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Săptămâna 22

„Și mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viața veșnică, și 
această viață este în Fiul Său.“ 1 Ioan 5:11 

Trăim zile în care de multe ori credem că timpul este prea scurt, 
prea puțin. Prea puțin timp de joacă cu prietenii, prea puțin timp pentru 
un film sau desene animate, prea puțin timp pentru jocul preferat…

Dar sunt și zile când parcă timpul se oprește în loc. De exemplu, când cineva din familie 
se îmbolnăvește și boala nu mai trece sau când vin peste noi sau familia noastră necazuri sau 
tristeți, parcă timpul se oprește în loc.

Imaginează-ți că veșnicia este ca și când timpul s-ar opri, și stai pentru totdeauna în 
locul pe care l-ai ales. În funcție de ceea ce alegi, vei petrece timpul mereu acolo, în prezența 
lui Dumnezeu (viața veșnică), în bucurie, sau în afara prezenței Lui, în chin. 

Viața veșnică împreună cu Dumnezeu poate fi obținută doar prin credința în Isus 
Hristos –în lucrarea pe care El a făcut-o la cruce. El a murit nevinovat pe cruce, a luat păcatele 
întregii omeniri asupra Lui și astfel a plătit vina pentru mine și pentru tine. Și tot prin Fiul lui 
Dumnezeu, Isus Hristos, trăim această viață încă de aici de pe pământ. Cine zice că este copilul 
lui Dumnezeu trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus. Alege să trăiești de aici veșnicia cu 
Dumnezeu, prin Isus Hristos. Dacă nu ți-ai mărturisit păcatele, poți să faci aceasta chiar acum. 
Cere-I iertare lui Dumnezeu, căci El este credincios și te iartă și te face copilul Lui.

Dacă ți-ai cerut iertare, fii atent cum trăiești. Fii atent să vorbești ceea ce ar vorbi Hristos, 
fără porecliri, glume proaste, jigniri sau minciuni. Fii atent să iubești ceea ce ar iubi Isus 
Hristos, fără să urăști pe fratele tău sau să faci rău celor din jur. Trăiește în fiecare zi alături de 
Domnul Isus, luând decizii care Îi aduc bucurie. 

SĂ REPETĂM CU FOLOS!

1. Spune și tu acest verset copiilor din jurul tău. Gândește-te la 5 copii cărora le poți 
spune versetul.

2. De când nu ai mai sărit în sus de bucurie? Acest verset conține vestea minunată că 
avem viață cu Dumnezeu prin Isus Hristos! Spune versetul de 5 ori sărind în sus de 
bucurie!

3. De câte ori poți spune acest verset într-un minut? Pornește un cronometru și vezi de 
câte ori poți spune versetul într-un minut. 

Hristos a înviat! Prin El avem viața veșnică!

 


