
O profeţie
încă neîmplinită

Multe profeţii din Biblie, din Vechiul şi Noul Testament, s-au împlinit deja. Sunt unele 
care aşteaptă să se împlinească la timpul potrivit, atunci când a hotărât Dumnezeu. 
Cu siguranţă toate se vor împlini!
Domnul Isus înainte de-a Se înălţa la cer a promis că, într-o zi, Se va reîntoarce în 
acelaşi mod în care a plecat la Tatăl. Deşi nimeni nu ştie cu precizie când va reveni 
Domnul Isus, decât Dumnezeu Tatăl ştie, toţi cei ce-L iubesc pe El aşteaptă cu 
bucurie acest lucru şi se pregătesc pentru acea zi. Ei spun: ,,Vino, Doamne Isuse!’’

Iată, Eu vin curând, şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau 
fiecăruia după fapta lui. Apocalipsa 22:12



Cunoaşte vreun 
pământean anul, luna, 

ziua, ora, minutul şi 
secunda în care va 

reveni Domnul Isus?

Domnul Isus ne-a promis că se va întoarce! Desenează în interiorul labirintului pe 
cei credincioşi Lui care Îl aşteaptă. Apoi, găseşte drumul până la ei!

START



Lecţia 32
O profeţie încă neîmplinită

Text biblic: Apocalipsa 22:12-21
Verset cheie: Apocalipsa 22:12. 
Scopul lecţiei: Copiii vor înţelege că Domnul Isus va reveni, că este important cum ne va 
găsi: cu inima curată sau pătată de păcate neiertate?

Atenţie!
Lecţia trebuie adaptată în funcţie de vârsta grupei. Următoarele repere pot fi mai mult sau 
mai puţin dezvoltate, în funcţie de vârstă, puterea de concentrare, nivelul intelectual al grupei 
etc.

I. Lecţia
Înainte să se lucreze la pagina de colorat, învăţătorul le vorbeşte copiilor despre profeţia că 
Domnul Isus va reveni. 

În Biblie sunt multe profeţii care s-au împlinit. Haideţi să ne amintim câteva:
1. Că şarpele, care a amăgit-o pe Eva, va fi zdrobit de sămânţa femeii, adică de un urmaş al 
femeii (Genesa 3:15). Împlinirea acestei promisiuni apare în Noul Testament, sămânţa femeii 
fiind chiar Domnul Isus. 
2. Că Avraam va fi tatăl multor neamuri, deşi el nu avea pe atunci nici un fiu, (Genesa 15:5). 
Promisiunea s-a împlinit. El a fost tatăl multor neamuri.
3. Că va veni pe pământ un Mântuitor (Isaia 9:6-7). Promisiunea s-a împlinit prin venirea lui 
Isus pe pământ.
Sunt multe alte profeţii în Biblie care s-au împlinit în timp. Acest lucru arată că ceea ce 
promite Dumnezeu se împlineşte. 

În Biblie există însă o profeţie care încă nu s-a împlinit: că Domnul Isus va reveni într-o zi în 
aşa fel cum S-a înălţat la Tatăl. Acest lucru L-a promis chiar Domnul Isus, pe când era pe 
pământ (Matei 24:30, Faptele Apostolilor 1:11 etc). În Apocalipsa se vorbeşte despre acest 
lucru. Această carte a fost scrisă de ucenicul Ioan, căruia Dumnezeu i-a descoperit multe 
lucruri necunoscute de om despre Rai. Din capitolul 22:12-21 aflăm că Domnul vine curând 
ca să dea fiecăruia o răsplată după faptele lui. Cei ce sunt mântuiţi de Domnul Isus (cred în 
El ca Fiu al lui Dumnezeu, Îl cheamă în viaţa lor şi trăiesc aşa cum ne cere Dumnezeu), vor 
avea parte de o viaţă veşnică în prezenţa Domnului Isus. 

Sugestie:
Învăţătorul citeşte din Apocalipsa 22:12-21 apoi începe o discuţie prin metoda întrebare-
răspuns:
Î: Cine va intra în Raiul lui Dumnezeu? 
R: Cei ce îşi spală hainele cum spune Apocalipsa 22:14.
Desigur că este o imagine figurativă de spălare a hainelor care ne vorbeşte de fapt despre 
curăţirea inimii. Doar cei care au fost curăţiţi, adică mântuiţi de păcate de Domnul Isus şi au 
devenit copii ai lui Dumnezeu, doar aceia pot intra în Împărăţia lui Dumnezeu. 

Î: Cine spune Biblia că nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu?
R: Observăm următoarele:
-câinii, adică cei cărora le place să facă rău semenilor lor.
-vrăjitorii, adică toţi cei ce se preocupă cu vrăjitoria, sau descoperirea viitorului. 
-curvarii, adică cei ce duc o viaţă desfrânată.
-ucigaşii, adică cei ce ucid cu fapta, sau cu vorba prin jigniri.
-închinătorii la idoli, adică cei ce iubesc orice alt lucru mai mult decât pe Dumnezeu.
-mincinoşii, adică cei ce nu iubesc adevărul.
Toate acestea sunt de la diavolul. Ele sunt doar câteva păcate care murdăresc viaţa unui 
om. Mai sunt şi alte asemenea păcate.
În prezenţa lui Dumnezeu nu există păcat. Deci, cei ce nu au fost curăţiţi de Dumnezeu, prin 



sângele Domnului Isus, nu pot intra în Împărăţia cerurilor.

Se poate explica copiilor, în special la grupele preşcolare,şi prin următoarea imagine: 
Se ia o bluziţă, rochiţă, etc., elegantă dar murdară şi urât mirositoare, apoi se pune întrebarea: 
aceasta este o hăinuţă frumoasă? Da, a fost frumoasă dar s-a urâţit în timp datorită murdăriei. 
Această hăinuţă trebuie purtată la o nuntă. Va fi frumoasă fetiţa care o va îmbrăca? Da. Dar 
hăinuţa nu arată şi nici nu miroase prea bine. Ce trebuie făcut ca să dispară murdăria şi mirosul 
urât? Să fie spălată. Învăţătorul spală bluziţa sub privirile copiilor până ce aceasta devine curată 
şi miroase bine. Învăţătorul arată copiilor rezultatul şi pune întrebarea: Acum va putea cineva să 
poarte această hăinuţă la nuntă? Desigur. Acum ea arată bine. 
Tot aşa este şi cu sufletul oamenilor. Dumnezeu i-a creat pe toţi oamenii cu inima curată. 
Păcatul însă le-a murdărit sufletul. Şi aşa, omul a devenit pătat şi murdar de păcate. Cine poate 
curăţa aceste pete? Nici decum apa şi detergentul. Ci doar Isus care a murit pentru toţi oamenii. 
Isus a murit dar a şi înviat. Cine recunoaşte că a păcătuit şi cere Domnului Isus să îl curăţească, 
va deveni curat. 

II. Activităţi

1. Versetul biblic

a. Învăţătorul citeşte cu voce tare versetul biblic.
„Iată, Eu vin curând, şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.” 
Apocalipsa 22:12.

b. Învăţătorul explică câteva cuvinte cheie din verset:
„Eu vin curând...” –Este promisiunea Domnului Isus şi o mare profeţie, în acelaşi timp. Toate 
profeţiile scrise în Biblie se vor împlini. Şi această profeţie se va împlini. 
„...răsplata Mea este cu Mine” - Domnul Isus vorbeşte despre o răsplată. Deci toţi oamenii vor 
primi o răsplată, când va reveni Domnul Isus.
„...să dau fiecăruia după fapta lui” – Domnul Isus va da o răsplată fiecărui om în funcţie de 
faptele lui. Cei ce-L iubesc pe Domnul nu pot iubi faptele rele, pentru că ei ascultă de poruncile 
Lui.
 
c. Învăţătorul îi ajută pe copii să memoreze versetul biblic.
Metoda de memorare a versetului biblic poate fi prin joc (ghici ce cuvânt am uitat) sau prin 
concurs pe grupe mici. 

2. Întrebări recapitulative pentru fixarea cunoştinţelor:

• Despre ce promisiune a Domnului Isus am învăţat astăzi?
• Cine a vorbit despre revenirea Domnului Isus?
• Cum pot fi spălate sufletele oamenilor de păcate?
• Despre cine spune Biblia că nu va ajunge în cer?
• Cine poate intra în cer?
• Ştie cineva când va reveni Domnul Isus?
• Ce va da Domnul Isus fiecărui om atunci când va reveni? 

III. Concluzie
Dacă Domnul Isus revine chiar acum, tu eşti pregătit să-L întâlneşti? Domnul Isus te iubeşte 
mult. El are un plan de salvare pentru viaţa ta. În Împărăţia cerurilor nu poate ajunge oricine, 
ci doar cei ce doresc să-L urmeze pe Domnul Isus. Păcatele omului sunt ca un zid care-l 
despart pe om de Dumnezeu. Dar, Domnul Isus a venit pe pământ ca să dărâme acest zid. 
Vrei să facă asta şi în viaţa ta? Atunci trebuie să-L rogi personal acest lucru. Iar, într-o zi, Îl vei 
putea vedea şi tu. 


