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1 

El poate schimba și viața ta. 
 

 
2 

Isus este în centrul atenției în zilele noastre. Ați observat acest 
lucru? Se tot discută despre cine a fost Isus. A fost Isus doar un 
filosof preocupat de lucruri bune? Un om bun? Un învățător 
moral? A fost El diferit de ceilalți lideri religioși? A fost El Fiul 
divin al lui Dumnezeu? 

 
3 

Mulți oameni și-au adus propria contribuție la îmbunătățirea 
acestei lumi. 
Regi, președinți, lideri militari și religioși, oameni de știință și 
artiști, cu toții și-au lăsat amprenta pe lumea aceasta și și-au făcut 
un nume. 

 
4 

Un nume, însă, se remarcă mai presus de toate. 
Numele acesta este Isus. 
“Isus” este poate cel mai faimos și cel mai cunoscut nume din 
istorie. 
Dar una este să fi auzit numele Lui și alta e să știi cu adevărat cine 
a fost El. 

 
5 

În seara aceasta aș dori să explorăm mai mult cine a fost Isus cel 
istoric și Isus din Biblie. 
Poate te intrebi dacă Isus a fost într-adevăr cine zic oamenii că a 
fost? A fost El cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru? 
După dezamăgirea devastatoare a răstignirii Sale, doi dintre 
ucenicii Săi aveau aceleași întrebări. 

 
6 

Isus fusese răstignit în loc să devină împărat al iudeilor și să îi 
alunge pe romani din Ierusalim așa cum ucenicii sperau. Erau 
deznadăjduiți și deziluzionați. Mergând triști pe drumul dinspre 
Ierusalim spre Emaus, Isus cel înviat le-a apărut și a început să 
meargă și să vorbească cu ei. 
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7 

El le-a explicat toate profețiile care fuseseră împlinite – inclusiv 
evenimentele dezamăgitoare din ultimele câteva zile. 

 
8 

(Text 3 slide-uri: Luca 24:25, 27) 
O, nepricepuţilor şi zăbavnici cu inima, când este vorba să 
credeţi tot ce au spus prorocii! 
 

 
9 

Şi a început de la Moise şi de la toţi prorocii 
 

 
10 

şi le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El.  
Luca 24:25, 27 
Ți-ar fi plăcut și ție acest studiu biblic? Profeție după profeție, 
totul a fost explicat până când ei au văzut clar că El era Mesia cel 
promis! 

 
11 

Haideți să aruncăm o privire asupra câtorva dovezi pe care poate 
că le-a prezentat și Isus în acea seară pe drumul spre Emaus. 

 
12 

NAȘTEREA SA MIRACULOASĂ 
Cu mult înainte ca Maria să-L nască pe Isus, Isaia a profetizat: 
  

 
13 

(Text 2 slide-uri: Isaia 7:14) 
De aceea, Domnul Însuşi vă va da un semn 
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14 

Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naşte un fiu şi-I va 
pune numele Emanuel. 
Isaia 7:14 
 

 
15 

“Emanuel” înseamnă “Dumnezeu cu noi.” Îngerul Gabriel i-a spus 
fecioarei Maria că urma să aibă un fiu și că acest fiu va fi acela 
care va “mântui pe poporul său de păcatele Sale” (Matei 1:21). Ce 
minunat! 

 
16 

(Text 2 slides: Matei 1:18) 
Iar naşterea lui Isus Hristos a fost aşa: Maria, mama Lui, era 
logodită cu Iosif 
 

 
17 

şi, înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată 
de la Duhul Sfânt. 
Matei 1:18 
  

 
18 

Nu doar felul în care Isus avea să se nască a fost profetizat, ci și 
locul în care avea să se nască El! 
  

 
19 

(Text: Mica 5:2) 
... Betleeme ... din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpâni peste Israel. 
Mica 5:2 
Este impresionant că Isus s-a născut în Betleem, exact orașul pe 
care profeția îl menționase cu 700 de ani înainte. 

 
20 

(Text: Matei 2:1) 
... S-a născut Isus în Betleemul din Iudeea ... 
Matei 2:1 
Noul Testament confirmă împlinirea profeției lui Mica. 
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21 

Noua familie, Maria și Iosif, se deplasaseră la Betleem pentru a 
împlini cerințele decretului de recensământ și impozitare impus de 
romani. Nu mai era nici o cameră liberă la han, așa că au găsit 
adăpost într-un staul. Acolo, în staul, s-a născut Isus. 

 
22 

(Text 2 slide-uri: Luca 2:7) 
Şi [Maria] a născut pe Fiul ei cel întâi născut, L-a înfăşat în 
scutece 
 

 
23 

şi L-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era 
loc pentru ei. 
Luca 2:7  
Isus a fost mai mult decât un om bun, un învățător moral, sau un 
filiosof. 
El era fiul divin al lui Dumnezeu 
S-a născut dintr-o fecioară așa cum a profetizat proorocul Isaia. 
Și s-a născut în Betleem așa cum a profetizat proorocul Mica. 

 
24 

De ce a descopirt Biblia aceste detalii clare ale nașterii lui Hristos 
cu sute de ani înainte? De ce a ținut Dumnezeu să arate atât de clar 
că aceste profeții s-au împlinit cu exactitate? 
Pentru că, la început, când Adam și Eva au păcătuit, Dumnezeu a 
trebuit să facă ceva. 
A trebuit să facă un plan de salvare a omenirii. Acest plan necesita 
ca Isus – fiul Său – să vină pe acest pământ, să ducă o viață 
desăvârșită și să moară în locul nostru pentru păcatele noastre. 
Acesta este ceea ce se numește Planul de Mântuire. 
Dar Planul de Mântuire nu ne poate aduce mântuirea decât dacă 
noi îl înțelegem și îl acceptăm. Profețiile au fost date pentru ca noi 
să știm și să credem în Isus ca Mântuitorul lumii! 

 
25 

La puțin timp după ce s-a născut, s-a mai întâmplat ceva deosebit. 
Iată magi înțelepți de la Răsărit care studiaseră cu sârguință 
Scripturile. Ei înțeleseseră profețiile despre marele Salvator care 
urma să apară și au știut că era timpul sosirii lui. 
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26 

Când au văzut că a apărut o nouă stea care îi conducea spre Iudea, 
atunci ei au recunoscut acest semn ca fiind semnul nașterii noului 
Împărat. 
L-au găsit pe Isus în Betleem, s-au plecat înaintea Lui și I s-au 
închinat. 

 
27 

Acesta este începutul unei vieți cu adevărat remarcabile. Isus, deși 
era Dumnezeu, a trăit pe pământul acesta ca un rob umil muncind 
din greu. Remarcați cum descrie apostolul Pavel sacrificiul Său de 
Sine. 

 
28 

(Text 3 slide-uri: Filipeni 2:6) 
El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un 
lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, 
 

 
29 

ci S-a dezbrăcat pe Sine Însuşi şi a luat un chip de rob,  

 
30 

făcându-Se asemenea oamenilor. 
Filipeni 2:6, 7. 
 

 
31 

Isus S-a făcut ca noi pentru ca să ne poată sluji drept exemplu de 
viețuire pe acest pământ. 
Dar viața Lui a fost curată și neprihănită și pentru a putea deveni 
jerfa pentru păcatele noastre și să moară în locul nostru. 
Astfel că Isus nu a împlinit profeția doar prin nașterea și viața Sa, 
cât și prin moartea Sa. 
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32 

Să luăm de exemplu cum a fost El TRĂDAT de Iuda. Psalmistul 
David a prezis acest lucru în detaliu: 
 

 
33 

(Text: Psalmul 41:9) 
Chiar şi acela cu care trăiam în pace, în care îmi puneam 
încrederea şi care mânca din pâinea mea, ridică şi el călcâiul 
împotriva mea. 
Când, la ultima Cină, Petru l-a întrebat pe Isus cine este acela care 
avea să îl trădeze, Isus a răspuns: 

 
34 

Acela căruia îi voi întinge bucăţica şi i-o voi da ...  
Ioan 13:26. 
Așa cum spusese profeția, unul din anturajul Lui cel mai apropiat a 
fost cel care L-a trădat pe Isus și I-a adus moartea. 
 

 
35 

Dar Scriptura este chiar și mai specifică despre cum a fost trădat 
Isus, pentru că include ca detaliu și prețul plătit trădătorului! 
 

 
36 

... Şi Mi-au cântărit, ca plată, treizeci de arginţi.   
Zaharia 11:12. 
Din nou, Noul Testament ne arată că aceasta s-a împlinit întocmai! 

 
37 

(Text 2 slide-uri: Matei 26:14, 15) 
Atunci, unul din cei doisprezece, numit Iuda Iscarioteanul, s-a 
dus la preoţii cei mai de seamă 
 



7 – O viață care a schimbat lumea (Isus ca Mesia) 

 
 

7 

 
38 

şi le-a zis: „Ce vreţi să-mi daţi, şi-L voi da în mâinile voastre?” 
Ei i-au cântărit treizeci de arginţi. 
 

 
39 

Felul în care și cruzimea cu care a fost chinuit au fost, de 
asemenea, prezise.  
 

 
40 

(Text 2 slide-uri: Isaia 50:6) 
Mi-am dat spatele înaintea celor ce Mă loveau şi obrajii 
înaintea celor ce-Mi smulgeau barba; 
 

 
41 

nu Mi-am ascuns faţa de ocări şi de scuipări. 
Isaia 50:6. 
S-au întâmplat oare lucrurile acestea? A fost profeția împlinită? 
 

 
42 

(Text: Matei 26:67) 
Atunci, L-au scuipat în faţă, L-au bătut cu pumnii şi L-au 
pălmuit. 
Matei 26:67. 
 

 
43 

Felul în care avea să moară a fost de asemenea specificat de 
profeții Vechiului Testament. Mâinile și picioarele aveau să-I fie 
străpunse. 

 
44 

(Text: Psalmul 22:16 ) 
... mi-au străpuns mâinile şi picioarele.  
Psalmul 22:16. 
După învierea lui Hristos, Toma, unul dintre ucenicii Săi, cel care 
s-a îndoit de faptul că El ar fi înviat, a făcut referire la faptul că 
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mâinile și picioarele lui Hristos au fost într-adevăr străpunse. El a 
zis: 

 
45 

(Text 2 slide-uri: Ioan 20:25) 
Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor şi dacă nu voi 
pune degetul meu în semnul cuielor, 
 

 
46 

... nu voi crede.  
Ioan 20:25. 
Când Isus i S-a arătat mai târziu lui Toma, El i-a arătat rănile Sale 
dovedindu-i că era același Isus care fusese crucificat.  

 
47 

Scripturile ne descoperă că prin moartea Sa, Hristos va fi asociat 
cu cei păcătoși, iar Isaia ne spune că El va fi 

  

 
48 

(Text: Isaia 53:12) 
… pus în numărul celor fărădelege.   
Isaia 53:12.  
Să observăm cum această profeție s-a împlinit exact cu Hristos: 

 
49 

(Text 2 slide-uri: Marcu 15:27, 28) 
Împreună cu El au răstignit doi tâlhari, unul la dreapta şi altul 
la stânga Lui. 
 

 
50 

Astfel s-a împlinit Scriptura, care zice: „A fost pus în numărul 
celor fărădelege.” 
Marcu 15:27, 28. 
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51 

Iată ce a spus regele David, cu o mie de ani înainte de moartea lui 
Isus, că se va întâmpla cu veșmintele lui Isus: 
 

 
52 

(Text: Psalmul 22:18) 
Îşi împart hainele mele între ei şi trag la sorţ pentru cămaşa 
mea. 
Psalmul 22:18. 
Vedeți cât de specifică este această profeție! Era foarte puțin 
probabil ca soldații romani care supravegheau răstignirea să fi știut 
ceea ce scrisese David, dar tot ceea ce au făcut ei atunci a împlinit 
cuvintele lui David întocmai! 

 
53 

(Text 3 slide-uri: Ioan 19:23, 24) 
Ostaşii ... I-au luat hainele şi le-au făcut patru părţi ... 
 

 
54 

I-au luat şi cămaşa, care n-avea nicio cusătură, ci era dintr-o 
singură ţesătură de sus până jos. 
  
 

 
55 

Şi au zis între ei: „Să n-o sfâşiem, ci să tragem la sorţi a cui să 
fie ...”  
Ioan 19:23, 24. 
 

 
56 

Chiar și cuvintele pe care avea să le spună Isus în timp ce atârna pe 
cruce au fost prezise de către psalmist: 
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57 

(Text: Psalmul 22:1) 
Dumnezeule! Dumnezeule! Pentru ce m-ai părăsit?  
Psalmul 22:1.  
Comparați acest verset din Vechiul Testament cu Matei 27:46 și 
veți vedea că Isus a rostit aproape aceleași cuvinte înainte să 
moară: 

 
58 

(Text: Matei 27:46) 
Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?  
Aceste profeții foarte specifice s-au împlinit întocmai! 
 

 
59 

Mai multe dintre aceste profeții sunt profeții asupra cărora oamenii 
nu au nici un control. Isus nu ar fi putut face nimic pentru ca ele să 
se împlinească așa cum fusese prezis. 

 
60 

Isus nu avea cum să Își aranjeze locul nașterii, 
 

 
61 

felul în care S-a născut, 
 

 
62 

felul în care a fost trădat, 
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63 

Sau evenimentele din preajma morții Sale. 
 

 
64 

Isus a fost cu adevărat ceea ce a pretins a fi, și anume Mesia. El a 
fost Dumnezeu în chip de om. 
A fost atârnat de cruce, a sângerat de la biciuirile primite, mâinile 
și picioarele I-au fost străpunse, a purtat pe cap o coroană de spini, 
iar lumea L-a batjocorit și a râs de El. 
 

 
65 

Cu un singur cuvânt, El ar fi putut porunci îngerilor din ceruri să-L 
scape de chinuri. 
Dar nu a făcut-o. Ar fi putut să se salveze, dar nu putea să Se 
salveze și pe El și pe noi! Fiul lui Dumnezeu a acceptat să atârne 
pe cruce și să Se dea pe Sine pentru mântuirea noastră. 
 
De ce a făcut lucrul acesta? 

 
66 

A făcut aceasta pentru că ne-a iubit. El te iubește pe tine și mă 
iubește și pe mine. Uitându-ne la cruce, vedem cum dragostea 
aceea învinge inimile noastre egoiste. Ne îndeamnă să dorim să-L 
iubim pe Isus pentru toată dragostea Sa cea mare pe care ne-a 
arătat-o. 
A făcut aceasta pentru că era singura modalitate în care noi putem 
primi mântuirea pentru a trăi cu El pe vecie. Iată ce spune Biblia 
despre jertfa Sa: 

 
67 

(Text 4 slide-uri: Isaia 53:3-7) 
Dispreţuit şi părăsit de oameni, om al durerii şi obişnuit cu 
suferinţa ... 
 

 
68 

... El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru 
fărădelegile noastre. ... prin rănile Lui, suntem tămăduiţi 
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69 

Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi ... 
 

 
70 

Când a fost chinuit şi asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un 
miel pe care-l duci la măcelărie ...”   
Isaia 53:3-7. 
 

 
71 

Aceasta este doar una din ocaziile în care Biblia se referă la Isus ca 
fiind mielul fără prihană. 

 
72 

(Text: Apocalipsa 13:8) 
Apocalipsa 13:8 vorbește despre “… cartea vieţii Mielului, care 
a fost înjunghiat.” 
Ne vorbește, de asemenea, despre un Miel vrednic de închinarea 
noastră: 

 
73 

(Text 2 slide-uri: Apocalipsa 5:8, 12) 
...cei douăzeci şi patru de bătrâni s-au aruncat la pământ 
înaintea Mielului, 
 

 
74 

[spunând] “Vrednic este Mielul, care a fost înjunghiat ...”  
Apocalipsa 5:8, 12. 
Într-adevăr, mielul cel nevinovat a murit pentru păcătosul cel 
vinovat. Păcatul ne desparte de Dumnezeu, sursa vieții. Ne aduce 
moartea, așa cum spune epistola către Romani: 

 
75 

(Text 2 slide-uri: Roman1 6:23) 
Fiindcă plata păcatului este moartea. 
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76 

Dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus 
Hristos, Domnul nostru.  
Romani 6:23. 
 

 
77 

Adam și Eva, despărțiți de Dumnezeu din cauza păcatului, au fost 
izgoniți din Grădina Edenului și nu au mai putut mânca din pomul 
vieții. 

 
78 

(Text 2 slide-uri: Geneza 3:24) 
Astfel a izgonit El pe Adam, şi, la răsăritul grădinii Edenului, a 
pus nişte heruvimi,  
 

 
79 

care să învârtească o sabie învăpăiată, ca să păzească drumul 
care duce la pomul vieţii. 
Geneza 3:24. 
 

 
80 

Dar chiar și atunci, Dumnezeu le-a spus planul său de mântuire. 
 

 
81 

(Text 2 slide-uri: Geneza 3:15) 
Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta 
[urmașii lui Satana] şi sămânţa ei [urmașii femeii]. 
 

 
82 

Aceasta [Isus] îţi va zdrobi capul [Satana], şi tu [Satana] îi vei 
zdrobi călcâiul [Isus].” 
Geneza 3:15. 
 



7 – O viață care a schimbat lumea (Isus ca Mesia) 

 
 

14 

 
83 

Ce înseamnă VA ZDROBI aici? 
 
 

 
84 

Înseamnă că Hristos VA DISTRUGE pe Satana cu 
rezultate VEȘNICE. 
 

 
85 

Prin sistemul de jertfe ce a fost instituit ei urma să își arate 
credința în “Mielul” lui Dumnezeu (Isus), Cel care avea să le ofere 
într-o zi viața veșnică. 
În următorul capitol, după căderea omului în păcat, îi vedem pe 
Cain și Abel aducând jertfe lui Dumnezeu. 

 
86 

(Text 2 slide-uri: Geneza 4:4, 5) 
Abel a adus şi el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale 
turmei lui şi din grăsimea lor. 
 

 
87 

Domnul a privit cu plăcere spre Abel şi spre jertfa lui, 
 

 
88 

dar spre Cain şi spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a 
mâniat foarte tare ...   
Geneza 4:5. 
Ascultând de Dumnezeu, Abel a adus ca jertfă un miel, ce 
reprezenta pe Mielul lui Dumnezeu, dar Cain nu a ascultat și a 
adus jertfă din roadele câmpului. 
Roadele câmpului, însă, nu puteau să reprezinte în mod corect 
jertfa lui Isus, așa cum ni se spune în epistola către Evrei: 



7 – O viață care a schimbat lumea (Isus ca Mesia) 

 
 

15 

 
89 

(Text: Evrei 9:22) 
… şi fără vărsare de sânge, nu este iertare. 
Evrei 9:22 
 

 
90 

Când Dumnezeu i-a scos pe evrei din Egipt, El i-a spus lui Moise 
să construiască un cort, care urma să fie făcut după sanctuarul din 
cer. Ritualurile de la sanctuar simbolizau evenimentele din planul 
de mântuire. 

 
91 

Unul dintre aceste ritualuri era Paștele. El comemora ieșirea 
israeliților din Egipt. Poporul a primit poruncă ca fiecare familie să 
jertfească un miel și să stropească ușiorii ușii cu sânge. Acesta era 
un semn al ascultării și credinței lor în sângele Mielului ce avea să 
vină. 

 
92 

În noaptea aceea, un înger nimicitor a trecut peste toate casele care 
ale căror uși erau stropite cu sânge și nimeni dinăuntru nu a avut 
de suferit. Însă, în toată țara Egiptului, acolo unde ușiorii ușii nu 
erau unși cu sânge, primul născut, atât la oameni cât și la animale, 
a pierit. 

 
93 

Paștele trebuia să le aducă aminte că doar sângele Mielului îi poate 
scăpa de nimicire. 

 
94 

Acest eveniment, însă, nu arăta doar spre trecut, spre eliberarea lor 
din Egipt, ci și spre viitor, când adevăratul Miel de Paște avea să 
fie ucis. 
Toate animalele jertfite de-a lungul secolelor nu au putut aduce 
curățarea de păcate. 

 
95 

(Text: Evrei 10:4) 
Căci este cu neputinţă ca sângele taurilor şi al ţapilor să 
şteargă păcatele. 
Evrei 10:4.  
Doar prin sângele adevăratei Jertfe, Isus – Fiul lui Dumnezeu, au 
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putut fi iertate păcatele. 

 
96 

(Text: Evrei 9:26) 
... S-a arătat o singură dată ca să şteargă păcatul prin jertfa 
Sa. 
Evrei 9:26. 
 

 
97 

Toate ritualurile sistemului de jertfe arătau către viitor, către Mesia 
– Fiul lui Dumnezeu. 
Sângele vărsat al fiecarui miel din Vechiul Testament a 
reprezentat, de-a lungul secolelor, sângele lui Isus, vărsat pentru 
noi. 

 
98 

De aceea, când Ioan Botezătorul a vorbit despre Mesia, a arătat 
spre Isus și a zis: 

 
99 

(Text: Ioan 1:29) 
... Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii! 
Ioan 1:29. 
 

 
100 

Isus este Mântuitorul acestei lumi 
Isus ne iartă, ne mântuiește, ne salvează de vinovăție. 
Isus ne învăță cum să trăim, pentru că El este un exemplu pentru 
noi. 
El ne dă putere să trăim pentru că El ne schimbă inima. 
Isus ne dă o viață nouă. 
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Într-una din încercările lui Sir Ernest Shackleton de a traversa 
Oceanul Antarctic în 1814, corabia sa, the Endurance [în traducere 
liberă, “Perseverența”], a fost zdrobită de ghețari. Echipajul a 
reusit să se suie în bărcile de salvare și a plutit în derivă mai multe 
zile până au putut să ajungă pe Insula Elefantului.  
Shackelton și-a pus oamenii să instaleze tabăra acolo, astfel încât 
să își poată raționaliza proviziile și să treacă iarna care era pe cale 
să vină. 
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Dar în curând și-a dat seama că nimeni nu avea să vină să îi 
salveze. 
Nimeni nu avea nici cea mai mică idee unde erau. Erau separați de 
întreaga lume de apele înghețate și furtunoase ale Oceanului 
Antarctic. O singură șansă rămăsese. Cineva trebuia să traverseze 
acel ocean ostil și să găsească ajutor. 
Schakleton a început să pregătească una din bărcile pe care le 
aveau (o balenieră de șapte metri lungime). Dintre toți cei care s-
au oferit să-l însoțească a ales șase oameni. Cea mai apropiată 
așezare era o stație de pescuit balene, aparținând Norvegiei, de pe 
insula înghețată Georgia de Sud, aflată la peste 800 de mile peste 
marea furtunoasă. 
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Părea o întreprindere aproape imposibilă de realizat într-o barcă 
deschisă în timpul cel mai neprielnic și furtunos din an. Dar 
Shackleton și oamenii săi au pornit la drum. 
Zile la rând au fost aruncați de valuri încoace și încolo, 
adăpostindu-se doar sub o copertină improvizată, încercând să 
străpungă mereu cele mai înspăimântătoare valuri și rugându-se ca 
vântul să nu le rupă mica pânză. 
Au îndurat un frig pătrunzător până la oase, saci de dormit 
înghețați bocnă, apa înghețată care le curgea pe spinare, foame și 
sete. 
După paisprezece zile de când plecaseră, când erau aproape morți 
din cauza intemperiilor și a setei, au zărit stâncile negre ale insulei 
Georgia de Sud! 
Shackleton a și echipajul lui reușiseră; în curând un vapor avea să 
se îndrepte spre restul echipajului naufragiat ca să îi salveze 
Când Dumnezeu s-a uitat la marele necaz în care ne aflam și a 
văzut că suntem izolați pe insula noastră, înconjurați de o mare de 
păcat, El însuși s-a avântat pe acea mare ostilă. El a luat asupra sa 
răutatea criminală, întunecată și rece a omenirii. 
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Nu este nimeni în acest univers ca Isus. El este singurul care ne 
poate salva. El este singurul care poate lua vina noastră și care 
poate să ne schimbe viețile. El este singurul care poate să ne ofere 
viața veșnică. Ai vrea și tu să ridici acum mâna și să spui: “Da, 
Isus, în seara aceasta vreau să Te accept ca Domn al meu și 
mântuitor personal. Da, Doamne, eu cred că tu ai murit pentru 
mine. Da, Doamne, îți predau întreaga mea viață.” 
Să ne ridicăm și să ne rugăm împreună. 
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[Sugestie de rugăciune] 
“Tatăl nostru care ești în ceruri, vrem să îți mulțumim în seara 
aceasta că ni L-ai dăruit pe Isus. Îți mulțumim că ai fost dispus să 
ne salvezi din această lume de păcat și suferință. Știm că doar 
pentru că ne-ai iubit, ne-ai dat pe singurul Tău Fiu, iar în seara 
aceasta vrem să îți spunem că și noi vrem să Te iubim. Tu vezi pe 
fiecare dintre cei care sunt aici, Te rugăm să îi binecuvântezi, să 
ai grijă de ei și să le întărești credința lor în Tine. Te rugăm 
binecuvântează-le căminele, familiile și pe cei dragi, scapă-i de 
orice pericol, dă-le Tu sănătate și putere și ajută-i să se apropie 
mereu și mereu de Tine. Toate acestea Te-am rugat în numele lui 
Isus, Amin.” 

 


