
 

 

 

  Sӑpunul 
(lecție obiect) 

 
Versete :  

Isaia 43:25,,Eu, Eu iti sterg faradelegile, pentru Mine, si nu-Mi voi mai aduce 
aminte de pacatele tale.”  
1 Ioan 1: 7b ,,sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui (Dumnezeu), ne curӑțește de orice 
pӑcat.” 
Materiale: un sӑpun simplu; 
Lectia: 

"Am primit recent un cadou şi am nevoie de ajutorul vostru! Ce este acesta? {…} 
Da,un sӑpun. 

De unde pot face rost de un sӑpun? Cum ȋl pot lua? Dar, de fapt, la ce ȋmi 
foloseste sӑ am un sӑpun?” (Aratӑ sӑpunul si aşteaptӑ rӑspunsurile). 

"Așa e! Sӑpunul ne ajutӑ sӑ ne spӑlӑm trupul! Dar cu toţii ştim cӑ avem şi un 
suflet ȋnӑuntrul nostru.Ȋi mai spunem inimӑ.Oare inima se poate murdӑri? Cum? Ce 
anume ne murdӑreşte inima? Noroiul, nisipul, sau alte substanţe murdare?" 

Aşa e, pӑcatul ne murdӑreşte inima.Ce bine cӑ avem sӑpun; rezolvӑm imediat 
problema, nu-i aşa?  O, aveti dreptate. Sӑpunul nu poate spӑla pӑcatele. Dar atunci 
cum le putem spala? Cu ce detergent?" 

Haideti sa va citesc ce spune Cuvȃntul lui Dumnezeu in Isaia43: 25 : 
 

,,Eu, Eu iti sterg faradelegile, pentru Mine, si nu-Mi voi mai aduce aminte de  
pacatele tale .” 
Și ȋn1 Ioan 1: 7b citim cӑ:,,sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui (Dumnezeu), ne 

curӑțește de orice pӑcat." 
" Cum dobandim acest "detergent"? De unde ȋl luӑm?Ȋl putem cumpӑra de la magazin 
ca şi pe cel pentru maini?" 
Cu siguranta, nu! Acest "detergent" ȋl primim doar de la Domnul Isus, şi El ne spalӑ de 
pӑcate! 
" Pȃnӑ la urma, cum ȋl cerem de la Dumnezeu? Mergem şi ȋi cerem lui Dumnezeu ca şi 
la magazin? Ȋi oferim bani?" 

Cu siguranta, nu! Acest "detergent" este unul nepretuit! Nu ȋl putem cumpӑra. Ȋl 
putem cere ȋntr-un singur fel: prin rugӑciune!  
"Ce spuneti? Vreti ca Domnul Isus prin sȃngele Sӑu sӑ va cureţe sufletul de pӑcate? 
Haideţi sӑ ne ridicӑm ȋn picioare şi ,cu sinceritate sӑ venim ȋnaintea Domnului, sӑ ne 
mӑrturisim pӑcatele şi sӑ ȋi cerem iertare!  
 
 
 


