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Tu sau eu?
Ajutor! Mă înec! Ajutoooor!
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 țărm. 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 zbă-
tea, luptându-se din răsputeri să-și mențină capul la 
suprafață.

Dar, în ciuda tuturor eforturilor sale, se scufundă. A 
reușit să iasă din nou, tușind și scuipând apa pe care o 
înghițise, mai speriat ca niciodată. Oare salvamarul nu 
avea de gând să vină?

Înotătorul se mai scufundă o dată, deși făcea efor-
turi disperate să se mențină la suprafață. Obosise 
deja. Cu o ultimă sforțare, reuși să mai iasă o dată la 
suprafață. Salvamarul nu se vedea încă. „Oricum nu 
mai are niciun rost”, își spuse el descurajat și încetă să 
se mai lupte cu valurile, simțind că totul s-a sfârșit.

Dar în clipa în care a încetat să mai dea din mâi-
ni 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 siguranță la țărm.

După ce și-a revenit, tânărul l-a întrebat pe salva-
torul 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 

renunțat, 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 renunțăm la lupta 
aceasta, care este peste puterile noastre, Isus in-
tervine 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 inițiativa.
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MÂNTUIREA
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Textul-cheie: Alege unul dintre tex tele de 
la secţiunea pentru miercuri a lecţiei. Scrie-l  
aici şi memorează-l în săptămâna aceasta.

 _____________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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Iată părerea mea
Ca să nu cheltuiască banii de care nu au 
absolută nevoie pe moment, mulți oa-
meni își depun economiile la diverse 
bănci, deschizându-și un cont. Este un 
lucru înțelept „să salvezi” astfel niște bani 
care, de altfel, ar fi fost probabil risipiți pe 
nimicuri, practic pierduți.

Și Domnul Isus are un astfel de „cont” în 
„Banca Cerului”. Nu este vorba de o canti-
tate de bani, de acțiuni sau de credite, ci 
de... oameni. De noi. Ce ar trebui să facem 
pentru ca să fim parte din această „co-
moară” a Lui? Depinde de noi?

 _________________________________
 _________________________________
 _________________________________
 _________________________________

Deschide pagina www.guidemagazine.
org/rtf pentru a-ți posta răspunsul. Fii 
deschis și onest. Exprimă-ți părerea.

LUNI

Ce încearcă ei să spună?
Oameni diferiţi, păreri diferite. Unele dintre ci-

tatele de mai jos repre zintă păreri ale cetăţenilor 
Împărăţiei lui Dumnezeu; altele poate că nu sunt. 
Observi deosebirile? Cum se raportează aceste 
afirmaţii la ceea ce spune Dumnezeu în Cuvântul 
Său? După ce vei parcurge textele din secţiunea 
„Dumnezeu spune...” a lecţiei, notează declaraţia 
care transmite convingerea ta. Pregătește-te să te 
autocitezi la Școala de Sabat.

„Mântuirea este primirea naturii noi prin accep-
tarea lui Isus Hristos ca Domn și Mântuitor per-
sonal.” – E. Jack Sequeira, teolog

„Mântuirea ne îmbracă în neprihănirea per-
fectă a lui Hristos care singură ne poate face 
acceptabili în fața lui Dumnezeu.” – L. Elisabeth 
Spelding

„Mântuirea ne aduce din moarte la viață.” – 
Thomas Eduard, predicator din secolul al XIX-lea

„Dumnezeu a dat, în Cuvântul Său, suficiente 
dovezi cu privire la caracterul Său divin. Ma-
rile adevăruri care au de-a face cu mântuirea 
omului sunt prezentate clar. Cu ajutorul Du-
hului Sfânt, care este făgăduit tuturor acelo-
ra care caută cu sinceritate, orice om poate 
înțelege aceste adevăruri.” – Ellen White, autoare  
creștină

„În timpul unei bătălii, un soldat a fost lovit de 
un glonț exact în buzunarul de la haina mi-
litară, dar a rămas nevătămat din cauză că 
în buzunar avea o monedă pe care scria DEI 
GRATIA (prin Harul lui Dumnezeu), iar glonțul 
s-a oprit în acea monedă. Cam asta înseamnă  
mântuirea.” – C. H. Spurgeon, scriitor și predicator 
britanic

„Mântuirea este condiționată nu în primul rând 
de corectitudinea doctrinală, ci de relația cu 
Isus. Adică sunt mulți care n-au înțeles toate 
doctrinele Scripturii și profețiile, dar care în mod 
sincer Îl iubesc pe Mântuitorul și trăiesc lumina 
pe care o au, și sunt mântuiți.” – Thomas Brooks

„Siguranța mântuirii este fructul care crește 
pe tulpina credinței.” – Stephen Charnock

„Nu am avut un foc de artificii pentru mân-
tuirea mea. Pur și simplu m-am îndrăgostit 
de Isus la Școala duminicală, pe când eram 
copil.” – Beth Moore

„Ceea ce aș vrea să spun este că Isus a venit 
să salveze oameni pierduți, ca tine și ca mine, 
iar dacă Isus Hristos are o dorință arzătoare 
de a-i căuta și salva pe cei pierduți, atunci 
ar trebui să o ai și tu, dacă Hristos trăiește în 
tine. Dacă nu ești preocupat de cei pierduți, 
atunci sunt îngrijorat cu privire la mântui-
rea ta, pentru că Duhul Sfânt dorește ca cei 

pierduți să vină la Hristos.” – Kirk Cameron
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Ce importanță are pentru mine?
John Paton a fost misionar în insulele Pacificului 
de Sud. Între altele, el a tradus Biblia în limba lo-
calnicilor. Dorea să găsească cele mai potrivite 
cuvinte ca să-i facă pe oamenii aceia să înțeleagă 
iubirea lui Dumnezeu față de ei și cum ar putea 
trăi pentru El.

Multă vreme, Paton a căutat un cuvânt care să 
redea noțiunea de credință, 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 ține. 
„Am găsit!” a exclamat misionarul. „Convingere – 
acesta este cuvântul de care am nevoie pentru 
credință!”

A avea credință 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 credința? „Credința vine în urma 
auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Dumne-
zeu.” (Romani 10:17)

Credința se dezvoltă prin exersare. Cu cât expe-
rimentezi mai mult, cu atât credința devine mai 
puternică. În situațiile grele, experiența anterioa-
ră contează foarte mult. Privești înapoi la ceea ce 
s-a întâmplat deja, la modul în care Dumnezeu 
ți-a fost alături în alte momente dificile și găsești 
puterea necesară pentru a merge mai departe. 
Credința este un dar de la Creatorul nostru, un 
dar pe care El este dispus să îl reînnoiască zilnic. 

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 înnoi-
rea făcută de Duhul Sfânt.”

Efeseni 2:8,9
 „Căci prin har ați fost mântuiți, prin cre-

dință. 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 oameni-
lor în care trebuie să fim mântuiți.”  

Psalmii 27:1
 „Domnul este lumina și mântuirea.”

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 

față de o mântuire așa de mare?”

Psalmii 98:2
 „Domnul Și-a arătat mântuirea, Și-a desco-

perit dreptatea înaintea oamenilor.”

Ieremia 3:23
 „În adevăr, zadarnic se așteaptă mântuire 

de la dealuri și de la mulțimea munților; în 
adevăr, Domnul, Dumnezeul nostru, este 
mântuirea neamurilor.”

Romani 13:11
 „Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, 

căci acum mântuirea este mai aproape de 
noi decât atunci când am crezut.”
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Romani 8:38,39
 „Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, 

nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile 
de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adânci-
mea, nicio altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă 
de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, 
Domnul nostru.”

Juniori_3_2016.indd   9 10/05/2016   14:32:34



5 6JOI

Ce legătură are cu mine?
Odată, Domnul Isus le-a spus ucenicilor 
că va fi foarte greu pentru cei bogați să 
intre în Împărăția lui Dumnezeu, pentru 
că se încred mai mult în bogățiile lor de-
cât în Dumnezeu.

 – Și atunci cine va putea fi mântuit? au 
întrebat ucenicii.

 – La oameni, lucrul acesta este cu 
neputință, dar la Dumnezeu toate lucru-
rile sunt cu putință, 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 ni-
ciun merit și nicio faptă bună prin care să 
ne putem câștiga mântuirea. Doar Isus ne 
poate mântui.

Uneori, când facem ceva rău, avem im-
presia că Dumnezeu nu mai vrea să ne 
asculte rugăciunea și să ne ierte. Să nu ui-
tăm că nimeni nu este prea mânjit de pă-
cat încât Dumnezeu să nu-l poată curăți. 
Isus... „poate să mântuiască pe cei ce se 
apropie de Dumnezeu prin El” (Evrei 
7:25).

David a făcut multe păcate, greșind față 
de Dumnezeu și față de popor. Dar și-a 
mărturisit păcatele cu umilință 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 fața Ta și nu lua de la mine Duhul Tău 
cel Sfânt!” (Psalmii 51:10,11). Dumnezeu 
i-a ascultat rugăciunea și, plin de îndura-
re, 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 curățit. Știi care este făgăduința Lui? 
Vezi 1 Ioan 1:9.

VINERI

Cum se întâmplă? 
„Eu sunt adevărata viță”, spune Isus. „Rămâneți în 
Mine, și Eu voi rămâne în voi. După cum mlădița 
nu poate aduce roadă de la sine dacă nu rămâ-
ne în viță, tot așa, nici voi nu puteți aduce roadă 
dacă nu rămâneți în Mine” (Ioan 15:1,4).
Acesta este secretul unei vieți creștine adevă-
rate, care înseamnă creștere și maturizare. Este 
minunat să știi că Dumnezeu ți-a iertat păcatele 
și te-a primit să fii un copil al Său. Aceasta este 
îndreptățirea. Dar nu este decât începutul vieții 
noi. Trebuie să și rămâi un copil al lui Dumne-
zeu și să duci o viață după voia Lui. Aceasta este 
sfințirea și ea este adusă la îndeplinire în viața 
noastră, de Duhul lui Dumnezeu.
Planul de Mântuire este minunat, dar trebuie 
să-l acceptăm. În felul acesta vom avea asigurată 
viața veșnică. Dacă îl respingem sau nu îl luăm în 
seamă, ne așteaptă moartea. Alegerea este sim-
plă, dar fiecare dintre noi trebuie să o facă. „Cum 
vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători față de o 
mântuire așa de mare?” (Evrei 2:3)
Soluția este să acceptăm oferta Domnului Isus 
de a pleda în favoarea noastră și de a primi mân-
tuirea oferită de El, pregătindu-ne pentru reveni-
rea Sa.
El dorește să fim gata să-L întâmpinăm când va 
veni. Va fi o experiență extraordinară.
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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 
înțelegem și noi și să o aplicăm. Mai mult, El este tot-
deauna de partea noastră, ne cunoaște și știe de ce 
avem nevoie.

Cazul fiecăruia dintre noi ajunge în fața instanței de ju-
decată din cer. Este minunat să știm că avem un apără-
tor, 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 noi, așa că știe ce 
simțim și de ce avem nevoie. Vezi 1 Ioan 2:1.
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