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TU sau EU

1. Pregătire
A. Sursa
2 Samuel 22,20
„El m-a scos la loc larg. El m-a mântuit, pentru
ca mă iubește.”
Psalmi 7,10
„Scutul meu este în Dumnezeu, care mântuiește pe cei cu inima curată.”
Proverbe 28,18
„Cine umblă în neprihănire găsește
mântuirea, dar cine umblă pe două căi strâmbe
cade într-o groapă.”
Ieremia 4,14
„Curăţă-ţi inima de rău, Ierusalime, ca să fii
mântuit! Până când vei păstra gânduri nelegiuite
în inima ta?”

Ioan 10,9
„Eu sunt Ușa. Dacă intră cineva prin Mine, va
fi mântuit; va intra și va ieși, și va găsi pășune.”
Fapte 5,31
„Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălţat cu
puterea Lui și L-a făcut Domn și Mântuitor, ca să
dea lui Israel pocăinţa și iertarea păcatelor.”
Romani 1,16
„Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui
Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu
pentru mântuirea fiecăruia care crede...”
Romani 5,9
„Deci, cu atât mai mult acum, când suntem
socotiţi neprihăniţi, prin sângele Lui, vom fi
mântuiţi prin El...”

Matei 18,11
„Fiindcă Fiul omului a venit să mântuiască ce
era pierdut.”

Romani 10,9
„Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca
Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a
înviat din morţi, vei fi mântuit.”

Marcu 8,35
„Căci oricine va vrea să-și scape viaţa o va
pierde; dar oricine își va pierde viaţa din pricina
Mea și din pricina Evangheliei o va mântui.”

Romani 10,10
„Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la
mântuire.”

Marcu 16,16
„Cine va crede și se va boteza va fi mântuit;
dar cine nu va crede va fi osândit.”

Tit 3,5
„El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de
noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin
spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută
de Duhul Sfant.”

Luca 9,56
„Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă
sufletele oamenilor, ci să le mântuiască.”
Ioan 3,17
„Dumnezeu, în adevar, n-a trimis pe Fiul Său
în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie
mântuită prin El.”
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Iacov 1,21
„De aceea, lepădaţi orice necurăţie și orice
revărsare de răutate și primiţi cu blândeţe
Cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui
sufletele.”

STUDIUL 2
B. Ce trebuie să se spună despre
subiectul „Mântuirea”
Datorită păcatului, avem o înclinaţie firească
spre rău. Ne este mai ușor să facem răul decât
binele. Satana ne „ajută” prin ispitele sale. Cel
rău poate folosi minciuni și vicleșuguri ca să ne
determine să facem răul, dar Dumnezeu nu
poate folosi astfel de mijloace, pentru că El este
credincios și drept. Putem fi siguri că ceea ce
spune Dumnezeu este adevărat; ce spune
Satana poate fi adevăr sau poate fi minciună. Lui
îi place să le amestece astfel încât să fie aproape imposibil să ne mai dăm seama ce e adevăr și
ce e minciună.
Din cauza aceasta avem nevoie de Dumnezeu în orice încercare de a rezista ispitei. Cu cât
creștem în credinţă, cu atât recunoaștem mai
mult dependenţa noastră de El. Aceasta înseamnă har. Noi nu avem nimic de la noi înșine.

C. Încotro ne îndreptăm cu subiectul
„Mântuirea”
În această lecţie, ne propunem ca elevii:
1. Să înţeleagă noţiunile de har, mântuire,
credinţă, pocăinţă, naștere din nou, sfinţire.
2. Să înţeleagă elementele de bază ale mântuirii
– cine, ce, când, cum.
3. Să reţină ideea că toate cele trei Persoane
ale Dumnezeirii sunt implicate în procesul
mântuirii noastre.

D. Materiale necesare
Un magnet și două ace de cusut sau bolduri,
suficient de mari pentru a fi văzute de toată
grupa.
O tablă și cretă.

Conexiune
Biblia, studiul pentru juniori.

Aplicaţie
Hârtie de scris și creioane.

2. O punte de legătură
A. Ce știm deja
Pe parcursul celor zece minute în care se
adună juniorii:
1) Întrebaţi-i ce text au ales să memoreze din
secţiunea de miercuri a studiului lor. Oferiţi-le
ocazia de a spune textul din memorie.
2) Oferiţi-le ocazia de a citi ce au scris la secţiunea pentru luni a studiului. Întrebaţi-i care
sunt pasajele care nu reflectă viaţa creștinului. Este posibil ca citatele de această natură
să nu apară în fiecare lecţie.
3) Recapitulaţi răspunsurile pe care le-au dat la
scenariul propus la secţiunea pentru duminică a studiului. Dacă este posibil, descărcaţi
răspunsurile de pe forum, de pe pagina http://
RealTimeFaith.adventist.org. Luaţi în discuţie
o gamă cât mai mare de răspunsuri, încheind
cu gânduri de la secţiunea de săptămâna
trecută „Ce trebuie să se spună despre...” din
ghidul pentru instructori.
Dacă aveţi o grupă mare, invitaţi niște adulţi
care să parcurgă această secţiune în grupe mai
mici.

B. Alte elemente ale Școlii de Sabat
• Cântare
• Momentul veștilor misionare (vizitaţi http://
RealTimeFaith.adventist.org)
• Raportul Școlii de Sabat

3. Introducere
Notă: Construiţi-vă propriul program, folosind
opţiunile din secţiunile următoare: Introducere,
Conexiuni, Aplicaţie și Încheiere. Nu uitaţi însă că
juniorii au nevoie de activităţi interactive
(participare activă și în raport unii cu alţii) și de
studierea Cuvântului lui Dumnezeu. Alegeţi un
moment în care să le distribuiţi copiile după
studiul lor sau să le atrageţi atenţia asupra
materialului din studiu.
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A. Activitate introductivă
Pe locuri
Să zicem că cele două ace (bolduri) sunt doi
oameni. Unul ești tu, celălalt este un prieten.
(Înfigeţi un ac așa ca „să stea în picioare”, iar pe
celălat puneţi-l alături culcat.)

Fiţi gata
Cereţi-le juniorilor să formeze grupe de trei
sau patru și să discute în ce fel cele două ace ar
putea semăna cu niște oameni, referitor la subiectul despre mântuire. Puneţi-le la dispoziţie
hârtie de scris și pixuri sau creioane, cu care
să-și scrie opiniile.

Start
După ce le acordaţi timpul necesar rezolvării
activităţii, cereţi-le să le împărtășească membrilor grupei ideile lor. Nu este nicio problemă
dacă se repetă. Apreciaţi însă toate răspunsurile
și apoi spuneţi-vă și dumneavoastră ideea.

Concluzie
Spuneţi în propriile cuvinte:
Satana face tot ce-i stă în putere ca să-i descurajeze pe oameni și să-i facă să se simtă inutili
și fără nicio valoare. Acul „întins la pământ” este
prietenul tău care este descurajat și are nevoie
de ajutorul tău. Ai vrea să-l ajuţi și chiar încerci.
Te duci lângă el, dar degeaba – nu poţi să-l
ridici, așa cum ai vrea. Nu poţi face nimic și, cu
cât te străduiești mai mult, cu atât mai neputincios te simţi.
E ceva ce nu merge. Dumnezeu vrea să-i
ajutăm pe semenii noștri, dar spune că nu putem
face acest lucru prin noi înșine: „Fără Mine nu
puteţi face nimic”, spune Domnul Isus în Ioan 15,5.
Ce putem face? Iată un magnet. Îl putem
folosi pentru a ilustra lucrarea Duhului Sfânt. Tu
ceri ca Duhul Sfânt să te ajute. (Să atingem acul
cu magnetul. La început se creează o legătură
strânsă. Practic, acul se lipește de magnet.)
Vedeţi cum s-a mișcat? Parcă ar avea viaţă.
Acum ducem acul acesta lipit de magnet
(conectat la sursa de putere – Duhul Sfânt)
lângă acul celălalt, care e căzut la pământ. De
fapt, nu acul, ci magnetul acţionează prin acest
ac asupra celuilalt, ridicându-l. Altfel spus, acum
tu încerci din nou să-ţi ajuţi prietenul, dar de data
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aceasta Duhul Sfânt lucrează prin tine. Ce se
întâmplă? Poţi să-l ridici pe prietenul tău. Este
lucrarea Duhului Sfânt. El te învaţă ce să spui și
ce să faci. Prietenul tău dorește din nou să
trăiască. Este important să nu pierzi niciodată
legătura cu Magnetul.

B. Activitate introductivă
Pe locuri
Cereţi-le juniorilor să scrie pe tablă, unul sub
altul, câteva cuvinte care au de-a face cu procesul de mântuire, așa cum apar ele în lecţia din
săptămâna aceasta: credinţa, harul, pocăinţa,
nașterea din nou, convertirea, iertarea, convingerea, mărturisirea, îndreptăţirea, sfinţirea, alegerea, curăţirea de păcat.

Fiţi gata
Luaţi-vă timp pentru a revedea aceste
cuvinte și a le înţelege mai bine – atât sensul, cât
și relaţia lor cu mântuirea personală. Cuvintele ar
putea fi așezate în ordinea aceasta, deși nu toţi
facem acești pași în aceeași ordine.

Start
Luaţi fiecare cuvânt și discutaţi-l. Asiguraţi-vă
că fiecare elev a înţeles ce înseamnă și ce rol
are în procesul mântuirii.

Concluzie
Întrebaţi: Sunt toţi acești „pași” esenţiali
pentru mântuire? Pot fi mântuit prin faptele mele
bune? Cum pot ajunge bun? Ce înseamnă „să
urăsc” păcatul? Dacă mi-am mărturtisit păcatul,
este normal să mă mai simt vinovat? Pot fi sigur
aici și acum de mântuire?

C. Ilustraţie introductivă
În propriile cuvinte, prezentaţi următoarea
ilustraţie:
Cu câtva timp în urmă eram în New York, pe
una dintre străzile mai mici ale orașului, unde
trebuia să mă întâlnesc cu un prieten. Deodată
am văzut câteva mașini de pompieri cu tot alaiul
– „tunurile de apă”, buteliile cu substanţe
chimice pentru stingerea incendiilor, scările
acelea specifice, pompieri, poliţie, ambulanţe.
Dar pentru moment n-am văzut niciunde foc sau
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fum. Privind mai atent în lungul străzii, am priceput. Incendiul izbucnise într-o clădire cu șapte
etaje, înghesuită între alte două mult mai înalte.
Ardea ca un cuptor. Pompierii îndreptaseră
jeturile de apă spre etajele cuprinse de flăcări și
spre acoperiș.
Deodată, spre uimirea tuturor, pe acoperiș a
apărut un om. Flăcările începeau deja „să
muște” din acoperiș. Cum îl vor coborî pe omul
acela de acolo? se întrebau cei care asistau la
această îngrozitoare scenă. Scările pompierilor
erau prea scurte pentru a ajunge pe acoperiș.
Prin clădire nu se putea ajunge sus. Dar trebuia
făcut ceva cât mai repede.
Pompierii au îndreptat jetul de apă spre el ca
să-l apere de flăcări. Apoi au dus lângă clădire o
plasă întinsă pe o ramă rigidă. Din păcate nu putea
fi ridicată decât până în dreptul etajului al cincilea.
Doi pompieri au început să strige prin portavoce:
„Vino la margine și sari în plasă! Te prindem
noi!” Omul a ezitat. Era mult până la plasă. S-a
uitat înapoi. Flăcările veneau spre el. Ce să facă?
Un pompier a strigat din nou la el să vină să
se arunce în plasă. „Nu-ţi fie teamă, te prindem!”
striga el.
În cele din urmă, îngrozit de înălţimea la care
se afla, dar și de flăcările care veneau spre el,
omul s-a târât până la marginea acoperișului și
s-a oprit din nou, ezitând. În clipa aceea, locul pe
care stătuse mai înainte a fost cuprins de flăcări.
Nu mai avea unde să se întoarcă. Aceasta l-a
făcut să se hotărască. A încercat să se lase să
alunece pe lângă zid. Toată mulţimea care
privea își ţinea răsuflarea. Omul s-a aruncat în
gol. A fost prins de pompierii care îl așteptau. Era
salvat. Noi, cei care priveam, am răsuflat ușuraţi.
Puteam să respirăm. Apoi am izbucnit în aplauze
și urale.
În după-amiaza acelei zile, am luat din aeroport ziarul cu ultimele știri. Pe prima pagină, cu
litere de-o șchioapă, era titlul unui articol –
SALVAT. Era evaluarea evenimentului la care
fusesem martor.

Concluzie
Această ilustraţie ne ajută să înţelegem mai
bine procesul salvării și cine este Cel care poate
să ne ofere mântuirea. Însă de noi depinde dacă
acceptăm ajutorul, dacă avem încredere în El
sau dacă ne încredem în propriile forţe.

4. Conexiune
A. Conexiunea cu Împărăţia
Prezentaţi următoarele gânduri în propriile
cuvinte:
Actul eroic al pompierilor care au urcat atât
cât le-a permis scara și l-au prins pe omul ce
cădea în gol nu este mai uimitor decât ceea ce a
făcut Domnul Isus pentru noi ca să ne salveze
din cădere, de la moarte sigură. A lăsat tronul
slavei pentru a veni să mă salveze pe mine și pe
tine dintr-un pericol de moarte: „Căci Fiul omului
a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să
le mântuiască.” (Luca 9,56).
Întrebaţi: Ai încredere că Dumnezeu te poate
salva pentru veșnicie?

B. Conexiunea cu ilustraţia lecţiei
Rugaţi pe cineva în prealabil să vină la grupă
și să citească sau să redea povestirea din
secţiunea pentru Sabat a studiului juniorilor.
Întrebaţi: Ce aţi face în această situaţie? Aţi
trecut vreodată printr-o situaţie de acest gen?
Dacă salvamarul ar fi ajuns la timp, aţi fi avut
încredere în el sau aţi fi încercat să vă luptaţi
voi cu valurile? Este mai greu să vorbești
despre mântuire decât să o trăiești? Este mai
simplu să vorbești despre încredere decât să o
experimentezi?

C. Conexiunea cu viaţa
Dumnezeu va răspunde cu bucurie oricui
vine la El, mărturisindu-și păcatul și cerând să fie
curăţit. Condiţia este să acceptăm ajutorul Său și
să ne lăsăm călăuziţi de El în fiecare zi, chiar în
activităţile noastre cotidiene. Pentru că în mod
sigur, dacă primim darul mântuirii, lucrul acesta
se reflectă în atitudinea noastră, în comportament, în vorbire.

5. Aplicaţie
A. Activitate aplicativă
Daţi-i fiecărui junior o foaie de scris și cereţi-i
să răspundă la următoarele întrebări:
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– Cum pot demonstra că sunt mântuit: în activităţile de zi cu zi, la școală, la joacă, în familie,
în relaţia cu prietenii mei, în relaţia cu cei
defavorizaţi într-un fel sau altul?
– Practic, ce pot face pentru a-mi îmbunătăţi
„imaginea” de om mântuit?
Apoi, discutaţi și găsiţi soluţii împreună.

B. Întrebări aplicative
1. Concret, ce putem face pentru a obţine
mântuirea? (Nimic! Este darul lui Dumnezeu.
„Nu prin fapte ca să nu se laude nimeni.”)
2. Cum știm că Domnul Isus ne va mântui? (Prin
credinţă.)
3. Atunci faptele nu contează? Adică indiferent
de faptele mele, Dumnezeu mă va mântui?
(Faptele bune sunt rezultatul primirii mântuirii.
Nu pot, nu vreau altfel decât să ascult de
ceea ce-mi cere Dumnezeu.)
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6. Încheiere
În încheiere, aţi putea face un apel ca membrii grupei să accepte chiar acum darul mântuirii
oferit de Isus. Aţi putea distribui cartonașe cu un
mic angajament pe care să le semneze și să le
pună în Biblie, ca semn.
Angajament
Eu______________ Îi mulţumesc Domnului
Isus că a murit pentru păcatele mele și doresc
să-I fiu credincios totdeauna.
Data
Semnătura
Pentru o grupă de juniori mai mari, pe care îi
simţiţi mai puţin receptivi la un angajament de
felul acesta, cereţi, în rugăciunea de încheiere,
înţelegere, răbdare și puterea de a stărui în bine.
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Materialul pentru elevi

Mântuirea

9 iulie 2016
Textul-cheie: Alege unul dintre textele de la
secţiunea pentru miercuri a lecţiei. Notează-l
aici și memorează-l săptămâna aceasta.
 _______________________________________
________________________________________
________________________________________

TU SAU EU
(Aceasta este doar o ilustraţie. Ce legătură
există între ea și textele biblice de la secţiunea
de miercuri?)
– Ajutor! Mă înec! Ajutor!
Cel care striga cu disperare era Jack, un
tânăr înotător, care se aventurase în larg și, fără
să-și dea seama, ajunsese prea departe de
ţărm. Apa era mai adâncă și mai furioasă decât
crezuse și nu se mai putea descurca.
– Ajutoooor! Strigă el încă o dată în timp ce se
zbătea, luptându-se din răsputeri să-și menţină
capul la suprafaţă.
Dar, în ciuda tuturor eforturilor sale, se scufundă. A reușit să iasă din nou, tușind și scuipând
apa pe care o înghiţise, mai speriat ca niciodată.
Oare salvamarul nu avea de gând să vină?
Înotătorul se mai scufundă o dată, deși făcea
eforturi disperate. Obosise deja. Cu o ultimă
sforţare, reuși să mai iasă o dată la suprafaţă.
Salvamarul nu se vedea încă. „Oricum nu mai
are niciun rost”, își spuse el descurajat și încetă
să se mai lupte cu valurile, simţind că totul s-a
sfârșit.
Dar în clipa în care a încetat să mai dea din
mâini și din picioare, salvamarul a despicat un
ultim val și l-a prins tocmai când începea să se
scufunde din nou. Apucându-l bine, salvamarul
înotă, ducându-l în siguranţă la ţărm.
După ce și-a revenit, tânărul l-a întrebat pe
salvatorul lui:
– De ce ai așteptat atât de mult până să
intervii? Nu puteai să vii mai repede? Am fost
groaznic de speriat.

– Atâta timp cât tu te luptai cu așa disperare,
nu te puteam salva, a venit răspunsul. Ne-am fi
înecat amândoi. Mișcările tale m-ar fi încurcat.
Dar când ai renunţat, nu mi-a fost greu să te
salvez. Trebuia să te hotărăști – tu sau eu!
Exact așa se întâmplă când Isus intervine ca
să ne salveze din păcat. Nu ne putem salva
singuri, prin eforturile noastre. Și, când renunţăm
la lupta aceasta, care este peste puterile
noastre, Isus intervine cu puterea Sa. Altfel spus,
intervine atunci când ne lăsăm în mâna Sa.
Deci primul pas pe calea mântuirii este să ne
lăsăm cu totul în mâna lui Isus, să-L lăsăm pe El
să preia conducerea și iniţiativa.

1. Duminică

Iată părerea mea
 Ca să nu cheltuiască banii de care nu au
absolută nevoie pe moment, mulţi oameni își
depun economiile la diverse bănci, deschizându-și un cont. Este un lucru înţelept „să salvezi”
astfel niște bani care, de altfel, ar fi fost probabil
risipiţi pe nimicuri, practic pierduţi.
 Și Domnul Isus are un astfel de „cont” în
„Banca Cerului”. Nu este vorba de o cantitate de
bani, de acţiuni sau de credite, ci de... oameni.
De noi. Ce ar trebui să facem pentru ca să fim
parte din această „comoară” a Lui? Depinde de
noi?
 Deschide pagina www.guidemagazine.
org/rtf pentru a-ţi posta răspunsul. Fii deschis și
onest! Exprimă-ţi părerea!

2. Luni

Ce încearcă ei să spună?
Oameni diferiţi, opinii diferite. Unele dintre citatele de mai jos sunt concepţiile unor adevăraţi
cetăţeni ai Împărăţiei lui Dumnezeu; altele nu
sunt. Observi deosebirile? Cum se raportează
aceste afirmaţii la ceea ce spune Dumnezeu în
Cuvântul Său? După ce vei parcurge textele din
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secţiunea Dumnezeu spune..., scrie o frază care
să conţină convingerea ta personală. Fii pregătit
să o citești la Școala de Sabat.
 „Mântuirea este primirea naturii noi prin
acceptarea lui Isus Hristos ca Domn și Mântuitor
personal.” – E. Jack Sequeira, teolog
 „Mântuirea ne îmbracă în neprihănirea
perfectă a lui Hristos care singură ne poate face
acceptabili în faţa lui Dumnezeu.” – L. Elisabeth
Spelding
 „Mântuirea ne aduce din moarte la viaţă.”
– Thomas Eduard, predicator din secolul XIX
 „Dumnezeu a dat, în Cuvântul Său, suficiente dovezi cu privire la caracterul Său divin.
Marile adevăruri care au de-a face cu mântuirea
omului sunt prezentate clar. Cu ajutorul Duhului
Sfânt, care este făgăduit tuturor acelora care
caută cu sinceritate, orice om poate înţelege
aceste adevăruri.” – Ellen White, autoare
inspirată
 „În timpul unei bătălii, un soldat a fost
lovit de un glonţ exact în buzunarul de la haina
militară, dar a rămas nevătămat din cauză că în
buzunar avea o monedă pe care scria scria DEI
GRATIA (prin Harul lui Dumnezeu), iar glonţul s-a
oprit în acea monedă. Cam asta înseamnă mântuirea.” – C. H. Spurgeon, scriitor și predicator
britanic
 „Mântuirea este condiţionată nu în
primul rând de corectitudinea doctrinală, ci de
relaţia cu Isus. Adică sunt mulţi care n-au înţeles
toate doctrinele Scripturii și profeţiile, dar care în
mod sincer Îl iubesc pe Mântuitorul și trăiesc
lumina pe care o au, și sunt mântuiţi.” – Thomas
Brooks
 „Siguranţa mântuirii este fructul care
crește pe tulpina credinţei.” – Stephen Charnock
Notează propriul citat
Ce spun eu...
 _______________________________________
________________________________________

3. Marţi

Ce importanţă are pentru mine?
 John Paton a fost misionar în insulele
Pacificului de Sud. Între altele, el a tradus Biblia
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în limba localnicilor. Dorea să găsească cele mai
potrivite cuvinte ca să-i facă pe oamenii aceia
să înţeleagă iubirea lui Dumnezeu faţă de ei și
cum ar putea trăi pentru El.
Multă vreme, Paton a căutat un cuvânt care
să redea noţiunea de credinţă, dar nu a găsit.
Într-o zi, a venit la el un credincios dintre
băștinași. Era evident că muncise toată ziua căci
părea foarte obosit, așa că s-a lăsat cu toată
greutatea și în același timp cu convingerea că
scaunul îl va ţine: „Asta era! a exclamat misionarul. Acesta era cuvântul de care aveam nevoie
pentru credinţă!”
A avea credinţă înseamnă a avea încredere
în Dumnezeu, a mă sprijini cu totul pe El, a mă
lăsa cu totul în seama Lui. Înseamnă să fiu
dornic să primesc Cuvântul lui Dumnezeu și gata
să fac tot ce știe El că este mai bine pentru mine.
Și cum pot dezvolta credinţa? „Credinţa vine în
urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui
Dumnezeu.” (Romani 10,17)

4. Miercuri

Dumnezeu spune...
 Apocalipsa 7,10
„Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care
șade pe scaunul de domnie, și a Mielului!”
 Tit 3,5
„El ne-a mântuit nu prin faptele făcute de noi
în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin
spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută
de Duhul Sfânt.”
 Efeseni 2,8.9
„Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă.
Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui
Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude
nimeni.”
 Faptele Apostolilor 16,31
„Crede în Domnul Isus, și vei fi mântuit tu și
casa ta.”
 Faptele Apostolilor 4,12
„În nimeni altul nu este mântuire; căci nu este
sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care
trebuie să fim mântuiţi.”
 Psalm 27,1
„Domnul este lumina și mântuirea.”

STUDIUL 2
 Luca 1,69
„Și ne-a ridicat o mântuire puternică în casa
robului Său David...”
 Evrei 2,3
„Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători
faţă de o mântuire așa de mare?”
 Psalmi 98,2
„Domnul Și-a arătat mântuirea, Și-a
descoperit dreptatea înaintea oamenilor.”
 Ieremia 3,23
„În adevăr, zadarnic se așteaptă mântuire de
la dealuri și de la mulţimea munţilor; în adevăr,
Domnul, Dumnezeul nostru, este mântuirea
neamurilor.”
 Romani 13,11
„Este ceasul să vă treziţi în sfârșit din somn,
căci acum mântuirea este mai aproape de noi
decât atunci când am crezut.”

5. Joi

Ce îmi spune acest lucru?
 Odată, Domnul Isus le-a spus ucenicilor
că va fi foarte greu pentru cei bogaţi să intre în
Împărăţia lui Dumnezeu, penrtu că se încred mai
mult în bogăţiile lor decât în Dumnezeu.
– Și atunci cine va putea fi mântuit? Au întrebat ucenicii.
– La oameni, lucrul acesta este cu neputinţă,
dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putinţă,
a spus Isus (Matei 19, 25.26).
 Deci cel care vrea să fie mântuit va alege
să-L primească pe Isus și să-L urmeze în totul, să
se lase condus de El. Nu există niciun merit și
nicio faptă bună prin care să ne putem câștiga
mân-tuirea. Doar Isus ne poate mântui.
 Câteodată, când facem ceva rău, avem
impresia că Dumnezeu nu mai vrea să ne ierte.
Să nu uităm că nimeni nu este prea mânjit de
păcat încât Dumnezeu să nu-l poată curăţi.
Isus... „poate să mântuiască pe cei ce se
apropie de Dumnezeu prin El” (Evrei 7,25).
 David a făcut multe păcate, greșind faţă
de Dumnezeu și faţă de popor. Dar și-a mărturisit
păcatele cu umilinţă și a cerut iertare. „Zidește
în mine o inimă curată, Dumnezeule” se ruga el,
„pune în mine un duh nou și statornic! Nu mă
lepăda de la faţa Ta și nu lua de la mine Duhul
Tău cel Sfânt!” (Psalmi 51,10.11). Dumnezeu i-a

ascultat rugăciunea și, plin de îndurare, i-a iertat
păcatele. Chiar dacă erau atât de mari, Domnul
le putea ierta.
 Dumnezeu va răspunde cu bucurie oricui
vine la El, mărturisindu-și păcatul și cerând să fie
curăţit. Știi care este făgăduinţa Lui? Vezi 1 Ioan 1,9.
 Și mai este ceva. Domnul Isus este
pentru noi un fel de avocat. El știe totul despre
Legea lui Dumnezeu, o cunoaște cel mai bine și
este gata să ne ajute să o înţelegem și noi și să o
aplicăm. Mai mult, El este totdeauna de partea
noastră, ne cunoaște și știe de ce avem nevoie.
 Cazul fiecăruia dintre noi ajunge în faţa
instanţei de judecată din cer. Este minunat să
știm că avem un apărător, pe cineva care ne
reprezintă și pledează în favoarea noastră.
 De îndată ce Îl rugăm, El începe să lucreze pentru noi. El a trecut prin aceleași necazuri ca și noi, așa că știe ce simţim și de ce avem
nevoie. Vezi 1 Ioan 2,1.
 Soluţia este să acceptăm oferta Domnului isus de a pleda în favoarea noastră și de a
primi mântuirea oferită de El, pregătindu-ne
pentru venirea Sa.
 El dorește să fim gata să-L întâmpinăm
când va veni. Va fi o experienţă extraordinară!

6. Vineri

Cum procedez?
 „Eu sunt adevărata viţă”, spune Isus.
„Rămâneţi în Mine, și Eu voi rămâne în voi. După
cum mlădiţa nu poate aduce roadă de la sine,
dacă nu rămâne în viţă, tot așa, nici voi nu puteţi
aduce roadă, dacă nu rămâneţi în Mine” (Ioan 15,1.4).
Acesta este secretul unei vieţi creștine adevărate, care înseamnă creștere și maturizare.
Este minunat să știi că Dumnezeu ţi-a iertat păcatele și te-a primit să fii un copil al Său. Aceasta
este îndreptăţirea. Dar nu este decât începutul
vieţii noi. Trebuie să și rămâi un copil al lui Dumnezeu și să duci o viaţă după voia Lui. Aceasta
este sfinţirea și ea este adusă la îndeplinire în
viaţa noastră, de Duhul lui Dumnezeu.
Planul de Mântuire este minunat, dar trebuie
să-l acceptăm. În felul acesta vom avea asigurată viaţa veșnică. Dacă îl respingem sau nu îl
luăm în seamă, ne așteaptă moartea. Alegerea
este simplă, dar fiecare dintre noi trebuie să o
facă. „Cum vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători faţă de o mântuire așa de mare?” (Evrei 2,3)
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