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Domnul Isus iubea
să spună oamenilor

despre iertare.
Dar liderii

bisericii se
plângeau de

prietenia Lui cu
cei păcătoşi.



Aşa că Domnul Isus le-a
spus trei pilde ca să le

arate că Dumnezeu 
este fericit când 
păcătoşii se simt 

vinovaţi de
păcatele lor.



Prima pildă a   fost despre  
un om care      avea o sută 

de oi.  Una     s-a pierdut.



Păstorul    părăseşte 
cele nouăzeci     şi nouă 
de oi şi se     duce după 

cea pierdută.



Păstorul caută şi caută 
până ce găseşte oaia; o 

pune pe umeri şi
se întoarce cu
bucurie acasă.



El le spune
prietenilor 

“Bucuraţi-vă
împreună cu

mine, căci
mi-am găsit

oaia care era
pierdută.”



Domnul Isus le-a 
explicat că 
este mare 
bucurie în 
cer pentru 
un păcătos 
care se 
pocăieşte.



Să te pocăieşti 
înseamnă să 
îţi pară rău 
pentru păcat 
– îndeajuns 
de rău
încât să îl 

părăseşti!



Următoarea pildă a 
Domnului Isus a fost 

despre o femeie
care avea zece lei

de argint, probabil 
economia ei de o

viaţă.  Şi un lucru 
îngrozitor se
petrece.  Ea

pierde singurul
ei leu.



Mătură!  Mătură!  
Mătură!  Femeia caută 
cu băgare de seamă 
peste 
tot.



În cele din urmă, femeia 
găseşte leul pierdut.  A 
fost foarte fericită.



Poţi bănuii ce a făcut 
ea?  Da, a spus tuturor 
prietenelor ei!



Din nou
Domnul 

Isus
a spus: “Tot aşa,   
vă spun că este   

bucurie înaintea  
îngerilor lui  

Dumnezeu pentru  
un singur păcătos  

care se pocăieşte.” 



A treia pildă spusă de 
Domnul Isus a fost 
cea mai tristă.  
Ne vorbeşte 
despre un 
băiat care 
a părăsit 
casa 

părintească.



Într-o ţară îndepărtată băiatul şi-a 
risipit banii prosteşte, nebuneşte.  

Ce putea face acum?  Şi ca lucrurile 
să fie şi mai rele,

o foamete a
cuprins ţara aceea.

Băiatul a început
să ducă lipsă.  Era

proape să moară
de foame.



Disperat şi înfometat, băiatul a 
acceptat slujba de a păzi porcii pe 
ogoare.  Dar nimeni nu îl hrănea pe 

el aşa că ar fi mâncat cu bucurie
din mâncarea porcilor.



Poate chiar a mâncat!  În cele din 
urmă, băiatul şi-a venit în fire.  “În 

casa Tatălui meu chiar şi argaţii 
mănâncă din belşug” s-a

gândit el.



“Mă voi scula, mă 
voi duce la tatăl 

meu, şi-I
voi zice:



“Tată, am păcătuit 
împotriva cerului şi 

împotriva ta, şi
nu mai sunt

vrednic să mă
chem fiul tău;

fă-mă ca
pe unul din

argaţii tăi.” 



Pe când băiatul era încă departe 
de casă, tatăl lui l-a văzut venind.  

Bucuros, tatăl 
a alergat în 

întâmpinarea 
fiului său.  L-a 

îmbrăţişat şi l-a 
sărutat.



“Tată, am păcătuit.
Nu mai sunt

vrednic să mă
chem fiul tău.”

Băiatul intenţiona
să ceară

tatălui său să-l
angajeze ca şi

servitor.



Dar tatăl l-a
întrerupt.  A
adus cea mai

bună haină,
încălţăminte şi
un inel pentru

fiul său.  Şi
s-au pregătit

pentru o mare
petrecere. 



A fost o petrecere
minunată pentru

că fiul pierdut
a fost găsit.



Domnul Isus a spus această pildă 
deoarece ea arată

cum Dumnezeu
este gata,

cu iubire, să
primească la

El pe toţi
oamenii
care se

pocăiesc.



Pilda fiului risipitor

O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, 
Biblia,

se găseşte în

Luca 15

„Descoperirea cuvintelor Tale dã luminã.” 
Psalmi 119:130



Sfârşit



Această povestire Biblică, ne spune despre 
Dumnezeul nostru minunat, care ne-a creat 
pe noi şi care doreşte să se facă cunoscut 

nouă.
Dumnezeu ştie că noi facem fapte rele, 

aceste fapte rele sunt numite de El păcate. 
Pedeapsa pentru păcat este moartea, dar 
Dumnezeu ne-a iubit şi ne iubeşte atât de 
mult încât a trimis pe singurul Lui Fiu, pe 
Isus, să moară pe cruce şi să fie pedepsit 

pentru păcatele tale. Dacă tu crezi în Isus 
şi îi ceri iertare, El te va ierta! El va veni în 

viaţa ta, iar tu vei trăi cu El pentru 
totdeauna.



Dacă tu crezi că toate acestea sunt adevărate, 
roagă-te astfel lui Dumnezeu:

Dragă Isus, cred că Tu eşti Dumnezeu dar te-ai 
făcut om ca să mori pentru păcatele mele, iar 

acum eşti viu. Te rog intră în viaţa mea şi 
iartă-mi păcatele, astfel voi avea o viaţă nouă şi 
într-o zi voi fi pentru toteauna cu Tine. Ajută-
mă să-Ţi slujesc şi să trăiesc ca şi copil al Tău.

Amin.

Citeşte Biblia şi vorbeşte cu Dumnezeu în 
fiecare zi! Ioan 3:16
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