dar, a
auzit vestea bună despre Domnul Isus, a înţeles că Mântuitorul a murit pentru
ca păcatele lui să fie iertate şi a crezut în El imediat. Persoana care i-a spus
despre Domnul Isus l-a învăţat primele cuvinte din Psalmul 23, folosind patru
degete de la o mână. Domnul este Păstorul meu...
Într-o zi pe, când băieţelul era departe de casă cu oile, s-a stârnit o furtună
puternică. Ningea aşa de tare, că nu vedea nimic în jur. Băieţelul nu a mai
ajuns acasă cu oile şi până a doua zi nimeni nu a putut să meargă să-l caute.
După ce l-au căutat mult timp, câţiva oameni l-au găsit, dar era prea târziu,
pentru că el murise în furtună. Toţi au fost foarte trişti, simţindu-se vinovaţi.
Apoi, cineva observă că băieţelul ţinea degetele strânse. Persoana care îi
spusese copilului despre Domnul Isus şi-a dat seama că acesta murise
spunând Psalmul 23. Murise liniştit şi nu înfricoşat. Îşi amintise că Mântuitorul
era cu el şi va trăi cu El, pentru totdeauna în cer.

Poate unii dintre voi aţi citit „Alice şi Oglinda”. Este continuarea lui Alice
în Ţara minunilor. Aventura a început atunci când Alice a trecut printr-o

257

oglindă. Poate unii dintre voi aţi citit „Leul, Vrăjitoarea şi Dulapul”. Aventurile
din acea carte au început atunci când, copiii au trecut prin uşa unui dulap şi
au ajuns într-un tărâm imaginar. Aceste cărţi sunt ficţiune, sunt rodul imaginaţiei, dar noi citim în Biblie despre un loc real, un loc minunat numit cer şi
vrem să mergem acolo într-o zi. Nu mergem acolo trecând printr-o oglindă
sau printr-o uşă de dulap. Pentru a merge acolo, trebuie să te întorci din
păcat, să crezi că Domnul Isus te iartă şi te salvează. Apoi, când viaţa ta pe
pământ este gata, treci prin ceva ce noi numim moarte. Totuşi, ne este puţin
frică de moarte, pentru că nu ştim cum este această trecere. N-ar trebui să ne
fie teamă, pentru că moartea este doar ca o uşă. De cealaltă parte este cerul,
dacă L-ai primit pe Domnul Isus Hristos ca Mântuitor. Domnul te va ţine de
mână şi veţi trece această uşă împreună.

Copiii din clasa lui Paul erau tare supăraţi. Unul dintre colegii lor, Ionatan,
murise într-un accident de maşină. Învăţătorul le-a spus vestea despre Ionatan şi i-a întrebat pe copii dacă vor să spună ceva despre el. Un băiat a spus
ce băiat cuminte era Ionatan, altul a spus ce bine juca Ionatan fotbal şi altul
a spus că Ionatan mergea la biserică în fiecare duminică. Paul completă: „Tata
mi-a spus că oamenii sunt ca maşinile. Când fratele meu, a dorit să-şi cumpere maşină, tata i-a spus că nu exteriorul contează, ci ceea ce este în interior. Eu sunt bucuros că Ionatan nu era un băiat frumos doar pe dinafară, el
era un băiat bun în interior. El a crezut în Domnul Isus Hristos ca Mântuitor şi
de aceea este acum în ceruri.”

Adevăr: Creştinilor nu trebuie să le fie frică de moarte.

Verset biblic: „Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă
tem de nici un rău, căci Tu eşti cu mine. Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie.”
(Psalmul 23:4)

O doamnă în vârstă era foarte bolnavă şi ştia că va muri curând. O prietenă i-a spus: „Cum poţi fi aşa de calmă? Nu-ţi este teamă?” „Nu. Când eram
tânără, pastorul mi-a spus că el dormea foarte bine noaptea, pentru că se
odihnea pe trei perne: Dumnezeu mă iubeşte, Dumnezeu este puternic, Dumnezeu ştie ce face. De atunci, acestea sunt şi pernele mele. Sunt liniştită şi
în pace.”

Un soldat s-a întors pe câmpul de luptă, unde fusese împuşcat prietenul
lui. Şi-a riscat viaţa, pentru că era pe linia focului. A ajuns la prietenul lui, l-a
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găsit pe moarte şi acesta a deschis ochii cu bucurie. „Ştiam că vei veni, ştiam
că vei veni”, a şoptit înainte să moară. Cât de bucuros a fost soldatul, că nu
l-a lăsat să moară singur şi prezenţa lui acolo a fost o mângâiere pentru muribund. Ce bine a fost că acest soldat, a venit la prietenul lui să-l mângâie în ultimele momente. Dar, Domnul Isus este Cel care vine şi ne mângâie, atunci
când ajungem la sfârşitul vieţii noastre. Nu ne mângâie doar la sfârşitul vieţii,
ci este cu noi tot timpul să ne ajute şi să ne mângâie.

Adevăr: Moartea nu poate face rău unui creştin. (CPDC)

Verset biblic: „Unde îţi este biruinţa, moarte? Unde îţi este boldul,
moarte?” (1 Corinteni 15:55)

Iată o cutie de chibrituri, în care am pus un ban de argint. Această cutie

de chibrituri este ca trupul tău şi banul de argint este ca duhul tău. Dacă arunc
această cutie pe duşumea, ce se întâmplă cu banul de argint? (Aruncă o cutie
pe duşumea.) Nimic! Bănuţul este mişcat în cutie, dar nu păţeşte nimic. (Arată
banul.) Dacă strâng cutia în mână, ce se întâmplă? (Strânge cutia în mână.)
Ei bine, cutia este mototolită, dar banul rămâne în stare bună. (Arată banul.)
Dar, ce se întâmplă dacă arunc cutia şi banul în foc? Cutia va arde, dar banul
nu păţeşte nimic şi îl poţi scoate. Acum, ce este mai important, cutia sau
banul? Banul, desigur.
La fel, ceea ce este mai puţin important din tine, trupul tău, poate să fie
rănit, poate să fie afectat sau va muri într-o zi; dar duhul tău, ceea ce trăieşte
în trupul tău nu va muri niciodată. Dacă crezi în Domnul Isus, duhul tău va
merge în cer pentru veşnicie. Trupul tău, cutia, va învia din nou într-o zi. Nu
contează cât de afectată a fost, nu contează ce a suferit în viaţă, ci contează
cum ai murit şi Dumnezeu va învia trupul tău într-o zi şi va fi un trup perfect.

Adevăr: Moartea pentru creştini înseamnă
un nou început. (CPDC)

Verset biblic: „Şi am auzit un glas din cer, care zicea: «Scrie: Ferice de
acum încolo de morţii, care mor în Domnul!» - «Da», zice Duhul; «ei se vor
odihni de ostenile lor, căci faptele lor îi urmează!»”. (Apocalipsa 14:13)

Rut era tare supărată, pentru că prietenul ei Traian era mort. Un păstor,
a găsit-o plângând sub un stejar. Ea i-a spus că-i murise prietenul. Fusese
bolnav mult timp şi doctorii nu l-au putut face bine. Înainte de a muri, L-a rugat
pe Domnul Isus să fie Mântuitorul lui. Rut, ştia că îl va vedea din nou în cer,
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pentru că şi ea era credincioasă. „Îmi este aşa de dor de el. L-am rugat pe
Dumnezeu să-l facă pe Traian mai bine, dar nu m-a ascultat. Traian a murit.”
„Blândul Păstor, a decis să-şi ia mieluşelul în cer. El ştie întotdeauna ce este
cel mai bine” spuse păstorul. „Dar, cum poate Traian să fie cu Bunul Păstor,
dacă l-au îngropat în pământ şi l-au părăsit aici?” Omul luă o ghindă care
căzuse din copac, îi îndepărtă coaja şi îi arătă lui Rut interiorul ghindei. „Coaja
aceasta nu are viaţă în ea, dar interiorul are viaţă. Atunci când îl pui în pământ,
peste un timp din el va ieşi un stejar. Trupul lui Traian, este ca şi coaja ghindei,
este mort, dar partea bună, partea dinăuntru a mers la Bunul Păstor. Lui nu
îi mai trebuie vechiul trup acum. Într-o zi, Bunul Păstor, va învia acest trup şi
îl va schimba într-un trup care nu va muri niciodată.”

Adevăr: Credincioşii care mor vor primi
un trup nou la înviere. (CPDC)

Verset biblic: „El va schimba trupul stării noastre smerite, şi-l va face
asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi
supune toate lucrurile.” (Filipeni 3:21)

O fetiţă a fost arsă într-un incendiu. Faţa ei era desfigurată şi nimeni nu
o putea ajuta. Un specialist a venit şi i-a spus că-i va face o faţă nouă. Acest
medic a făcut o treabă foarte bună, cu toate că dacă te uitai la acea fetiţă,
vedeai că faţa ei fusese arsă.
Dragi copii, şi trupurile noastre au fost afectate de păcat. Ele nu arată aşa
cum ar trebui. Părţi din trupurile noastre nu funcţionează bine, aşa că uneori
avem dureri sau suntem obosiţi, epuizaţi sau unii mor. Dar iată o veste bună!
La înviere, trupurile celor care au crezut în Domnul Isus, vor primi o faţă nouă,
aşa ca fetiţa din istorisire. Domnul Isus, va schimba trupurile noastre vechi, în
trupuri noi, trupuri perfecte. Aceste trupuri nu vor îmbătrâni, nu vor obosi şi nu
vor muri, ci vor trăi pentru veşnicie.

Omizile sunt nişte creaturi micuţe, care se târăsc de-a lungul ramurilor şi
mănâncă frunze. Sunt vulnerabile, nu se pot apăra şi deseori sunt un mic
dejun copios pentru păsări. Atunci când omizile au mâncat destul şi au crescut
îşi ţes un cocon. Acest cocon se întăreşte şi pare că omida este moartă. Apoi,
se întâmplă ceva extraordinar. Coconul începe să tremure şi în el apar crăpături. Din el iese ceva. Nu este omida, ci un fluture foarte frumos. Când aripile
acestei creaturi minunate se usucă, fluturele zboară peste iarbă şi peste flori,
bucurându-se de aripi şi de cerul albastru.
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Şi noi suntem într-un fel ca omida. Trăim pe pământ şi nu ne ridicăm foarte
sus. Murim, dar acesta nu este sfârşitul, pentru că într-o zi, Dumnezeu va
aduce trupurile noastre înapoi la viaţă şi aceasta se numeşte înviere. Ştim că
lucrul acesta va avea loc, pentru că şi Domnul Isus a înviat şi El a promis că
acest lucru ni se va întâmpla şi nouă. Trupurile noi pe care le vom primi, vor
fi mult mai bune decât cele care le avem acuma, dacă noi credem în Domnul
Isus Hristos ca Mântuitor. Vor fi trupuri frumoase, perfecte, puternice şi nu
legate de pământul acesta. În trupurile noi, cei orbi vor vedea, cei surzi vor
auzi şi cei muţi vor vorbi. Trupurile noastre vor fi sănătoase şi nu vor muri
niciodată. Nu ne putem imagina cum vor fi, aşa cum omida nu-şi imaginează
că va deveni un fluture atât de frumos.

Ai auzit povestirea celor două omizi, care se târau pe iarbă când au văzut
un fluture frumos zburând deasupra lor? Au privit şi una dintre ele a spus:
„Nici pentru un milion de dolari nu m-aş ridica la înălţimea aceea.” Această
omidă nu-şi înţelegea destinul în viitor. Într-o zi, va fi la înălţime şi îi va place
lucrul acesta.
Dragi copii credincioşi, înţelegeţi voi ce veţi fi voi într-o zi?

Adevăr: Într-o zi vei muri. Eşti pregătit?
Crede în Domnul Isus ca Mântuitor. (CPDC)

Verset biblic: „Şi după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură
dată, iar după aceea vine judecata,...” (Evrei 9:27)

„Când voi creşte, voi merge la universitate, voi studia şi voi deveni doctor”, spuse un băiat care nu era credincios. „Apoi ce vei face?” îl întrebă sora
lui, care era credincioasă şi se ruga ca şi fratele ei să fie mântuit. „Îmi voi lua
rezidenţiatul şi voi începe să lucrez ca medic.” Şi apoi? „Mă voi căsători şi
mă voi aşeza la o casă drăguţă.” Şi apoi? „Probabil, voi avea copii.” Şi apoi?
„Apoi, copiii vor creşte şi vor deveni bogaţi şi renumiţi.” Şi apoi? „Voi îmbătrâni
şi voi muri.” Şi apoi? „O, mai taci din gură! Şi apoi, şi apoi... ?” Băiatul merse
în camera lui şi nu putea să-şi scoată din minte întrebarea surorii şi în cele din
urmă îşi dădu seama, că nu poate trăi fără ca să Îl aibă pe Isus Hristos ca
Mântuitor.

Pe vremuri, împăraţii aveau deseori măscărici. Scopul acestora era ca să
îl facă pe împărat să râdă, să se amuze, astfel încât să nu fie afectat de întrebările dificile sau deciziile dificile pe care trebuia să le ia. Măscăricii erau
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numiţi deseori şi nebuni, pentru că făceau nebunii ca să îl facă pe împărat să
râdă. Un împărat, avea un măscărici tare nebun. Într-o zi, împăratul i-a dat un
toiag şi i-a spus: „Ia toiagul şi ţine-l până când găseşti un nebun mai mare ca
tine.” După câţiva ani, împăratul era pe moarte şi a fost chemată familia şi toţi
slujitorii. Acesta le-a spus: „Voi pleca într-o călătorie de unde nu mai este întoarcere. Aşa că, v-am chemat să îmi iau rămas bun”. Măscăriciul i-a spus:
„Maiestate, întotdeauna aţi făcut multe, multe pregătiri pentru o călătorie. Ce
pregătiri aţi făcut pentru această călătorie?” „Nici una.” „Atunci, luaţi toiagul
acesta, pentru că în sfârşit am găsit un nebun mai mare decât mine.” Măscăriciul voia să spună, că împăratul ar fi trebuit să se pregătească pentru întâlnirea cu Dumnezeu, cerând iertare pentru păcatele lui. Să nu faceţi şi voi
acest lucru, este o mare nebunie. Te-ai pregătit? Dacă ai muri eşti gata să-L
întâlneşti pe Dumnezeu?

Adevăr: Trupurile noastre vor muri, dar Domnul Isus
Hristos într-o zi le va învia din morţi. (CPDC)

Verset biblic: „Isus a zis: «Eu sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine,
chiar dacă ar fi murit, va trăi»”. (Ioan 11:25)
(Arată un bulb de floare.) Iată aici este un bulb. Nu este frumos şi nu poţi
decora o masă cu el. De fapt nu prea ai ce să faci cu el. Să-l mănânci? Nu.
Dar, poţi să-l îngropi. Pune bulbul într-un vas şi acoperă-l. El îşi va face
rădăcini în pământ. Nu este bun de nimic, dar totuşi, acolo se întâmplă ceva.
Dumnezeu, îl va transforma în ceva cu totul deosebit.
Iată un ghiveci, în care am pus un bulb, acum câteva săptămâni. Bulbul a
murit, dar în locul lui a răsărit o plantă. Planta va creşte şi va deveni o floare
foarte frumoasă. (Arată floarea.) Floarea este mult mai frumoasă decât bulbul.
Are o culoare frumoasă, are un miros plăcut şi această floare frumoasă a
răsărit din bătrânul bulb, care nu avea nici o formă.
Bulbul este ca trupul cuiva care moare. Noi îngropăm trupul în pământ.
Persoanei respective nu-i mai trebuie trupul, acest trup nu mai vede, nu mai
aude, aşa că îl punem în pământ şi el rămâne acolo. Dar, o parte din acea persoană, o parte pe care noi nu o putem vedea, nu a murit. Dacă persoana a
crezut în Domnul Isus Hristos, acea parte a mers imediat la Domnul Isus.
Apoi, într-o zi când Domnul Isus se va întoarce, El ne va învia din morţi şi
duhul va fi unit cu trupul, dar nu trupul acela vechi care a fost îngropat în
pământ ca bulbul! Nu! Aşa cum bulbul a devenit o floare frumoasă, trupurile
noastre vechi vor fi schimbate în trupuri noi, trupuri care nu vor îmbătrâni,
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trupuri care nu vor simţi durere, trupuri care nu vor muri. Aceste trupuri noi,
vor fi trupuri potrivite pentru cer, ele se vor reuni cu duhul şi vor fi împreună
pentru veşnicie. Nu este aceasta extraordinar?

Un turist englez, a găsit în Egipt un vas antic, într-un loc unde fuseseră
găsite şi mumii. Acest vas fusese îngropat la un loc cu mumiile. Călătorul l-a
deschis şi a găsit în el câteva boabe de mazăre. Erau tari ca piatra. A plantat
boabele într-un vas şi după treizeci de zile au început să dea lăstari. Aceste
boabe fuseseră îngropate împreună cu mumiile, cu mii de ani în urmă. Extraordinar! Această întâmplare seamănă cu învierea trupurilor, care au fost în
pământ mii de ani. La înviere, trupurile celor morţi vor învia, chiar dacă de
multe ori nu mai sunt decât ţărână sau chiar dacă au fost împrăştiate de
bombe, sau oamenii au murit înecaţi în mare. Dumnezeu este Cel care spune
şi va face lucrul acesta.

Îţi place să mergi la mare, îţi place să înoţi? Îţi place să colecţionezi scoici
ca aceasta? (Arată scoica.) Aceasta este o scoică. Fiinţa care a fost în ea nu
mai este. Când noi vom muri, trupurile noastre vor fi ca această scoică. Ceea
ce eşti tu cu adevărat nu va mai fi acolo. Dacă eşti creştin, vei fi în cer şi
scoica va fi aici. Într-o zi, Domnul Isus va învia scoica noastră şi ne va aduce
iarăşi împreună.
Adevăr: Domnul Isus va examina într-o zi cum
L-am slujit noi cei credincioşi şi ne va da
răsplătiri sau coroane pentru slujire. (CPDC)

Verset biblic: „Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau
fiecăruia după fapta lui” (Apocalipsa 22:12)

Îţi place serbarea de premiere la şcoală? Îţi place premierea după o com-

petiţie sportivă? Da, vei spune, dar îţi place numai dacă ştii că vei primi un premiu. Ca să primeşti un premiu, trebuie să fi fost foarte bun la şcoală sau să fi
fost foarte bun într-o competiţie. Într-un concurs de atletism, trebuie să fi fost
cel mai bun la alergat sau la cursa cu obstacole. Poate că nu vei primi niciodată un premiu.
Ştii că şi Dumnezeu va avea o mare serbare de premiere? Va fi extraordinar! Va fi diferită de serbarea de premiere de la şcoală, pentru că fiecare va
primi un premiu şi nu trebuie să fii cel mai inteligent, sau cel mai rapid ca să
primeşti premiul. Cum vei primi premiul? În primul rând, trebuie să ai viaţa
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veşnică. Acesta nu este un premiu, ci este un dar, pe care l-ai primit de la
Domnul Isus, atunci când L-ai rugat să ierte păcatele tale şi ai început să-L
urmezi. Apoi, Domnul Isus promite, că atunci când vom muri, noi cei care suntem credincioşi vom primi răsplătiri pentru modul în care L-am slujit pe parcursul vieţii noastre. Ţi-ar place să primeşti o coroană sau o răsplătire în ziua
aceea minunată? Îţi va spune Domnul Isus „Bine rob bun”?
Dacă doreşti să-L auzi spunând aceste cuvinte, cere-I astăzi să te ajute,
să-I slujeşti Lui, să spui altora despre El şi tot ceea ce faci să faci pentru că
Îl iubeşti pe El.
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