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 CUM SĂ CONDUCI UN COPIL LA HRISTOS? 
 

Domnul Isus este Fiul lui Dumnezeu 
Dumnezeu este drept. El a spus că va pedepsi păcatul cu moartea şi trebuie să facă cum a spus. 
De aceea, Isus a venit pe pământ şi a murit pentru păcatele noastre. 
Isus nu a murit pentru că trebuia să moară, ci a murit pentru că a vrut să moară fiindcă ne iubeşte 
nespus de mult. 
Atunci când acceptăm moartea lui Isus ca plată pentru păcatele noastre, noi nu vom mai fi  
pedepsiţi niciodată pentru acele păcate. 

 
CE TREBUIE SĂ ŞTIE ŞI SĂ ÎNŢELEAGĂ COPILUL?  
 

Dumnezeu este sfânt, dar şi plin de dragoste şi de îndurare. Păcatul nu poate sta în prezenţa Sa. 
Spre deosebire de Dumnezeu, noi suntem păcătoşi. Inimile noastre sunt înşelătoare şi rele. 

„Toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” (Romani 3:23) 
Păcatul trebuie pedepsit. Noi nu putem scăpa de păcatele noastre, iar „plata păcatului este 

moartea” (Romani 6:23). Dumnezeu trebuie să facă ce a spus! 
Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a luat pedeapsa noastră asupra Lui şi a murit în locul nostru 

(vezi 1 Petru 2:24). 
Noi putem să alegem să credem aceasta şi să-L primim pe Isus ca Salvator personal. Putem să 

spunem „da” sau „nu”. Dumnezeu ne-a creat aşa, El ne-a dat posibilitatea de a alege (vezi 
Ioan 3:18). 

Atunci când Îl primim pe Isus în inimile noastre, El ne dă un dar extraordinar – viaţa veşnică 
(vezi Ioan 3:16). El ne dă şi Duhul Său cel Sfânt pentru a ne călăuzi şi pentru a ne ajuta. 

Ştim din Cuvântul Său că atunci când Îl primim pe Isus în inimile noastre, suntem născuţi din 
nou în acel moment şi păcatele noastre sunt iertate (vezi 1 Ioan 5:11,12). 

După ce Îl primim pe Isus, de fiecare dată când facem ceva rău trebuie să-I cerem imediat 
iertare (vezi 1 Ioan 1:9). Dacă într-adevăr regretăm răul pe care l-am făcut, El ne iartă 
(pentru că El ne cunoaşte inimile şi ştie dacă într-adevăr ne pare rău. El ştie dacă 
intenţionăm să nu mai comitem acel păcat niciodată.) Dacă Îl rugăm, El ne poate ajuta să 
trăim după voia Lui. 

Dumnezeu vrea ca noi, copiii Lui, să creştem (vezi 2 Petru 3:18). Şi creştem citind Biblia, 

rugându-ne, mergând la Casa Lui pentru a ne închina şi spunând altora despre El. 
 
PAŞII CARE TREBUIE URMAŢI ATUNCI CÂND CONDUCI UN COPIL LA HRISTOS: 
 

Arată-i nevoia sa de un Salvator – toţi suntem păcătoşi.(vezi Romani 3:23) 
Prezintă-i calea spre mântuire: Isus Hristos, Mântuitorul nostru. (vezi Isaia 53:6) 

Invită-l să-L primească pe Isus Hristos ca Salvator personal.(vezi Ioan 1:12) 
Arată-i versete biblice care să-l asigure de acest adevăr şi pe care le poate memora (pentru 

momentele de îndoială). (vezi Ioan 3:36; 5:24) 
Încurajează-l să crească spiritual.(vezi 2 Petru 3:18) 

 
CINCI ADEVĂRURI IMPORTANTE PENTRU NOUL CREDINCIOS (leagă-le de versetul 

din Ioan 3:16) 

Dumnezeu mă iubeşte. 
Eu am păcătuit. 
Isus Hristos a murit pentru mine. 
Eu L-am primit în viaţa mea. 
Acum am viaţă veşnică. 

â 
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Explicaţi în cuvintele voastre de ce este Isus  singura noastră cale către  
cer? 

Explicaţi în cuvintele voastre de ce este Isus  singura noastră cale către  
cer? 


