#3
Cum ne-a salvat Dumnezeu
În ultima noastră prelegere am învățat că suntem toți păcătoși care au nevoie de un Mântuitor.
Am aflat că noi, prin noi înșine, nu am putea ajunge niciodată la standardul suprem necesar
pentru a intra în Cer. Deoarece nu a fost vina noastră că am fost născuți păcătoși, Dumnezeu nu
ne-a lăsat pradă pieirii, ci a conceput un plan special prin care am putea fi toți mântuiți.

1. Care sunt consecințele păcatului? Romani 6:23 _____________________________
2. Cum știm că suntem cu toții păcătoși? Romani 6:23 _________________________
_____________________________________________________________________

Notă: Da, pentru că toți murim în cele din urmă! În mod evident, acest principiu că
păcatul duce la moarte, a fost ferm înrădăcinat în Împărăția lui Dumnezeu, încât nici
El Însuși nu a putut să-l schimbe pentru noi. Dacă El ar putea trece cu vederea
problema păcatului din noi, cum S-ar putea aștepta să existe ordine și armonie în
ceruri? Așa că a plănuit o misiune de salvare pentru noi și L-a desemnat pe apostolul
Pavel să ne comunice acest lucru. Cuvântul “Evanghelie” înseamnă veste bună. Și când
veți descoperi ce reprezintă această Evanghelie, veți fi de acord că este cu adevărat o
veste bună.
Citind scrierile lui Pavel, veți găsi o frază cheie care apare în toate scrisorile lui. Acea
expresie este “în Hristos” sau “în Hristos Isus”. Alte expresii asemănătoare precum
“în El” sau “împreună cu El” sau “în Preaiubitul” sau “în Cine/Care”etc., exprimă
aceeași idee. Dacă nu înțelegem ce vrea să spună Biblia prin această expresie, “în
Hristos”, nu vom fi niciodată capabili să înțelegem pe deplin vestea bună a Evangheliei.

3. Când a creat Dumnezeu acest plan pentru noi? Efeseni 1: 4,5 __________________
4. Ce a făcut Dumnezeu? Efeseni 2:4-6; 1:9,10 ________________________________
Întrucât moartea s-a răspândit în întreaga omenire, deoarece am fost toți “în Adam”,
Dumnezeu a inițiat un plan în care am putea fi mântuiți toți “în Hristos”. Tatăl a luat
neamul omenesc și L-a unit cu Fiul Său. Dar, mai întâi, Hristos a trebuit să se “califice”
pentru a fi reprezentantul și salvatorul nostru, acceptând să devină om. Dumnezeu Tatăl
a unit viața Fiului Său cu umanitatea noastră în pântecele Mariei.
De aceea, Isus este numit al doilea sau ultimul Adam. Era singurul mod în care ne-ar
fi putut reprezenta – dându-și consimțământul de a fi făcut precum unul dintre noi. Și,
drept noul nostru reprezentant, când a murit, a luat împreună cu El întreaga rasă

umană pentru a răspunde cerințelor păcatelor noastre. Faptele Lui de neprihănire au
devenit faptele noastre de neprihănire. Suntem răscumpărați în mod legal!
5. Pentru a salva omenirea, în cine ne-a pus Dumnezeu? 1 Corinteni 1:30 __________
_____________________________________________________________________
6. Ce se va întâmpla cu toți cei care sunt în Hristos? 1 Corinteni 15:21, 22 __________
_____________________________________________________________________
7. Prin actul păcătos al unui singur om, ce s-a întâmplat cu întreaga omenire și care
a fost rezultatul? Romani 5:18 (prima parte) _______________________________
8. Prin actul neprihănit al unui singur Om, ce s-a întamplat cu omenirea și care este
rezultatul? Romani 5:18 (ultima parte) ____________________________________
Notă: La fel cum toți mor, pentru că toți au păcătuit “în Adam”, tot așa toți au ascultat
“în Hristos” și sunt îndreptățiți de a trăi în El. Prin viața Sa perfectă și moartea
sacrificială, El a satisfăcut toate cerințele legii în numele nostru. În Hristos, omenirea
are o nouă istorie care califică fiecare credincios în parte pentru Cer.
Mulți oameni cred că mântuirea înseamnă doar iertarea păcatelor. Este ca și cum
păcatele noastre ar fi fost scrise pe o tablă, iar atunci când Isus a murit El a fost ca o
burete care a șters toate acele păcate. Dar aceasta nu este ceea ce ne învață Biblia! Da,
istoria sau păcatele noastre sunt scrise pe o tablă și Isus este precum un burete de șters,
dar tăblița noastră nu rămâne goală. Toate faptele bune, sfinte și neprihănite pe care
Hristos Le-a făcut vreodată sunt acum transferate la noi și sunt scrise acum în dreptul
nostru. Aceasta este incredibila veste bună a Evangheliei! Dar vă rugăm să observați
că, ceea ce Dumnezeu a adus întregii omeniri prin ascultarea lui Hristos este un dar
gratuit și nu poate fi al nostru, decât dacă îl primim.
9. În ce moment devenim incluși “în Hristos”? Efeseni 1:13, 14 ___________________
_____________________________________________________________________
Notă: În momentul în care îl accepți pe Hristos ca Mântuitor și te încrezi numai în El
pentru a fi salvat, Dumnezeu te consideră acceptat în Preaiubitul Său Fiu. E ca și cum,
odată ce te-ai născut, ai primit un cadou de naștere special de la Dumnezeu. Depinde
de tine când deschizi acel cadou și primești ceea ce Ți-a dăruit El.
10. Care sunt cele două opțiuni pe care le avem față de acest dar al vieții de la
Dumnezeu? 1 Ioan 5:12
a. ____________________________ b. __________________________________
Notă: Dacă refuzați acest cadou, nu veți avea viața veșnică, indiferent cât de multe
fapte bune ați făcut. Dacă îl acceptați și aveți încredere în Isus ca fiind mântuirea
voastră, atunci viața veșnică pe care Dumnezeu v-o oferă în Hristos, este garantată!
11. Ce asigurare are Pavel pentru cei care cred în Fiul lui Dumnezeu? Coloseni 1: 22
_____________________________________________________________________

Notă: Cu toate că ai putea fi un păcătos, în ochii lui Dumnezeu acum ești considerat
perfect, inocent și fără vină. Acest lucru ne împacă cu Dumnezeu și ne permite să nu ne
mai îngrijorăm pentru salvarea noastră.
12. Ce devenim dacă credem în Isus? Ioan 1: 11-13 ______________________________
Notă: Dumnezeu privește la toți cei care cred în Isus Hristos ca fiind copilul Său. Dacă
crezi în Numele Lui, ai primit deja viața veșnică, chiar dacă nu o simți sau nu crezi că
o meriți. Când președintele Lincoln a emis Proclamația de emancipare, a eliberat din
punct de vedere legal toți sclavii. Totuși, după zece ani încă mai existau sclavi ce lucrau
pe plantații. De ce? Pentru că ei nu au crezut vestea cea bună, așa că, din punctul lor
de vedere, nu erau eliberați. Când Isus a murit pe cruce, ne-a dat TUTUROR o viață
nouă prin El. Însă, dacă nu credem acest lucru, nu va fi adevărat, de asemenea, nici
pentru noi.
13. Dacă auzim și credem Cuvântul lui Dumnezeu care va fi rezultatul? Ioan 5:24
_____________________________________________________________________
14. Ce se întâmplă când accepți darul neprihănirii lui Hristos? 2 Corinteni 5:17
_____________________________________________________________________
15. Ce slujbă ne dă Dumnezeu? 2 Corinteni 5: 18-21
_____________________________________________________________________
Notă: Dumnezeu ne-a oferit tuturor o alegere. Putem decide ori să fim “în Adam” ori
să fim “în Hristos”. Nu există nicio cale de mijloc. Nu a fost vina noastră ca ne-am
născut “în Adam”, dar va fi vina noastră dacă decidem să nu fim “în Hristos”.
16. Ce Îl auzi pe Dumnezeu rugându-te azi? Deuteronomul 30:19
_____________________________________________________________________

Concluzie: Nu putem face nimic prin noi înșine pentru a merita mântuirea.
Aceasta ne revine doar ca un dar de la Dumnezeu. Dumnezeu a plătit un preț prea
mare pentru ca noi să ignorăm incredibilul Său sacrificiu făcut pentru noi. De ce
să nu primim acest dar astăzi?

Răspunsuri cheie pentru lecția #3
Î. 1. Moartea
Î. 2. Toți murim în cele din urmă
Î. 3. Înainte ca pământul să fie creat

Î. 4. Dumnezeu Tatăl a unit rasa umană cu Fiul Său prin intermediul Umanității lui Isus
Hristos
Î. 5. Hristos
Î. 6. Toți vor “învia”
Î. 7. Condamnare pentru toți oamenii
Î. 8. Justificarea care aduce viață tuturor oamenilor
Î. 9. Când auzim mesajul și credem
Î. 10. a-viață b-moarte
Î. 11. În ochii lui Dumnezeu suntem fără cusur și fără acuzații
Î. 12. Copii ai lui Dumnezeu
Î. 13. Am trecut de la moarte la viață
Î. 14. Suntem o creație nouă
Î. 15. Slujba reconcilierii
Î. 16. Alegeți viața

