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GHIDUL
ÎNVĂȚĂTORULUI

Când întâlnești semnul „STOP”, oprește-te ca să
meditezi la întrebările pe care le găsești acolo.

1. Te felicităm că ai acceptat provocarea ucenicizării noilor
credincioși folosind ca și ghid „Viață nouă în Hristos”.
Rezultatele acestui studiu pot produce un rod veșnic.

Studenții trebuie să facă temele din casetele de
pe marginea lecției.

2. Biblia să fie întotdeauna autoritatea ta în răspunsurile la
întrebări. Studenții ar trebui să caute ei înșiși pasajele din
Biblie și să încerce să răspundă la întrebări bazați pe ceea
ce spune Biblia.

9. Ajută-i pe studenți să cultive obiceiul rugăciunii. Învață-i
rugându-te împreună cu ei.

Unii care nu au mai studiat Biblia înainte au nevoie de o
succintă orientare ca să găsească referințele în Biblia lor.

10. Este important să înțelegi că ucenicia este mai mult decât
studierea lecțiilor din aceste manuale. Ucenicia implică o
schimbare a vieții ucenicului.

3. Acest manual poate fi folosit în moduri diferite. În cele
mai multe cazuri, vei studia o lecție pe săptămână, încurajând ucenicul să facă toate temele pentru fiecare lecție.

Acest manual nu este decât un ajutor inițial. Studenții
au nevoie de un ajutor continuu în căutarea schimbării
caracterului lor, a modurilor de a gândi, obiceiurilor, etc..

4. Încearcă să nu faci sesiunea prea lungă.

11. Este extrem de important ca ucenicii să deprindă obiceiurile zilnice de citire a Bibliei, rugăciunii și memorării
Scripturilor.

5. Încurajează studenții să răspundă la întrebări folosind
cuvintele lor în loc să copie Biblia cuvânt cu cuvânt. Folosirea cuvintelor lor îi va ajuta să analizeze semnificația
textelor studiate.

Nu-i certa pe studenții care nu și-au făcut unele teme,
însă asigură-te să-i încurajezi să le finalizeze.

6. Evită predicarea. Folosește întrebări pentru a descoperi
ce înțeleg studenții și ca să stimulezi participarea activă.

12. Fii atent la ceea ce face Dumnezeu în viața ucenicilor.
Fă-ți timp în afara sesiunii să răspunzi la orice întrebare
pe care o au, sau să-i ajuți să facă față problemelor cu
care se confruntă.

7. Pregătește-te bine pentru fiecare sesiune în parte. Ca
învățător, ar trebui să fii familiar cu conținutul și conceptele cheie ale fiecărei lecții.

13. Ține cont de faptul că sunt situații în care nu este posibil
să răspunzi la fiecare întrebare în timpul lecției, din cauza
lipsei de timp. În aceste cazuri, alege întrebările cele mai
importante pentru discuție.

Pregătirea ta ar trebui să includă rugăciune pentru
studenții tăi și pentru inima ta ca să fie pregătită pentru
lecție.

14. Când finalizezi acest manuale, încurajează studentul să
continue a studia seria VIAȚĂ NOUĂ ÎN HRISTOS care
poate fi descărcată de pe https://newlifediscipleship.com/
product/romanian/

8. Încearcă să-i determini pe studenți să se gândească la
implicații practice pentru viața lor. Ajută-i să înțeleagă
aplicațiile practice, specifice.
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„Fiindcă atât de mult a iubit
Dumnezeu lumea, că a dat pe
singurul Său Fiu, pentru ca
oricine crede în El să nu piară,
ci să aibă viața veșnică.”
Ioan 3:16
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Pasul 1

Isus, Autorul vieții
Adevărat sau Fals?
_____ Mulți oameni astăzi caută o viață mai bună.
_____ Toate religiile duc la cer.
_____ Dacă mă străduiesc din greu, voi fi în stare să câștig viața
veșnică.
_____ Nimeni nu poate fi sigur cu adevărat dacă va merge sau nu în
cer.

Cine este Isus? Dacă întrebăm zece oameni, vom primi zece răspunsuri diferite. Unii spun să El a fost un om mare și un
învățător strălucit, în timp ce alții Îl numesc Fiul lui Dumnezeu. Alții Îl admiră pentru felul în care a suferit abuzul prin
mâinile soldaților romani. În vremea Lui, unii au crezut că a fost trimis de Dumnezeu, în timp ce alții au văzut în El un
înșelător, un om periculos care nu ar fi adus decât tulburare. Pentru că sunt atât de multe opinii diferite, să privim în Biblie
ca să vedem ce se spune despre El. Să privim la pasajele biblice din Biblia ta. Dacă nu ai o Biblie, poți să găsești textele la
pagina 21 a acestui manual.
ISUS: CREATORUL VIEȚII
1. Ce ne învață următoarele versete despre Isus? Notă: Ioan Îl numește „Cuvântul” în acest pasaj pentru că Isus a fost
calea pe care Dumnezeu a ales-o ca să comunice cu oamenii, luând asupra Lui un corp uman.
Ioan 1:1

____________________________________________________________________________________

Ioan 1:4

____________________________________________________________________________________

Ioan 1:3

____________________________________________________________________________________

2. Gândește-te la aceasta timp de un minut. Isus era Dumnezeu etern, creator al întregii lumi, și cu toate acestea, cum a

fost El tratat chiar de poporul Său? v.11 ____________________________________________________________
Cum este El tratat astăzi de cei mai mulți oameni? _____________________________________________________

Sunt mulți care spun că ei cred în Isus. Ei afirmă că sunt ucenicii Lui, însă ei nu-I ascultă învățăturile. Unii Îl resping
cu un categoric „Nu”, în timp ce alții sunt indiferenți spunând: „Altă dată”, „Sunt foarte ocupat acum”, „Nu am timp”.
ISUS: CALEA SPRE VIAȚĂ
3. În Ioan 14:6, Isus a spus că El este Calea, Adevărul și ____________________.
4. Mulți spun că toate religiile duc la Dumnezeu. Tu ce crezi? _____________________________________________
_____________________________________________ Potrivit lui Isus, câte căi sunt spre cer?

_______________

Deși este obișnuit să auzi că toate religiile duc la cer, Ioan 14:6 spune altceva. Aceasta nu este ceva ce noi, creștinii,
am inventat ca să-i excludem pe alții, ci este ceea ce Hristos însuși a afirmat.
ÎNSĂ...ESTE O PROBLEMĂ
5. Într-o zi Isus vorbea cu un om, numit Nicodim, un lider religios respectat: cu toate faptele lui bune, Isus i-a spus că
trebuia să ______________________________________________________________ Ioan 3:3

6. Născut din nou? De ce? Cum? La ce se referea Isus când vorbea despre a fi născut din nou? ____________________
______________________________________________________________________________________________
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„Mi-aduc aminte că acum un
an în urmă un doctor mi-a spus:
‚Aveți o boală din care nu vă
veți mai recupera’. Am ieșit să
mă plimb în locul în care trăiesc
la 8 km de Portland, Oregon și
m-am uitat la muntele pe care îl
iubesc. Am privit la râul în care
mă bucur...mi-am ridicat privirea
spre marele cer unde Dumnezeu
își aprinsese luminile Lui strălucitoare și am zis:
S-ar putea să nu vă mai văd atât
de mult, însă Munte, eu voi fi viu
atunci când tu nu vei mai fi; și
Râule, eu voi fi viu atunci când tu
vei înceta să te mai verși în mare;
și Stelelor, eu voi fi viu atunci
când voi veți fi căzut...’ ” 1

7. Noi trebuie să ne naștem din nou pentru că noi suntem ___________________
în _______________________________________________ Efeseni 2:1

Descrie viața cuiva care este fără Hristos. Efeseni 2:3 ___________________

________________________________________________________________

Vedem evidența morții noastre spirituale în conflictul, tensiunea și ura care există în familii, între vecini și prieteni. Nu suntem în stare să ne controlăm dorințele
rele din noi. Cu egoism și mândrie spunem „Eu mai întâi”, „Eu sunt mai bun”,
„Uită-te la ăla, eu nu sunt așa de rău cum e el”, etc.
8. În ciuda faptului că suntem morți, Dumnezeu dorește că ne _______ Efeseni 2:5
ISUS: CEL CARE DĂ VIAȚA
9. Isus spunea că trebuie să ne naștem din nou (Ioan 3:3). Citește Ioan 3:6-18 pentru a vedea cum să ne naștem din nou. Ce spune Ioan 3:16 despre atitudinea lui

Dumnezeu față de noi? ____________________________________________

Dumnezeu ne iubește atât de mult, că a dat pe Fiul Său Isus Hristos. Ce ne oferă
El prin Hristos? v. 16. _____________________________________________
Cine poate avea viața veșnică? v.16 __________________________________

________________________________________________________________

Este important de notat că „viața veșnică” nu se referă doar la viitorul nostru în
ceruri, ci și la viața noastră de acum. Ioan 5:24 spune că cel credincios „a trecut
din moarte la viață”.		
10. Unii oameni spun că Dumnezeu este întotdeauna mânios și îi place să ne
CUM SĂ FII SIGUR CĂ AI
VIAȚA VEȘNICĂ
• Recunoaște că ești un păcătos.
Recunoaște că ești incapabil de
a te scoate singur din groapa
păcatului în care ai căzut.
• Renunță la păcatul tău (pocăiește-te). Cere-I lui Dumnezeu
iertare.
• Crede că Isus a murit în locul tău
și că a înviat din morți.
• Roagă-te, cerându-I lui Hristos
să intre în inima ta, să-ți ierte
păcatul și să-ți controleze viața.
Încrede-te doar în El ca să fii
salvat (mântuit).
Doamne Isuse,
Recunosc că sunt un păcătos care
are nevoie de iertarea Ta. Cred că
Tu ai murit pentru păcatele mele.
Mă pocăiesc de păcatele mele și
vreau să le las în urmă. Te invit să
intri azi în viața mea. Mă încred în
Tine ca Mântuitorul meu și te voi
urma ca pe Domnul meu. Mulțumesc, Doamne, că m-ai salvat!
Amin.

pedepsească. Ce vrea El cu adevărat față de lume? Ioan 3:17 _______________

________________________________________________________________

De aceea, dacă cineva este condamnat, este pentru că ____________________

________________________________________________________ Ioan 3:18
11. Departe de a ne condamna, ceea ce Dumnezeu vrea cu adevărat este ca noi să
devenim copiii Lui. Ce ne transformă în copiii lui Dumnezeu? Ioan 1:12

________________________________________________________________

Ce înseamnă „să-L primești” sau „să crezi” în Numele Lui ________________

________________________________________________________________

Mulți cred cu mintea lor dar nu cu inima lor. Este vreo diferență? ___________
________________________________________________________________
Oprește-te pentru o clipă și gândește-te la implicațiile acestei lecții.
Cum este viața ta? Ești obosit de eșecul de a trăi viața pe care o dorești?
Până acum, care a fost atitudinea ta față de Hristos? ❏ Indiferență
❏ Respingere ❏ Ascultare ❏ Respect, însă de la distanță
❏ Te gândești rareori la El
Ai primit viața veșnică pe care o oferă Isus?

❏ Da

❏ Nu

❏ Nu sunt sigur

Dacă ai muri astăzi și ai bate la ușa Cerului, iar Domnul te-ar întreba: „De ce ar trebui
să te las să intri în Cer?”, tu ce ai răspunde?
Vezi explicația în partea stângă: CUM SĂ FII SIGUR CĂ AI VIAȚA VEȘNICĂ
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Pasul 2

Isus, Mielul lui Dumnezeu
Adevărat sau Fals?
____ În vremurile biblice, se folosea un miel ca jertfă pentru păcat.
____ Biblia spune că Hristos a fost dus ca un miel la junghiere (măcelărie).
____ Pentru a intra în cer, trebuie să ai numele scris în cartea vieții Mielului.

zâmbească, așa cum am făcut toți, văzând cum obrajii ei își
căpătau din nou culoarea. Apoi fața lui a pălit și zâmbetul
i s-a stins. S-a uitat către doctor și l-a întrebat cu glas tremurat: „Voi începe de acum să mor?” Fiind copil, băiatul l-a
înțeles greșit pe doctor; el credea că trebuie să-i dea surorii
lui tot sângele. El însă s-a supus procedurii cu orice preț. În
această lecție vom privi la un alt sacrificiu, cel mai mare din
istoria lumii. 2

O fetiță, numită Elisabeta, suferea de o boală rară și gravă.
Singura ei șansă de recuperare părea a fi o transfuzie de
sânge de la frățiorul ei de 5 ani, care supraviețuise miraculos
aceleiași boli și care dezvoltase anticorpii necesari combaterii
bolii. Doctorul i-a explicat fratelui fetiței situația și l-a întrebat dacă dorește să-și de-a sângele surorii lui.
Băiețelul a ezitat un moment inspirând adânc și a zis: „Da,
o voi face, dacă asta o va salva pe Elisabeta.” În timpul
transfuziei, el stătea în pat alături de sora lui și a început să

SACRIFICIU / JERTFĂ
1. Ioan L-a numit pe Isus „__________ lui Dumnezeu care ridică ___________ lumii”. Ioan 1:29
Pentru a înțelege semnificația expresiei „Mielul lui Dumnezeu”, trebuie să ne întoarcem în Vechiul
Testament unde evreii aduceau un miel ca jertfă pentru păcatele lor (Leviticul 4:32). Când erau
înrobiți în Egipt, Dumnezeu a trimis zece plăgi pentru a-l convinge pe Faraon să-i lase pe israeliți să
plece. Ultima plagă a fost moartea întâilor născuți a fiecărei case din Egipt. Pentru a-și salva copiii,
evreii au sacrificat un miel și au stropit sângele pe ușiorii caselor lor. (Exodul 12:1-13) .

SÂNGELE
MIELULUI PE
UȘIORII UȘII A
PROTEJAT
ÎNTREAGA CASĂ

2. Încă din zilele lui Adam, omenirea a fost înrobită de păcat. Care a fost prețul ca să fim salvați? Aur
sau argint? Nu! Potrivit 1 Petru 1:18-19, prețul a fost cu mult mai mare. Versetul 19 spune că am fost răscumpărați
din felul deșert de viețuire cu _____________ prețios al Hristos, un ____________ fără cusur sau defect.

1 Petru 2:24 explică faptul că El a purtat _____________ noastre în trupul Lui pe cruce. Noi nu a mai trebuit să plătim
nicio răscumpărare din păcat; însă pentru Hristos, prețul nu putea fi mai mare. Pe El la costat totul.

3. Isaia 53:3-7 Îl prezintă pe Hristos ca Mielul lui Dumnezeu. El și-a dat viața pentru noi, însă El cum a fost tratat? v.3

_______________________________________________________________ În întreaga istorie a lumii, nu a fost
niciun exemplu mai mare de dragoste și sacrificiu ca cel al lui Isus. Chiar și așa, sacrificiul Lui a fost ignorat sau
respins de majoritatea. Lucrurile sunt diferite astăzi? ________________. Nimic nu s-a schimbat cu adevărat, lumea
continuă să-L respingă. Unii Îl batjocoresc, alții sunt indiferenți iar majoritatea nu cred în El.

Iar tu, cum Îl tratezi pe Isus azi? ___________________________________________________________________
4. De ce a fost Isus lovit și rănit? Isaia 53:5 ____________________________________________________________
5. Versetul 6 descrie păcatul ca fiind tendința de a _______________________________________________________

Oile tind să se rătăcească în căutarea pășunii și dacă rămân singure se îndepărtează de la păstorul lor, se rătăcesc și se
pun singure în pericol. Păcatul nu este doar răzvrătire deschisă față de Dumnezeu, este căutarea voii noastre în locul
voii Lui. Când mergem pe drumurile noastre, se pare că facem un lucru bun, însă mai târziu ne vedem complet pierduți. Căile noastre ne duc la luarea unor decizii greșite, reflectă atitudini nesănătoase și acțiuni nepotrivite.
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6. Câți dintre noi nu ne-am îndepărtat de calea lui Dumnezeu mergând pe căile noastre? Isaia 53:6 _________________
7. Ce a făcut Dumnezeu ca să ne aducă înapoi pe calea cea bună? v.6-7 ______________________________________

______________________________________________________________________________________________

În rezumat:
		

A spune că Hristos este Mielul lui Dumnezeu înseamnă a-L prezenta ca pe Cel care și-a dat viața ca
înlocuitor pentru noi, luând asupra Lui păcatul și pedeapsa noastră.

Păcatul și eu

Cum a fost umblarea mea zilnică până astăzi? În general am mers:
❏ Pe calea mea
❏ Pe calea pe care Dumnezeu mi-a pus-o înainte

❏ Nu sunt sigur

În ce feluri se revelează păcatul în viața mea? _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Meditează la situația ta ca persoană căzută și la Mielul care Și-a sacrificat viața pentru a te salva.

MIELUL LUI DUMNEZEU ÎN VIITOR

Cine va fi în ceruri?

8. Apocalipsa 12:10-11 vorbește de un timp viitor în ceruri, când credincioșii vor fi
biruitori asupra lui Satan. Ce va face posibilă victoria noastră asupra dușmanului?

„numai cei scriși în
cartea vieții Mielului.”
Apocalipsa 21:27

v.11 ______________________________________________________________

„Dacă numele cuiva
nu a fost găsit în
cartea vieții...?”

9. Cine sunt singurii care vor intra în cer?

Apocalipsa 21:27 _____________________________

_____________________________________________
10. Care este destinul celor al căror nume nu sunt scrise în
cartea vieții? Apocalipsa 20:15

Este numele tău
scris în cartea vieții?

_____________________________________________

Ce ai de spus despre tine? Numele tău este scris în cartea vieții Mielului? ❏ Da

❏ Nu

❏ Nu sunt sigur

Este ceva ce te reține? Dacă da, care este acesta? _________________________________________________
Cum pot să am numele scris în Cartea Vieții? ___________________________________________________

______________________________________________________________________________ Vezi mai jos

Te poți ruga următoarea rugăciune pentru ca să ai numele scris în cartea vieții Mielului:
Doamne, recunosc că mi-am urmat căile în locul căilor Tale. De-a lungul timpului Te-am ignorat, crezând că
totul merge bine. Îmi pare rău că am încercat să trăiesc fără Tine.
Mulțumesc pentru că L-ai trimis pe Isus Hristos ca pe un Miel, sacrificiul perfect. Cred că El a
murit pentru păcatele mele și că a înviat din morți. Îl primesc ca pe Mielul lui Dumnezeu care Și-a
sacrificat viața pentru mine. Mă încred în El și doar în El pentru iertarea păcatului meu și scrie, Te
rog, numele meu în Cartea Vieții. Mulțumesc pentru că m-ai iertat și mi-ai dat viața veșnică.
				
				

Cu sinceritate,
Unul care a fost pierdut.
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Pasul 3

Isus, Păstorul cel bun
Adevărat sau Fals
______ Mulți din cei care spun că sunt ucenicii lui Hristos te vor
dezamăgi într-o zi.
______ Nimeni nu mă iubește cu adevărat sau să-i pese de mine.
______ Hristos se va îngriji de mine pentru eternitate.

„Când a văzut gloatele, I s-a făcut milă de ele, pentru că erau
necăjite și risipite, ca niște oi care n-au păstor.” Matei 9:36

ÎI PASĂ CUIVA DE MINE?

Ioan 10

Câți dintre noi nu avem momente în care simțim că viața ne este lipsită de control? Mulți dintre noi se simt singuri, nesiguri, abandonați sau tratați incorect, deseori înstrăinați de alții, în special de Dumnezeu. Suntem asemenea oilor fără un
păstor, așa cum menționa Hristos în versetul de mai sus.
1. Sunt oameni care spun că ne iubesc, care au promis să ne poarte de grijă, însă uneori ei nu se țin de cuvânt. Ne
simțim răniți de promisiunile călcate, răniți de cei pe care i-am presupus a fi de partea noastră dar care ne-au înșelat
(așteptările). Ai simțit vreodată ceva asemănător din partea celor care te-au părăsit?
		
❏ Părinții tăi
❏ Soțul tău
❏ Alt membru al familiei
❏ Un lider religios
		
❏ O persoană pe care ai admirat-o
❏ Un prieten, vecin sau coleg de muncă

Cum te-au dezamăgit? ___________________________________________

______________________________________________________________
2. Trăim într-o lume care poate fi foarte ostilă, cu pericole din toate părțile. Mulți
trăiesc în spatele ușilor încuiate, cu alarme care să-i protejeze de hoți. Isus
vorbește despre acești răufăcători care ne înconjoară. Caută răspunsurile la
următoarele întrebări în Ioan 10.
Ioan 10:10 vorbește de hoțul care vine doar să ________________________
În contrast cu hoțul, Isus spune că El vine să _________________________

______________________________________________________________
3. Sunt oameni care pretind că sunt prietenii noștri, însă ei vor doar să profite de
noi. În Ioan 10:1-13 Isus compară păstorul cel bun cu cel angajat. Un angajat
nu este proprietarul oilor, așa că atunci când vine pericolul el fuge, pentru că
___________________________________________________ oi. Ioan 10:1

4. În contrast, Isus spune că El este __________________________. Ioan 10:11

Ce face El pentru oi? v.11 _________________________________________
Cum și-a dat El viața pentru noi? ___________________________________

5. Care crezi tu că este sarcina unuia care păstorește oi? ___________________

______________________________________________________________

6. În plus, păstorul cel bun ____________________ oile. Ioan 10:14 Nimeni
nu ne înțelege nevoile și circumstanțele mai bine ca El.
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GLASUL PĂSTORILOR
„Oile Mele ascultă glasul Meu;
Eu le cunosc și ele vin după Mine.”
Ioan 10:27
Am citit despre un american care,
călătorind prin Siria, a văzut trei păstori din acel loc ducându-și turmele
la același pârâu, unde turmele s-au
adăpat împreună.
După ceva vreme, unul dintre păstori
a strigat: „Men-ah! Men-ah!”, care
în arabă înseamnă „Urmează-mă!/
Vino după mine!”. Toate oile lui au
părăsit turma comună și l-au urmat pe
deal. Următorul păstor a făcut la fel,
iar oile lui l-au urmat, fără ca el să se
obosească să le numere.
Călătorul l-a întrebat pe păstorul care
a rămas dacă ar putea să-i dea haina
lui de cioban și toiagul lui, să vadă
dacă oile îl vor urma. A făcut acest
lucru și a început să strige: „Men-ah!
Men-ah!”. Nicio oaie nu l-a urmat. Ele
nu i-au cunoscut vocea.
„Turma ta nu urmează pe nimeni altcineva în afară de tine?”, l-a întrebat
călătorul pe păstor, la care omul a
răspuns: „Oh, da; uneori o oaie se
îmbolnăvește și atunci ea urmează pe
oricine.” 3

Din toți prietenii tăi, care sunt aceia cărora le pasă cu adevărat de tine? _________________________________________

Este vreunul căruia îi pasă de tine mai mult decât Isus? ______________________________________________________
Este cineva care a sacrificat mai mult pentru tine decât a sacrificat Isus? _________________________________________

UȘA OILOR
Pe lângă afirmația că El este Păstorul cel bun, Isus a mai spus în v.9: „Eu sunt ușa
(poarta)”. În vremurile biblice staulul era un zid din pietre fără nicio poartă. „Ușa”
era doar o deschidere în zid prin care oile intrau și ieșeau din staul. În timpul nopții, păstorul dormea în această deschidere ca să-și protejeze oile. El era literal ușa
staulului.
7. Isus a spus în Ioan 10:9 „Eu sunt ușa. Dacă ____________________ prin Mine va fi
___________________________________.”

Spunând „Eu sunt ușa”, El a arătat că singura cale de a intra în familia lui Dumnezeu era prin El.
8. Ți-ar plăcea ca un păstor să-ți poarte de grijă? ________ Biblia învață
că există doar o singură cale de a ajunge în ceruri. Prin credința în Isus
Hristos. Nici religia ta și nici faptele tale nu te pot salva, doar singurul
Hristos.

Întrând prin Ușă

Care dintre următoarele fraze te descriu cel mai bine?
❏ Mă încred doar în Hristos ca să fiu salvat (mântuit).
❏ Mă încred în Isus, în faptele mele bune și în religia mea ca să fiu mântuit.
❏ Sunt sigur că sunt un membru al turmei lui Isus.
❏ Nu sunt sigur dacă sunt parte a turmei Lui sau nu.
Dacă nu ești sigur, această rugăciune te
va ajuta să-L cunoști pe Păstorul cel bun.

➠

Doamne, știu că am fost ca o
oaie pierdută. Am obosit să
trăiesc în felul meu, departe de
grija ta. Cred că Tu ai murit
pentru mine pe cruce. Chiar
acum Te invit să fii bunul meu
păstor. Mă pun pe mine însumi
sub autoritatea Ta și în grija Ta.
Prin credință am primit viața
veșnică pe care Tu o dai.

9. Isus a spus: „Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc și ele vin după Mine.” Ioan 10:27
Cât de des asculți vocea lui Isus? ❏ Regulat

❏ Foarte puțin

❏ Aproape niciodată

Cum putem auzi astăzi vocea Lui? _________________________________________________________________
10. Tu Îl urmezi?
❏ Regulat
❏ Foarte puțin
❏ Aproape niciodată
❏ Nu știu cum să-L urmez
Te împiedică ceva să-L urmezi pe Isus? Ce anume? ___________________________________________________

11. Isus a promis viața veșnică acelora care-I aparțin. v.28 Dacă ai crezut în El ca Mântuitorul și Păstorul tău cel bun, tu
ești una din oile Lui.

Cât de sigur este viitorul tău? Ioan 10:28

De ce? ___________________________

_____________________________________________________________________
Lasă-L pe Isus să-ți poarte de grijă atunci când ești singur, îngrijorat sau înfricoșat.
„Aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi.” 1 Petru 5:7
Isus te cheamă,
Asculți vocea Lui?
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Pasul 4

A înviat!
Adevărat sau Fals
____ Nu contează cum trăim pentru că totul se sfârșește când murim.
____ Toți vor fi înviați după ce vor muri.
____ Este posibil să privești moartea fără teamă sau disperare.

A ÎNVIAT
1. Era duminica dimineața după crucificarea lui Isus când, deodată, liniștea momentului a fost împrăștiată. Ce s-a

întâmplat? Matei 28:1-4 ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
2. Ce a spus îngerul femeilor? Matei 28:5-6 ___________________________________________________________
Deși ele au fost surprinse, Isus le anunțase deja cu privire la moartea și învierea Lui. Matei 16:21
3. Nu doar că a înviat, însă Faptele apostolilor (Fapte) 1:9-10 ne spune că El de asemenea ______________________

Ce altceva promite v.11? _________________________________________________________________________

4. Învierea lui Isus este un eveniment unic în istoria lumii, de fapt atât de extraordinar încât mulți găsesc că e dificil să

creadă. Romani 1:4 subliniază importanța învierii atunci când spune că Isus S-a dovedit a fi ____________________

_______________________________ prin __________________________________________________________.
De ce este important pentru noi să știm că Isus a înviat din morți?
Ne afectează în vreun fel? Să vedem cum răspunde Biblia la aceste întrebări.

5. Ce s-ar fi întâmplat dacă Isus nu ar fi înviat din morți?

1 Corinteni 15:12-13 __________________________________________________________________

1 Corinteni 15:17 _____________________________________________________________________
CE NE AȘTEAPTĂ DUPĂ CE MURIM?
6. Unii oameni nu cred că noi toți vom fi înviați într-o zi. Ei ar fi de acord cu cei din

1 Corinteni 15:32: „Dacă nu înviază morții atunci ____________ și ______________
căci mâine __________________”.

„Dacă
morții nu
înviază,
„Să bem și
să mâncăm,
căci mâine
vom muri.”
1 Cor. 15:32

Mulți vor să creadă că totul se sfârșește atunci când murim. Nu le place ideea de a da socoteală lui Dumnezeu pentru
felul în care au trăit. Ar dori mai degrabă să trăiască în felul în care doresc, fără a se mai gândi la consecințele eterne.
Trebuie să ne facem griji cu privire la ce se va întâmpla după moartea noastră? Ioan 5:28-29 __________________

De ce? _______________________________________________________________________________________
Legenda spune că struțul își ascunde capul în nisip atunci când se simte amenințat, crezând că aceasta îl va proteja
de pericolul care se apropie. Noi știm însă că aceasta este o nebunie, la fel ca nebunia celor ce cred că pot schimba
realitatea învierii doar pentru că ei au ales să o nege.
7. Când a auzit Isus că prietenul Lui, Lazăr, a murit, ce i-a spus El surorii lui, Marta? Ioan 11:25-26

Eu sunt ___________ și _____________. Cine _____________ în Mine, chiar dacă ar fi murit, va ______________.
Și oricine trăiește și _____________ în Mine _____________________.
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Apoi El a întrebat-o pe Marta? „Crezi lucrul acesta?” Mai târziu, când Lazăr a
înviat din morți, mulți au crezut în El, dar nu toți. Unii au văzut acest incident
doar ca o amenințare la tradițiile și la modul lor de viață. Ioan 11:45-48.
8. Citește Fapte 17:30-32 Pavel se adresa atenienilor îndemnându-i să

___________________________ pentru că Dumnezeu a rânduit o zi în care
_____________________________________________________. v.30-31
Hristos însuși va fi judecătorul a cărui autoritate a fost declarată atunci
când Dumnezeu L-a înviat din morți (v. 31)

DECLARAȚII ALE
MÂNTUIȚILOR PE
PATUL DE MOARTE

v.32 Când au auzit ei despre învierea morților, unii ____________________,
iar alții au zis: __________________________________________________.
Întotdeauna vor fi unii care își vor bate joc, iar alții care vor dori să știe mai
mult. De aceea, fiecare dintre noi ar trebui să se întrebe:

Unii se tem de moarte, în timp ce
alții o așteaptă în liniște. Iată aici
câteva cuvinte ale credincioșilor
care se apropiau de moarte.

Cred că Isus a înviat din morți?

Cred că Isus oferă viața veșnică?

❏ Da ❏ Nu ❏ Nu știu

❏ Da ❏ Nu ❏ Nu știu

Cred că voi învia după ce voi muri fie pentru viața veșnică, fie pentru
condamnare?
❏ Da ❏ Nu ❏ Nu știu

„Eternitatea se
desfășoară înaintea mea
ca o mare de glorie.” 4

Nu este suficient să știm că va fi o înviere; trebuie să credem. Așa cum am
văzut în Ioan 11:25-26, cei care cred în Isus nu vor muri niciodată.

„Mă duc cu bucuria unui băiat
ieșit de la școală. Mă simt atât
de întărit în Hristos!” 5

9. 1 Corinteni 15:55 spune „Unde îți este biruința, moarte?”. În timp ce Dumnezeu spune că există biruință asupra morții, astăzi mulți neagă acest lucru.

„Soarele apune; al meu răsare.
Mă îndrept din acest pat spre o
coroană. Rămas bun!” 6

10. Ceva măreț îi așteaptă pe cei care cred în Isus. Despre ce este vorba?

„Nu plângeți pentru mine, ci
pentru voi înșivă. Eu merg la Tatăl
Domnului nostru Isus Hristos.” 7

Pe cine vei crede? _______________________________________________
2 Corinteni 4:14 ________________________________________________
______________________________________________________________
Într-o zi vom fi în prezența veșnică a lui Dumnezeu, împreună cu toți cei care
au crezut în Hristos. De aceea, v.18 spune că noi ar trebui să nu ne

concentrăm pe lucrurile care _________________, ci mai degrabă pe cele care
__________________________________.
GÂNDEȘTE-TE
Efeseni 1:20-21 explică faptul că
puterea lui Dumnezeu a fost cea
care L-a înviat pe Hristos din morți.
Acum El stă la ________________
________________________.v. 20
Șezând acum la dreapta lui Dumnezeu, Hristos este deasupra oricărei
domnii sau autorități...nu doar din
veacul acesta, ci și din cel care vine.
Gândește-te la importanța cunoașterii că Hristos este deasupra oricărei
autorități și puteri.

De ce? ________________________________________________________

______________________________________________________________
Prin învierea lui Isus, noi știm că dincolo de mormânt ne așteaptă ceva
mult mai mare. El a fost primul care S-a ridicat la Cer, însă nu ultimul.
Moartea noastră va fi un pas spre ceva mult mai bun decât ne-am putea
imagina vreodată.

Discută:
Cum putem fi siguri că vom învia pentru viața veșnică și nu pentru condamnare?
Ar trebui să ne preocupe faptul că majoritatea prietenilor noștri nu cred în Isus
sau că ei sunt indiferenți la promisiunile Lui? De ce?
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Pasul 5

Hristos, Avocatul meu
Adevărat sau Fals
______ Când vom sta în fața lui Dumnezeu la judecata finală, vom
avea nevoie de cineva care să ne apere.
______ Avocatul nostru, Isus Hristos, apără doar clienți vinovați.
______ Sunt mulți intermediari între Dumnezeu și om.

O poveste interesantă...
Mama unei fetițe tocmai o îmbrăcase în cea mai
bună rochiță pentru că așteptau în acea zi niște
oaspeți speciali. Ocupată cu toate pregătirile, ea
și-a lăsat fiica singură, nu înainte de a o avertiza să nu-și ude rochița jucându-se cu apa din
chiuvetă, așa cum îi plăcea să facă.
Apa însă era o tentație prea mare și în scurtă
vreme, uitând de avertizare, fetiță începu să se
joace în chiuvetă. În timp ce se juca, a auzit
pe cineva ciocănind la ușă, însă în timp ce se
îndrepta spre ușă a observat că marginea rochiei
sale era umedă.
„Oh, nu! Mama o să mă pedepsească pentru
că m-am jucat în apă! Ce pot să fac?” Mintea
ei micuță a început să facă un plan. A apucat
o pereche de foarfece și a tăiat partea umedă a
rochiței. Încântată de realizarea ei, ea și-a spus:
„Acum mami n-o să știe că mi-am udat rochița.”
Convinsă că a îndepărtat orice dovadă a neascultării, ea a intrat în sufragerie pentru a saluta
vizitatorii. 8

Îți aduci aminte de lucrurile stupide pe care le-ai făcut când erai
copil?
Credeți sau nu, povestea fetiței, din stânga, este adevărată. N-ar fi
grozav dacă ne-am putea rezolva problemele la fel de ușor cum și-a
închipuit ea, cu o pereche de foarfece?
Gândește-te puțin la următoarele întrebări:
❏ Da ❏ Nu		
❏ Da ❏ Nu		
❏ Da ❏ Nu		
❏ Da ❏ Nu		
		
❏ Da ❏ Nu		

Ai secrete pe care n-ai vrea ca cineva să le cunoască?
Conștiința ta te frământă sau sunt lucruri de care ți-e rușine?
Simți că alții îți folosesc trecutul împotriva ta?
Câteodată nu te simți bine din cauza greșelilor tale pentru
că te îndoiești că există vreun mod de a le repara?
Există vreun tratament pentru o conștiință vinovată?

Simțământul vinovăției sau rușinii ne face să ne simțim neajutorați. Ne
întrebăm: „Ce vor gândi ceilalți? Poate Dumnezeu să ierte o persoană
ca mine?”
Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți.
Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor,
pe Isus Hristos, Cel neprihănit. 1 Ioan 2:1

1. De ce avem nevoie de un avocat? __________________________________________________________________

Te-ai gândit vreodată că s-ar putea să ai nevoie de un avocat care să te apere în fața lui Dumnezeu? ______________

2. Unii cred că nu au o problemă serioasă cu păcatul pentru că spun: „Dumnezeu mă va ierta; și, pe lângă asta, sunt alții
mult mai răi decât mine.” Ce spune Biblia celui care crede că este suficient de bun ca să intre în Cer fără niciun ajutor?
Isaia 64:6 _____________________________________________________________________________________

Este cineva atât de rău încât să nu poată fi cuprins de bunătatea lui Dumnezeu? Romani 5:8 ____________________
Știai că ai un avocat? Citește 1 Ioan 2:1-2 și răspunde la următoarele întrebări:

3. Cui sunt adresate aceste cuvinte? v. 1. _______________________________________________________________
Un copil al lui Dumnezeu este cineva care a luat decizia de a se pocăi de păcatele lui și L-a invitat pe Isus Hristos
să fie Mântuitorul lui personal. Dumnezeu este realist. Deși dorește ca noi să nu păcătuim, El știe că vor fi momente
când vom eșua.

4. Ce avem de făcut atunci când eșuăm? v.1 _____________________________________________________________
Ce încurajator este să știm că avem un avocat care mijlocește pentru noi!
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„pentru că toți au păcătuit și sunt
lipsiți de slava lui Dumnezeu.”
Romani 3:23

5. Unii oamenii nu au încredere în avocați. Isus este diferit? Potrivit v.1, este
_____________________. Gândește-te ce înseamnă aceasta pentru viața ta.
6. Ce dovezi are avocatul nostru? Cât de puternic este cazul nostru?

____________________________________________________________

Eclesiastul 7:20 spune: „Pe pământ nu este niciun om fără prihană, care să
facă binele fără să păcătuiască.” Cazul nostru este lipsit de orice speranță
pentru că stăm ca vinovați înaintea lui Dumnezeu, fără nicio justificare pentru
păcatul nostru.
6. Dat fiind faptul că suntem vinovați, există vreo șansă să scăpăm de pedeapsă?
Cum poate Isus să apere cu succes clienți vinovați, cum suntem noi? Potrivit
1 Ioan 2:2 El este _______________________________ pentru păcatele noastre.

CONTRACT CU AVOCATUL MEU
Doamne Isuse,
Am nevoie de ajutorul Tău să mă
aperi pentru că sunt vinovat de acuzații grave ce mi se aduc. Nu am nicio
apărare sau scuză care să-mi justifice
comportamentul, mă pocăiesc de tot
răul pe care l-am făcut.
Cred că Tu Ți-ai vărsat sângele pentru mine ca să plătești datoria pe care
am avut-o înaintea Tatălui. Înțeleg că
Tu mi-ai luat locul și ai plătit întreaga
mea sentință cu moartea Ta.
Prin intermediul acestui acord, Te
angajez să fii Avocatul meu, invitându-Te să mă aperi împotriva acuzațiilor care mi-au fost aduse. Te accept
ca pe singurul Mijlocitor și renunț la
oricine altcineva, în afară de Tine, în
care m-am încrezut în trecut.
Nu Te pot răsplăti pentru serviciile
Tale pentru că sunt lipsit de resurse.
Cel mai bun lucru pe care Ți l-aș
putea oferi n-ar fi suficient. Singurul
lucru pe care Ți-l ofer este încrederea
și credința mea în Tine. În plus, îmi
ofer viața ca să Te slujească.
Voi avea nevoie de serviciile Tale
permanent în timpul vieții mele,
pentru că mă voi confrunta cu păcatul
până în ziua în care voi muri.
Cu sinceritate din toată inima,
___________________________
Semnătura
__________________________
Data

Asta înseamnă că El este sacrificiul care satisface mânia lui Dumnezeu și face
posibilă iertarea păcatelor noastre. Întru cât sângele Lui satisface cerința de
dreptate a lui Dumnezeu împotriva noastră, Tatăl nostru ceresc nu mai cere
nimic altceva (cum ar fi fapte bun, penitență, etc.).
Câteva adevăruri despre Avocatul nostru:

❏ El este drept. El nu câștigă cu șiretlicuri legale sau tertipuri pentru distorsionarea adevărului. Nu poate fi mituit și nici nu folosește minciuni.
❏ Hristos apără clienți vinovați. Fără El, nu am avea apărare sau speranță de
izbândă.

❏ Isus ne apără singur în fața lui Dumnezeu, fără ca să ne cheme pentru confirmare. Ce am putea spune în apărarea noastră atât timp cât nu avem nicio scuză?
❏ Diavolul ne acuză permanent înaintea Tatălui (Apocalipsa 12:10-12). Isus respinge acuzațiile cu sângele Lui cu care a plătit prețul vinovăției noastre.
❏ El nu proclamă inocența noastră, ci mai degrabă admite vinovăția noastră. El
argumentează cu faptul că datoria a fost deja plătită deplin prin moartea Lui.

8. 1 Timotei 2:5-6 spune că există un singur Dumnezeu și un singur

___________________ între Dumnezeu și om, omul _________________
care S-a dat pe Sine însuși ca răscumpărare pentru toți oamenii. Ce este un
mijlocitor? Este cineva care intermediază între două părți, încercând să-i
reconcilieze atunci când sunt probleme.

9. Câți Mijlocitori există potrivit 1 Timotei 2:5? _________________________
Mulți oameni nu cred că Isus este singurul Mijlocitor între Dumnezeu și om,
deși ei caută pe alții să mijlocească pentru ei.
Cine sau ce sunt intermediarii pe care îi caută oamenii ca să intermedieze

pentru ei înaintea lui Dumnezeu? ___________________________________
______________________________________________________________
Adevărul este că nu suntem în situația condiția de a ne apăra pe noi înșine
înaintea unui Dumnezeu sfânt. Numai Isus poate!
L-ai angajat pe Isus Hristos ca avocat al tău sau ești încrezător în tine însuți
sau în altcineva? ________________________________________________
Dacă nu, citește și semnează „Contract cu Avocatul meu” din coloana din
stânga, dacă ești de acord cu ceea ce spune.
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Isus,
Avocatul meu

Autor necunoscut

După trăirea unei vieți „morale”, timpul meu
pe acest pământ a ajuns la capăt. Primul lucru
pe care mi-l amintesc este acela că stăteam
pe o bancă într-o sală de așteptare, în ceea ce
gândeam că este o sală de judecată. Ușile s-au
deschis și mi s-a spus să intru și să mă așez la
masa apărării.
Privind în jur, l-am văzut pe „procuror / acuzator”. Era un gentilom care arăta ca un răufăcător și care se tot uita la mine. Cu siguranță,
a fost cea mai malefică persoană pe care am
văzut-o vreodată. M-am așezat și m-am uitat
la stânga mea și acolo stătea avocatul meu, un
bărbat amabil și blând a cărui înfățișare mi se
părea familiară. Ușa din colț s-a deschis și a
apărut Judecătorul cu roba sa. Emana o prestanță uimitoare în timp ce se deplasa prin sală.
Nu-mi puteam lua ochii de la el. În timp ce și-a
luat locul în spatele băncii, a spus: „Să începem.” Procurorul s-a ridicat și a zis: „Numele
meu este Satan și sunt aici ca să vă arăt de ce
acest om merită iadul.” A început să spună de
minciunile pe care le-am zis, lucrurile pe care
le-am furat și de trecutul în care i-am înșelat pe
alții. Satan a amintit de alte perversiuni oribile
care au fost odată în viața mea și cu cât vorbea
mai mult, cu atât simțeam că mă afundam mai
mult în scaunul meu. Eram atât de stânjenit
încât nu am mai putut să mă uit la nimeni, nici
la avocatul meu, întru cât Diavolul vorbea de
păcate pe care chiar le uitasem.
Pe cât eram de supărat pe Satan pentru tot ce
a povestit despre mine, pe atât eram la fel de
supărat pe reprezentantul meu care stătea acolo
în tăcere, neoferind nicio formă de apărare.
Știu că am fost vinovat de aceste lucruri, dar
am făcut unele lucruri bune în viața mea – nu
ar putea așa ceva să egaleze o parte din răul pe
care l-am făcut? Satan a finalizat furios și a zis:
„Acest om merită iadul, el este vinovat de tot
ce am acuzat și nu există nicio persoană care să
poată demonstra altfel.”

Când i-a venit rândul, avocatul meu a întrebat
dacă s-ar putea apropia de banca Judecătorului.
Judecătorul a permis acest lucru, peste obiecția
puternică a lui Satan și l-a chemat să înainteze. Când s-a ridicat și a început să meargă, am
putut să-l văd în plină splendoare și maiestate.
Mi-am dat seama de ce părea atât de familiar.
Acesta era Isus care mă reprezenta pe mine,
Domnul meu și Mântuitorul meu. S-a oprit în
fața băncii și i-a spus Judecătorului cu blândețe:
„Bună, Tată!”, apoi s-a întors pentru a se adresa
asistenței. „Satan a avut dreptate spunând că
acest om a păcătuit, nu am negat niciuna dintre
aceste afirmații. Și da, răsplata păcatului este
moartea, iar acest om merită să fie pedepsit.”
Isus inspiră adânc și se întoarse către Tatăl Său
cu brațele întinse și a proclamat: „Cu toate
acestea, am murit pe cruce pentru ca această
persoană să aibă viață veșnică iar el M-a acceptat ca Mântuitor al său, așa că el este al Meu”.
Domnul meu a continuat cu: „Numele lui este
scris în cartea vieții și nimeni nu-l poate smulge
de la mine. Satan încă nu înțelege. Acestui om
nu trebuie să i se facă dreptate, ci mai degrabă
să i se arate milă.” În timp ce Isus s-a așezat,
s-a oprit în liniște, s-a uitat la Tatăl Său și a
continuat: „Nu mai trebuie nimic de făcut. Am
făcut totul.” Judecătorul și-a ridicat mâna puternică și a lovit ciocanul. Următoarele cuvinte au
tunat de pe buzele lui...
„Acest om este liber. Pedeapsa pentru el a fost
plătită în întregime. Caz respins.”
În timp ce Domnul meu mă conducea, am putut
auzi pe Satan strigând și amenințând: „Nu voi
renunța, data viitoare voi câștiga.” L-am întrebat pe Isus în timp ce El mi-a dat instrucțiunile
unde să merg mai departe: „Ați pierdut vreodată un caz?” Hristos a zâmbit cu drag și a spus:
„Toți cei care au venit la mine și mi-au cerut să
îi reprezint, au primit același verdict ca și tine,
Plătit în întregime.” 9
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Refugiul meu
În timp ce flăcările înaintau înfricoșător spre ei dinspre
vest, o fetiță a țipat speriată: „Ești sigur că nu o să ardem cu
toții?” Liderul a răspuns: „Copila mea, flăcările nu ne pot
atinge aici, pentru că noi stăm acolo unde focul a fost deja!”

Un grup de pionieri (deschizători de drumuri) își croiau drum
în unul dintre statele americane centrale către un loc îndepărtat care fusese deschis pentru gospodărie. Au călătorit în
căruțe cu coviltir trase de boi, iar drumul a fost foarte greoi.
Într-o zi, au fost îngroziți să observe o lungă linie de fum
înspre vest, care se întindea pe kilometri de-a lungul preriei
și, în curând, era evident că iarba uscată ardea cu înverșunare
și se îndrepta cu repeziciune spre ei.

Ce imagine a credinciosului, care este în siguranță în Hristos! El este refugiul nostru care a suferit focul judecății lui
Dumnezeu pentru păcatul nostru. Toți cei care se încred în
Hristos sunt în siguranță pentru totdeauna față de focurile
mâniei lui Dumnezeu.

Cu o zi înainte traversaseră un râu, însă ar fi fost imposibil
să se întoarcă înainte ca flăcările să-i ajungă. Un om părea
singurul care a înțeles ce ar trebui făcut. El a dat comanda ca
iarba din spatele lor să fie aprinsă. Atunci când o suprafață
oarecare a fost arsă, întregul convoi a început să se retragă.

„Iată, El
vine pe nori...”

„Pe El a căzut mânia Atotputernicului,
Care ar fi scufundat o lume în iad.
A suportat-o pentru un neam ales,
Și astfel a devenit Refugiul nostru.” 10

Împăratul meu vine!
Din pasajele din
dreapta putem învăța
următoarele lucruri despre
a doua venire a lui Hristos:

De aceea și Dumnezeu L-a înălțat nespus de mult,
și I-a dat Numele care este mai pe sus de orice nume;
pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi
al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ,
și orice limbă să mărturisească, spre slava lui
Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.
Filipeni 2:9-11

• Oricine Îl va vedea venind. Acum este invizibil, dar în acea
zi va fi văzut de toți.
• El va fi recunoscut pe întreg pământul și în ceruri ca Împăratul împăraților.
• Înainte de a-Și stabili Împărăția, Hristos va judeca națiunile
necredincioase cu mânie. Ele vor boci atunci când vor realiza că au ales calea greșită, însă va fi prea târziu.
• Împărăția Lui nu se va sfârși niciodată. Va fi stabilitate,
deosebită de insecuritatea lumii prezente.

Iată că El vine pe nori. Și orice ochi Îl va vedea:
și cei ce L-au străpuns. Și toate semințiile pământului
se vor boci din pricina Lui! Da, Amin.
Apocalipsa 1:7
Împărăția lumii a trecut în mâinile
Domnului nostru și ale Hristosului Său.
Și El va împărăți în vecii vecilor.

GÂNDEȘTE-TE
1.

❏
❏
❏

Ce simți atunci când citești aceste pasaje?
Mi-e frică pentru că nu știu cum voi sta în ziua judecății.
Mă simt în siguranță.
Aceste pasaje mă încurajează să-L urmez pe Hristos, chiar dacă
alții rând de mine.

2.

Ai pașaportul pentru Cer pregătit? ______________________

3.

__________________________________________________

Apocalipsa 11:15
Din gura Lui ieșea o sabie ascuțită, ca să lovească
Neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiag de
fier. Și va călca cu picioarele vinul mâniei aprinse a
atotputernicului Dumnezeu. Pe haină și pe coapsă avea
scris numele acesta:
„Împăratul împăraților și Domnul domnilor.”
Apocalipsa 19:15-16

Vei fi printre aceia care se vor bucura sau printre aceia care vor
plânge atunci când Hristos, marele nostru Împărat, se va
întoarce? __________________________________________

__________________________________________________
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Pasul 6

Hristos Împăratul
Adevărat sau Fals
_____ Într-o zi Hristos va domni, aducând pacea pe care lumea o dorește.
_____ Pentru mulți, întoarcerea lui Hristos pe pământ va fi un moment de
jale și lacrimi.
_____ Lumea este pierdută și nu mai este speranță pentru ceva mai bun
decât haosul în care trăim acum.
„Căci un Copil ni s-a născut.
Un Fiu ni s-a dat și domnia va
fi pe umărul Lui: Îl vor numi:
„Minunat, Sfetnic, Dumnezeu
tare, Părintele veșniciilor,
Domn al păcii”. El va face ca
domnia Lui să crească și o pace
fără sfârșit va da scaunului de
domnie al lui David și împărăției
lui, o va întări și o va sprijini
prin judecată și neprihănire, de
acum și-n veci de veci...
Isaia 9:6-7

ÎMPĂRATUL CARE VINE
Isaia a profețit că pruncul Isus, care s-a născut într-o casă umilă și și-a început viața
ca tâmplar, va primi închinarea nu doar a păstorilor și a înțelepților magi, ci va domni,
într-o zi, peste împărăția lui Dumnezeu și va fi proclamat Domnul păcii (Isaia 9:6-7).
Haide să învățăm mai mult despre Isus, Împăratul care vine!
1. Ce i-a spus îngerul Mariei în Luca 1:31-33 despre viitorul fiului ei?

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Mențiunea „tronul lui David” se referă la profețiile Vechiului Testament potrivit cărora Isus Hristos, un descendent al
împăratului David, va domni peste Israel pentru totdeauna. Istoria ne spune că Isus S-a prezentat pe Sine ca împăratul
promis, însă, în ciuda faptului că a fost aclamat, El a fost respins și crucificat. Aceasta nu înseamnă că profețiile nu se
vor împlini, ci doar că avem de așteptat un pic mai mult ca să vedem împărăția Lui.
2. Ce spune Filipeni 2:7-8 despre Isus?

_______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Isus S-a umilit pe Sine ca un rob, devenind om și murind pe cruce; însă...istoria se încheie acolo sau mai este ceva de
venit? Să continuăm să citim.
3. Chiar dacă El a fost respins în trecut, cum va fi viitorul Lui?

Filipeni 2:9-11 _______________________________

______________________________________________________________________________________________

4. Putem spune cu toată convingerea că orice genunchi de pe pământ se pleacă înaintea lui Isus astăzi? _____________

De fapt, care este condiția lumii de azi? ______________________________________________________________
Trăim într-o lume care este în război cu Isus Hristos și domnia Lui. Astăzi mulți Îl resping pe față, în timp ce alții
pretind că sunt creștini, însă viețile lor reflectă o altă realitate.

ÎMPĂRĂȚIA LUI DUMNEZEU
5. Deși Isus a vorbit deseori despre Împărăția lui Dumnezeu, noi nu vedem astăzi o
împărăție vizibilă. Cu toate acestea, Hristos domnește în inimile ucenicilor Săi. Cum
putem spune azi dacă cineva se supune cu adevărat domniei lui Dumnezeu în viața lui?
Matei 7:21 ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Nu putem spune că Hristos este Domnul nostru dacă nu facem ceea ce El ne spune să facem. Un împărat trebuie
ascultat!
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6. Matei 13:31-32 compară împărăția cerurilor cu un ______________________

_______________________ . Sămânța de muștar este cea mai mică dintre
semințe, însă ea crește și devine între dintre cele mai mari plante. Când cineva
intră în împărăția lui Hristos, el este parte a ceva mare/măreț. El aparține părții
câștigătoare. Astăzi mulți nu se prea gândesc să-L urmeze pe Hristos. Ei caută
mai degrabă aprobarea prietenilor și confortul posesiunilor, însă timpul va
arăta (dovedi) că lucrurile cele mai importante în viață nu sunt cele care se văd,
ci lucrurile eterne, care sunt invizibile.

URMÂNDUMI ÎMPĂRATUL

Pentru a avea o idee despre
valorile care guvernează
împărăția lui Dumnezeu,
citește Predica de pe munte
în Matei 5-7.

7. Matei 13:45-46 compară Împărăția cerurilor cu un negustor care caută ____________________________________

Când găsește unul de mare valoare, se duce și vinde __________________________________ și _______________
Ce ne spune această parabolă despre valoarea apartenenței la Împărăția lui Hristos? __________________________

______________________________________________________________________________________________
8. De ce este nevoie ca să intri în împărăția lui Dumnezeu? Ioan 3:3 ________________________________________
Cineva se naște din nou atunci când Îl primește pe Hristos prin credință ca Mântuitorul lui și devine un copil al lui
Dumnezeu.

9. Matei 6:33 ne spune să căutăm mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Ce ne spune acest pasaj despre

datoriile noastre ca membri ai Împărăției lui Dumnezeu? _______________________________________________

			________________________________________________________________________
Cărei împărății
îi aparțin?

Mai întâi, trebuie să caut Împărăția Lui, ceea ce înseamnă să mă supun lui Hristos ca Împăratul meu. Cine trebuie să fie numărul unu în tot ceea ce fac? Cine conduce viața mea?
În lumina celor de mai sus, ar trebui să ne întrebăm:
Sunt un membru al împărăției, un cetățean al cerului? ❏ Da ❏ Nu ❏ Nu sunt sigur

Dacă nu, cărei împărății îi aparții? ____________________________________________
Am deja
pașaportul
pentru Cer?

Trăiesc ca un cetățean credincios al Împărăției?
Cine îmi stăpânește viața? ❏ Hristos

❏ Da ❏ Nu ❏ Mă străduiesc

❏ Eu și dorințele mele

Vrei să fii mai aproape de Împărat? Gândește-te la „De vorbă cu Împăratul meu” (mai jos)

DE VORBĂ CU ÎMPĂRATUL MEU
Oh, Împărate Isus! Te recunosc ca Creator și Domn suprem peste întreaga creație. Mă smeresc înaintea puterii
și maiestății Tale. Te invit pe tronul vieții mele. Controlează-mi mintea așa ca să încep să gândesc ca Tine și
controlează-mi picioarele ca să-Ți urmez căile.
Vreau să proclam gloria Ta atunci când vei veni să domnești.
Vreau să domnești nu doar în mine, ci peste întreaga lume. Oh,
Împărat veșnic, aștept cu nerăbdare ziua în care orice genunchi
se va pleca înaintea Ta.

importanți ca și când universul s-ar învârti în jurul
lor. Așa am fost și eu, însă înțeleg acum că sunt
doar un mic pește într-un imens ocean.
Mă simt încolțit de lumea care vrea să mă modeleze
după căile ei. Ajută-mă să rezist ispitei de a urma orice alt
împărat sau să mă declar eu însumi stăpânul vieții mele, Tu
ești speranța mea pentru prezent și pentru întreaga veșnicie.
Slujitorul Tău smerit,

____________________________
Semnătura

Lumea este cufundată în confuzie și nedreptate. Oamenii se
îndoiesc de Tine și Te batjocoresc. Ei se cred atât de înțelepți și

CUM VA FI VENIREA LUI HRISTOS?

Vezi „Împăratul meu vine” La pag.17
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CE AR TREBUI SĂ FAC ACUM?
Dacă L-ai acceptat pe Hristos ca Mântuitorul tău personal în timp ce ai studiat acest manual, învățătorul
tău va ști să te sfătuiască ce ai de făcut mai departe. Dacă nu ai avut un învățător, atunci te rog să ții cont de
următorul sfat:
„Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut
noi.” 2 Corinteni 5:17
Ai fost născut din nou! Păcatele tale ți-au fost iertate și tu ai devenit o persoană nouă
în Hristos! Dumnezeu tocmai a început să-ți schimbe viața. Trăiește prin credință,
încredințându-te purtării Lui de grijă, lăsând Duhul Sfânt să-Și facă lucrarea de transformare în viața ta. Dumnezeu însuși te va schimba.
Ca un nou-născut în Hristos, începi acum procesul de creștere. Acesta se numește
ucenicie. Sunt câteva discipline spirituale sau exerciții care te vor întări ca nou credincios. Cu cât le practici mai mult, cu atât vei deveni mai puternic.
1. Roagă-te constant lui Dumnezeu de-a lungul zilei, zi de zi. Rugăciunea este convorbire cu Dumnezeu,
spunându-I bucuriile și poverile tale. Poți să-L lauzi, să-I mulțumești, să-I mărturisești păcatele tale și
să-I ceri ajutorul.
2. Citește Biblia în fiecare zi. Un punct de plecare bun este cartea (Evanghelia) lui Ioan din Noul Testament. Înainte de a citi, spune-I lui Dumnezeu: „Doamne, sunt aici, gata să ascult vocea Ta.” Citește
Biblia încet, meditând la înțelesul ei. Deseori este înțelept să citești pasajul de câteva ori ca să înțelegi
mai bine înainte de a trece la următorul pasaj. Mai mult ca orice, adu-ți aminte că dincolo de a fi citit,
Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie ascultat.
3. Caută și frecventează o biserică care crede în Biblie. Credincioșii din biserică sunt frații și surorile tale în
Hristos, noua ta familie. Cere ajutorul păstorului ca să fii integrat în acea biserică.
4. Vorbește altora despre Hristos. Spune-le ce a făcut El în viața ta.
5. Separă-te de lumea păcatului în care ai trăit mai înainte. Roagă-te lui
Dumnezeu, cerându-I ajutorul să reziști ispitei. Dacă dintr-un anumit
motiv cazi într-un păcat, mărturisește-ți păcatul direct lui Dumnezeu
imediat ce îți dai seama de el (îl conștientizezi).
6. Supune-te lui Hristos clipă de clipă, lăsându-L să-ți controleze toate
domeniile vieții tale.
7. Începe să studiezi cărțile de ucenicie din seria Viață nouă
în Hristos. Sunt manuale pe care le poți descărca gratuit de pe
următorul website: https://newlifediscipleship.com/product/romanian/
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PASAJE BIBLICE CARE APAR ÎN FIECARE LECȚIE
Pasul 1
Ioan 1:1-4
1. La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu.
2. El era la început cu Dumnezeu.
3. Toate lucrurile au fost făcute prin El; și nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.
4. În El era viața, și viața era lumina oamenilor.
Ioan 1:11 A venit la ai Săi, și ai Săi nu L-au primit.
Ioan 14:6

Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.

Ioan 3:3 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îți spun că, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu.”
Efeseni 2:1-5
1. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre
2. în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum
în fiii neascultării.
3. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești
și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți.
4. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit,
5. măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos (prin har sunteți mântuiți).
Ioan 3:16-18
16. 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 viața veșnică.
17. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.
18. Oricine crede în El nu este judecat; dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului
Fiu al lui Dumnezeu.
Ioan 5:24 Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele Mele și crede în Cel ce M-a trimis are viața veșnică și nu vine
la judecată, ci a trecut din moarte la viață.
Ioan 1:12 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;
Pasul 2
Ioan 1:29 A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el și a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii!
1 Petru 1:18-19
18. căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire pe care-l
moșteniserăți de la părinții voștri,
19. ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur și fără prihană.
1 Petru 2:24 El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui ați fost vindecați.
Isaia 53:3-7
3. Disprețuit și părăsit de oameni, Om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit, că îți întorceai fața de la
El, și noi nu L-am băgat în seamă.
4. Totuși El suferințele noastre le-a purtat, și durerile noastre le-a luat asupra Lui, și noi am crezut că este pedepsit,
lovit de Dumnezeu și smerit.
5. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut
peste El, și prin rănile Lui suntem tămăduiți.
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6.
7.

Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea
noastră a tuturor.
Când a fost chinuit și asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura.

Apocalipsa 12:10-11
10. Și am auzit în cer un glas tare, care zicea: „Acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și
stăpânirea Hristosului Lui; pentru că pârâșul fraților noștri, care zi și noaptea îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a
fost aruncat jos.
11. Ei l-au biruit prin sângele Mielului și prin cuvântul mărturisirii lor, și nu și-au iubit viața chiar până la moarte.
12. De aceea, bucurați-vă, ceruri și voi care locuiți în ceruri! Vai de voi, pământ și mare! Căci diavolul s-a coborât la
voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme.”
Apocalipsa 21:27 Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună; ci numai cei scriși în
Cartea Vieții Mielului.
Apocalipsa 20:15 Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieții a fost aruncat în iazul de foc.
Pasul 3
Ioan 10:1-15
1. Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar.
2. Dar cine intră pe ușă este păstorul oilor.
3. Portarul îi deschide, și oile aud glasul lui; el își cheamă oile pe nume, și le scoate afară din staul.
4. După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor; și oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul.
5. Nu merg deloc după un străin; ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor.”
6. Isus le-a spus această pildă, dar ei n-au înțeles despre ce le vorbea.
7. Isus le-a mai zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Eu sunt Ușa oilor.
8. Toți cei ce au venit înainte de Mine sunt hoți și tâlhari; dar oile n-au ascultat de ei.
9. Eu sunt Ușa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit; va intra și va ieși și va găsi pășune.
10. Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață, și s-o aibă din belșug.
11. Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun Își dă viața pentru oi.
12. Dar cel plătit, care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge; și lupul le
răpește și le împrăștie.
13. Cel plătit fuge, pentru că este plătit și nu-i pasă de oi.
14. Eu sunt Păstorul cel bun. Eu Îmi cunosc oile Mele, și ele Mă cunosc pe Mine,
15. așa cum Mă cunoaște pe Mine Tatăl și cum cunosc Eu pe Tatăl; și Eu Îmi dau viața pentru oile Mele.
Ioan 10:27-29
1. Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar.
2. Dar cine intră pe ușă este păstorul oilor.
3. Portarul îi deschide, și oile aud glasul lui; el își cheamă oile pe nume, și le scoate afară din staul.
4. După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor; și oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul.
5. Nu merg deloc după un străin; ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor.”
6. Isus le-a spus această pildă, dar ei n-au înțeles despre ce le vorbea.
7. Isus le-a mai zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Eu sunt Ușa oilor.
8. Toți cei ce au venit înainte de Mine sunt hoți și tâlhari; dar oile n-au ascultat de ei.
9. Eu sunt Ușa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit; va intra și va ieși și va găsi pășune.
10. Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață, și s-o aibă din belșug.
11. Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun Își dă viața pentru oi.
12. Dar cel plătit, care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge; și lupul le
răpește și le împrăștie.
13. Cel plătit fuge, pentru că este plătit și nu-i pasă de oi.
14. Eu sunt Păstorul cel bun. Eu Îmi cunosc oile Mele, și ele Mă cunosc pe Mine,
15. așa cum Mă cunoaște pe Mine Tatăl și cum cunosc Eu pe Tatăl; și Eu Îmi dau viața pentru oile Mele.
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Pasul 4
Matei 28:1-6
1. La sfârșitul zilei Sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul.
2. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ; căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit
piatra de la ușa mormântului și a șezut pe ea.
3. Înfățișarea lui era ca fulgerul, și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada.
4. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți.
5. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: „Nu vă temeți; căci știu că voi căutați pe Isus care a fost răstignit.
6. Nu este aici; a înviat, după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul.
Matei 16:21 De atunci încolo, Isus a început să spună ucenicilor Săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult
din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor; că are să fie omorât și că a
treia zi are să învie.Faptele apostolilor 1:9-11
9. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălțat la cer, și un nor L-a ascuns din ochii lor.
10. Și, cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când Se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb
11. și au zis: „Bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Isus, care S-a înălțat la cer din mijlocul vostru,
va veni în același fel cum L-ați văzut mergând la cer.”
Romani 1:4 iar în ce privește duhul sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morților; adică pe
Isus Hristos, Domnul nostru,
1 Corinteni 15:12-13
12. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților?
13. Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat.
1 Corinteni 15:17 Și, dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre.
1 Corinteni 15:32 Dacă, vorbind în felul oamenilor, m-am luptat cu fiarele în Efes, care-mi este folosul? Dacă nu învie morții,
atunci „să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri”.
Ioan 5:28-29
28. Nu vă mirați de lucrul acesta; pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul Lui
29. și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață; iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată.
Ioan 11:25-26
25. Isus i-a zis: „Eu sunt Învierea și Viața. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi.
26. Și oricine trăiește și crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?”
Faptele apostolilor 17:30-32
30. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se
pocăiască;
31. pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul pe care L-a rânduit pentru aceasta și
despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită, prin faptul că L-a înviat din morți…”
32. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis: „Asupra acestor lucruri te vom asculta altă
dată.”
2 Corinteni 4:14, 18
14. Și știm că Cel ce a înviat pe Domnul Isus ne va învia și pe noi împreună cu Isus și ne va face să ne înfățișăm împreună cu voi.
18. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd; căci lucrurile care se văd sunt trecătoare,
pe când cele ce nu se văd sunt veșnice.
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Efeseni 1:20-21
20. pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta Sa, în locurile
cerești,
21. mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate
numi, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor.
Pasul 5
Isaia 64:6 Toți am ajuns ca niște necurați, și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Toți suntem ofiliți ca o frunză,
și nelegiuirile noastre ne iau ca vântul.
Romani 5:8 Dar Dumnezeu Își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit
pentru noi.
1 Ioan 2:1-2
1. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe
Isus Hristos, Cel Neprihănit.
2. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre; și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.
1 Timotei 2:5-6
5. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni: Omul Isus Hristos,
6. care S-a dat pe Sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți; faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită.
Pasul 6
Luca 1:31-33
31. Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un Fiu, căruia Îi vei pune numele Isus.
32. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preaînalt; și Domnul Dumnezeu Îi va da scaunul de domnie al tatălui Său
David.
33. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci, și Împărăția Lui nu va avea sfârșit.”
Filipeni 2:7-11
7. ci S-a dezbrăcat pe Sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor.
8. La înfățișare a fost găsit ca un om, S-a smerit și S-a făcut ascultător până la moarte, și încă moarte de cruce.
9. De aceea și Dumnezeu L-a înălțat nespus de mult și I-a dat Numele care este mai presus de orice nume;
10. pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ,
11. și orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.
Matei 7:21 Nu oricine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este
în ceruri.
Matei 13:31-32
31. Isus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: „Împărăția cerurilor se aseamănă cu un grăunte de muștar pe care l-a
luat un om și l-a semănat în țarina sa.
32. Grăuntele acesta, în adevăr, este cea mai mică dintre toate semințele; dar, după ce a crescut, este mai mare decât
zarzavaturile și se face un copac, așa că păsările cerului vin și își fac cuiburi în ramurile lui.”
Matei 13:45-46
45. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase.
46. Și, când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce de vinde tot ce are și-l cumpără.
Ioan 3:3 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îți spun că, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu.”
Matei 6:33 Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.
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10. H. A. Ironside, Illustrations of Bible Truth, Moody Pres, 1945, p.34-35
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Pastor sau Învățător

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 viața veșnică.
Ioan 3:16

Descoperind Viața nouă în Hristos

Cine este Isus Hristos?

a completat toate lecțiile acestui cursului
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