
Lecţia 1 
 

SIGURANŢA CREŞTINULUI 
 
Obiectiv:  De a te ajuta să ai siguranţă cu privire la viaţa veşnică şi la prezenţa lui Isus Hristos în 
  viaţa ta. 
 
Memorează:  1Ioan 5:13 
 
Citeşte:  Ioan 3:1-20 şi 1Ioan 5:9-15 
 
 Credincioşii Vechiului Testament priveau cu credinţă înainte, spre Mesia cel promis, care avea 
să vină. La rândul lor, credincioşii Noului Testament privesc în urmă la faptul împlinit al venirii lui 
Mesia în persoana lui Isus Hristos. Moartea şi învierea Lui reprezintă baza siguranţei creştinului. Ele 
fac dovada că El este Mântuitorul lumii, Mesia cel promis de Dumnezeu în Vechiul Testament. 
 A crede în Isus Hristos ca Mântuitor al lumii, înseamnă a crede într-o Persoană vie. El nu este 
un Hristos mort. Adesea s-a pus întrebarea: „Ce înseamnă a crede?” Înseamnă „a adera la”, „a te 
încrede în”, „a te baza pe”. Evanghelia lui Ioan a primit denumirea de „Evanghelia credinţei”. Cuvântul 
„a crede” apare de multe ori în ea. În Ioan 20:31 ni se spune care a fost scopul pentru care Ioan a scris 
această Evanghelie: „Dar lucrurile acestea au fost scrise ca voi să credeţi că Isus este Hristosul (Unsul), 
Fiul lui Dumnezeu; şi crezând să aveţi viaţă în Numele Lui.” 
 
Studiul biblic: 
 
A. Siguranţa creştinului 
 

1. Ce trebuie să facă omul pentru a deveni creştin? (Ioan 1:12) 

 ______________________________________________________________ 

2. Din cine trebuie să te naşti pentru a fi copil al lui Dumnezeu? (Ioan 1:13) 

 ______________________________________________________________ 

3. A crede în Isus Hristos înseamnă a avea ________________________________ şi a scăpa de 

_____________________ (Ioan 5:24) 

4. Ce a făcut Isus cu păcatele noastre? (1Petru 2:24,25) 

 ___________________________________________________________________________ 

 Ce urmări ar trebui să aibă acest lucru în viaţa ta?  

 ___________________________________________________________________________ 

5. Care sunt trei lucruri care le caracterizează pe „oile” lui Isus? (Ioan 10:27) 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

6. Prin ce se caracterizează relaţia ta cu Hristos, aşa cum o descrie El în Ioan 10:28-30?  

 __________________________________________________________________________ 

7. Care sunt rezultatele refuzului de a crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu cu privire 

la Fiul Său? (1Ioan 5:10-11) 

 __________________________________________________________________________ 



B. Viaţa nouă în Hristos 
 

1. În Ioan capitolul 3 cu versetele 3 şi 7, ce i-a spus Isus lui Nicodim că trebuie să se 
întâmple, înainte ca să poată intra în Împărăţia lui Dumnezeu? 

  
 __________________________________________________________ 
 

2. La naştere, copilul primeşte o mulţime de lucruri de care nu este conştient: nume, 
privilegii, bogăţie, dragoste, grijă, ocrotire. Tot la fel, odată cu naşterea din nou, omul 
devine copil al lui Dumnezeu, primeşte viaţa veşnică, o moştenire divină, precum şi 
dragostea, grija şi ocrotirea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat toate aceste lucruri 
datorită dragostei Sale faţă de noi. Darurile de care beneficiem ca şi creştini nu se 
bazează niciodată pe sentimentele noastre schimbătoare, ci pe Cuvântul Lui, care nu se 
schimbă. 

 
 Descrie în cuvintele tale proprii lucrurile pe care le-ai primit prin credinţă, conform 
 următoarelor versete: 
 
 Efeseni 1:7 ________________________________________ 
 
 Romani 5:1 ________________________________________ 
 
 Romani 3:22 _______________________________________ 
 
 Coloseni 1:27b _____________________________________ 
 

3. Când începi viaţa de credinţă, care sunt cele trei dovezi care îţi dau siguranţa că Isus 
Hristos este în viaţa ta? 

 
 1Ioan 2:3 ________________________________________________ 
 
 1Ioan 3:14 _______________________________________________ 
 
 Romani 8:16 _____________________________________________ 
 

APLICAŢIE PERSONALĂ 
 
Pe baza celor învăţate în această lecţie: 
 

1. Cine este, pentru tine, Isus Hristos? ________________________________________________ 
 
2. Care este relaţia ta cu El? ________________________________________________________ 

 
3. Ce fel de viaţă ai acum? _________________________________________________________ 

 
4. Ce poţi spune cu privire la păcatele tale? ____________________________________________ 

 
5. Eşti sigur de mântuirea ta sau te îndoieşti? Pe ce bază? _________________________________ 

 
6. Ce schimbări se văd în viaţa ta, ca urmare a faptului că Isus Hristos este Domnul şi mântuitorul 

tău? _________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 


