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LECȚIA 1

CE ESTE EVANGHELIA?
Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea Lui și l-a așezat în Grădina Eden. Relația
dintre om și Dumnezeu a fost una armonioasă, până într-o zi când omul s-a îndoit de El în
inima lui. Relația dintre Dumnezeu și om s-a rupt în clipa în care acesta a păcătuit. Cum poate
un Dumnezeu sfânt să stea în prezența păcatului?
Omul a fost alungat de Dumnezeu din Grădina Edenului, dar Dumnezeu nu a încetat niciodată
să-l iubească. El a întocmit un plan pentru a salva omenirea de păcat și pentru a reface relația
Lui cu omul, așa cum a fost aceasta înainte de cădere. Vedem încă de la început că imediat
cum omul a păcătuit, Dumnezeu a promis că va trimite pe cineva care va veni să biruiască
păcatul și pe Satan - Geneza 3:15.
Acel cineva a fost însuși Fiul lui Dumnezeu. Acesta a luat chip de om atunci când s-a întrupat
și a trăit o viață fără păcat. A fost urât de oamenii legii și de învățătorii vremii pentru mesajul
pe care îl proclama. A fost condamnat pe nedrept și apoi răstignit pe cruce pentru mine și
pentru tine, dar a treia zi a înviat. Acum este la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi. Această
persoană este Domnul Iisus Hristos, iar ceea ce a făcut El pentru noi poartă numele de Vestea
Bună, Evanghelia.

1. CE ESTE PĂCATUL?
Ca să înțelegi de ce ai nevoie de salvare, trebuie întâi să știi ce este păcatul și ce putere are
asupra ta. Păcatul înseamnă neascultare de voia lui Dumnezeu și încălcarea poruncilor Lui.
Păcatul desparte omul de Dumnezeu.

2. OMUL ESTE PĂCĂTOS
“Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu.” Romani 3:23
Potrivit Bibliei, câți oameni sunt păcătoși?
Toți

Câțiva

Niciunul

Psalmistul spunea: “Iată că sunt născut în nelegiuire şi în păcat m-a zămislit mama mea.”
Psalmul 51:5
Care este plata pentru păcat? Romania 6:23
Plata păcatului este _______________________
“Cine crede în Fiul are viaţa veşnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viaţa, ci mânia lui
Dumnezeu rămâne peste el.” Ioan 3:36
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3. OMUL NU POATE SĂ SE SALVEZE SINGUR
Nu bunătatea lui proprie salvează pe om, ci credința lui în Dumnezeu. Sunt oameni care spun:
“eu nu am dat în cap nimănui, nu am furat de la nimeni, nu am făcut rău nimănui, există oameni
mai răi ca mine”. Poate te afli în categoria celor care se consideră buni. Aș vrea să răspunzi sincer
la următoarea întrebare:
Pe o scară de la 1 la 10 cât de bun(ă) te consideri tu?
1
Poate

cunoști

2
mulți

3
oameni

4

5

6

7

8

9

10

buni,

considerați buni după standardele noastre
omenești, dar oare ce înseamnă să fii bun
după standardele lui Dumnezeu? Înaintea
lui Dumnezeu noi toți suntem păcătoși,
suntem murdari și trebuie să fim curățiți.
Dar am o veste bună pentru tine!
Dumnezeu ne-a lăsat Cuvântul Lui pentru
ca noi să descoperim calea care duce spre
El și să fim salvați!

4. JERTFA DOMNULUI IISUS
“Dar Dumnezeu Își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși,
Hristos a murit pentru noi.” Romani 5:8
Profetul Isaia vorbește despre jertfa Domnului Iisus, de la cruce. Citește Isaia 53 cu voce tare
și vei descoperi cât de mult a suferit și de ce a făcut acest lucru Domnul Iisus.
Ce a făcut Iisus pentru tine? 1 Corinteni 15:3, 4
I.

_____________________________________________________

II.

____________________________________________________

III.____________________________________________________

Care este calea spre Dumnezeu? Ioan 14:6

_________________________________________________________________________________________
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5. DECIZIA
Dumnezeu te iubește, iar jertfa Domnului Iisus la cruce ne arată dorința Lui de a restaura
relația cu noi. El a făcut totul ca tu să poți să vii în prezența Lui, însă decizia îți aparține. Iisus
Hristos ne încurajează să venim înaintea Lui așa cum suntem, cu poverile şi eşecurile noastre,
cu durerea noastră, iar El ne va da odihnă. Eu și tu nu am meritat ca Iisus să moară pentru noi,
de aceea trebuie să venim înaintea Lui cu pocăință și să recunoaștem că suntem păcătoși.
“Și viața veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus
Hristos, pe care L-ai trimis Tu.” Ioan 17:3
Cum poți să primești darul lui Dumnezeu pentru tine? Romani 10:9, 10

_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Dacă vrei să crezi în El și Îl primești, ce devii? Ioan 1:12

_________________________________________________________________________________________
Dacă vrei să devii copil de Dumnezeu, dar nu ai luat această decizie, poți face acest lucru chiar
acum. Tot ce trebuie să faci, este:

•
•
•
•
•

Să crezi că ești un om păcătos care are nevoie de salvare
Să crezi că nu există o cale omenească pentru a ajunge în cer
Să crezi că Iisus este singura cale spre Tatăl (1 Timotei 2:5,7)
Să crezi că Iisus a venit pe pământ, a murit și a înviat a treia zi pentru

ca tu să primești viață veșnică (Faptele Apostolilor 4:12)
Să te rogi lui Iisus să te ierte și să Îi ceri să te salveze de sub puterea

păcatului. (1 Ioan 1:9)
Dacă vrei să iei această decizie, dar nu știi cum să te rogi sau nu ai înțeles atât de bine cum să
faci acest lucru, spune-i mentorului tău și roagă-l să te ajute sau să se roage împreună cu tine.
“Tot aşa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăieşte,
decât pentru nouăzeci şi nouă de oameni neprihăniţi, care n-au nevoie de pocăinţă.” Luca 15:7

“Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe
singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă
ă

z
rea

mo
Me

viaţă veşnică.” - Ioan 3:16
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