
 

 

 

 

Ce te poate curăţi? 

 

de Alina Fră eanu, Maria Noghi 
 

AC: Doar Isus î i poate cură i inima de păcat 

Verset:   „... şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne cură ă de orice păcat.”  

              (1 Ioan 1:7) 

Materiale necesare:un mop sau imagine cu un mop 

    i s-a întâmplat vreodată să intri în casă cu papucii murdari? Şi ce s-a 

întâmplat?Ai lăsat urme pe podea nu-i aşa? 

    Şi mie mi s-a întâmplat să las urme de papuci pe podea şi şti i ce am făcut? 

Exact, am luat mopul şi am şters repede să nu se mai vadă şi asfel am cură at 
podeaua.Ce frumos arată o podea curată nu-i aşa? Nu uita, când murdăreşti 
podeaua ia mopul şi  cură -o. 

    De multe ori copii, chiar dacă eşti creştin, l-ai primit pe Domnul Isus în inima ta 

şi vii regulat la biserică se întâmplă să mai păcătuieşti nu-i aşa? Po i să îmi dai 
câteva exemple de greşeli prin care ştii că L-ai întristat pe Domnul Isus săptămâna 
aceasta? Poate nu ai ascultat de mama, poate te-ai enervat pe fratele tău, poate la 
şcoală ai vorbit urât cu colegii tăi, toate aceste lucruri i-au murdărit inima şi l-au 

întristat pe Domnul Isus, care a murit pentru tine pe cruce. Oare a rămas Domnul 
Isus în inima ta? Da, El este tot acolo dar nu ii place ceea ce faci, de aceea te 

aşteaptă să vii înaintea Lui şi să î i ceri iertare.Roagă-L să î i cure e inima chiar 
acum cu sângele Său şi El promite că o va face. 

    Nu uita să faci rugaciunea aceasta în fiecare seară deoarece dacă eşti sincer trebuie 
să recunoşti că în fiecare zi întristezi fa a Lui Dumnezeu. Seara, înainte să te culci 
cere-I Domnului iertare şi roagă-L să î i dea putere să nu mai păcătuieşti ci mai 
degrabă să ara i dragoste şi bunătate celor din jur. 

   Haide i chiar acum să facem o rugăciune şi vino înaintea Domnului Isus 
mărturiseşte- i păcatele pe care le-ai facut săptămâna aceasta şi roagă-L să te ierte. 
Dacă î i pare sincer rău, El promite că te iartă şi inima ta va fi din nou curată. 


