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Urmează-L pe Isus

Introducere
Ajută-i pe 

adolescenţi să-L 
urmeze pe Isus

Ţinteşte spre 
minţile, inimile 

şi mâinile lor

Foloseşte 
metode 
variate

Pregăteşte 
ajutoarele vizuale 

şi foile de lucru

Manualul 
„Urmează-L pe 
Isus“ a fost 

editat de Child 
Evangelism Fellows-

hip® din Europa, pentru 
lucrarea „Provocarea adolescenţilor“. El face 
parte dintr-un ciclu pentru 5 ani şi asigură 
material suficient pentru 12 până la 24 lecţii. 

Lecţiile au fost scrise pentru cei de 11-15 ani, 
dar pot fi adaptate şi pentru grupuri de vârstă 
mai mare. Ele întâmpină nevoile adolescenţi-
lor mântuiţi şi nemântuiţi. Unele lecţii oferă 
o prezentare clară a Evangheliei, altele îi ajută 
pe cei mântuiţi în umblarea lor cu Dumne-
zeu, iar cele mai multe dintre ele sunt o com-
binaţie a ambelor tipuri.

La începutul fiecă-
rei lecţii sunt date 
obiective clare, 
care se concen-

trează asupra a 
trei aspecte: 

Cunoaştere

Sentimente 

Acţiune

Este foarte important ca doctrina să nu fie 
doar predată, ci şi aplicată. Adolescenţii tre-
buie  să fie încurajaţi să pună lecţiile în practi-
că, în viaţa lor de zi cu zi.

În lecţii se oferă şi un obiectiv adiţional pen-
tru a indica modul în care se aşteaptă ca cel 
nemântuit (  ) să răspundă predării.

Notiţele pen-
tru învăţători 
sunt scrise în 

textul lecţiei 
cu litere italice. 

Ele furnizează diferite 
metode, care facilitează implicarea adoles-
cenţilor: studii de caz, jocuri de roluri, scene-
te, interviuri, grupuri de lucru, etc. 

Unele metode cer mult timp. Pentru a avea 
timpul necesar parcurgerii lecţiei în întregi-
me, lecţiile pot fi împărţite în două.

Î M P Ă R Ţ I R E A  L E C Ţ I E I
Această pauză indică locul în care lecţia poa-
te fi împărţită. Dacă învăţătorul doreşte să 
predea întreaga lecţie odată, trebuie să aleagă 
ideile care îi vor fi cele mai folositoare pen-
tru grupa sa, lăsând restul deoparte. 

Ajutoa re le 
v i z u a l e 
şi foile 
de lucru 
sunt pre- 

gătite pen-
tru toate lec-

ţiile. Acestea sunt 
numerotate şi anexate la sfârşitul manualu-
lui. În textul lecţiei este indicat locul în care 
trebuie folosite. Ajutoarele vizuale sunt pro-
tejate de dreptul de autor şi pot fi folosite nu-
mai de proprietarul manualului.

Dacă foloseşti ajutoarele vizuale într-un grup 
mic, măreşte-le pe hârtie sau carton. La un grup 
mai mare, este indicat să le fotocopiezi pe folii 
pentru retroproiector sau foloseşte CD-ul ane-
xat cu prezentarea în Power Point.

NM
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I n t r o d u c e r e

La unele ajutoare vizuale nu trebuie arătate 
toate imaginile dintr-odată. Acoperă imagi-
nile cu hârtie şi descoperă-le treptat în tim-
pul lecţiei. Aceasta ajută la păstrarea atenţiei 

adolescenţilor. Ajuto-
rul vizual „Sumar“ este 
folosit pentru recapitu-
larea lecţiilor cât şi pen-
tru explicarea învăţătu-
rii în mod progresiv. Şi 
pentru acesta este re-
comandat să se desco- 
pere treptat par- 
tea necesară la momen-

tul dat.

Foile de lucru trebuie fotocopiate şi distri-
buite adolescenţilor. Ele includ idei creative: 
căutări de cuvinte, rebusuri, tabele, întrebări, 
etc. Adolescenţii pot să le completeze în tim-
pul programului sau mai târziu, acasă. Ele îi 
ajută să recapituleze lecţiile şi să memoreze 
punctele lor principale. Foile de lucru pot fi 
tipărite color de pe CD-ul ataşat.

CD-ul conţine: 

• T o a t e 
ajutoarele 
vizuale în 

a lb-ne g r u 
şi şi color, în 

format Adobe® 
Acrobat® PDF şi Microsoft® Power- 
Point®.

• Toate foile de lucru în alb-negru şi color, 
în format Adobe Acrobat PDF. 

Dacă la prima folosire CD-ul nu este în stare 
de funcţionare, contactează biroul AMEC 
pentru a primi un CD nou. Dreptul de folo-
sinţă a fişierelor îl deţine numai proprietarul 
acestui material. La verificarea CD-ului nu 
au fost găsiţi viruşi.

Ne rugăm ca acest manual să fie o binecuvân-
tare pentru mulţi învăţători şi adolescenţi.

Adaugă 
culoare folosind 

CD-ul
Urmează-L pe 

ISUS
Ajutorul vizual „Sumar“

De ce să Îl urmezi pe Isus? 

Petru – schimbat pentru totdeauna
– în ângeri şi victorii

Ioan – un urmaş devotat
– privind spre viitor

Iuda – un urmaş prefăcut
– pe drumul spre pierzare

Andrei – aduce pe alţii la Isus
– vesteşte mesajul

Maria – eliberată de păcat
– devotată slujirii Lui

Ce înseamnă să fi i un urmaş adevărat al lui Isus?

Ajutorul 
vizual 

„Sumar“
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1

Lecţia

Obiective: Dorim ca adolescenţii să: 
înţeleagă cine este Domnul Isus Hristos şi 
care este motivul pentru care viaţa Sa încă 
are importanţă pentru noi astăzi;

crească în cunoaşterea şi în dragostea faţă 
de Mântuitorul lor;

Îi mulţumească lui Dumnezeu pentru că 
le-a dat harul să fie urmaşii Săi;

răspundă pozitiv chemării de a-L urma 
pe Isus. 

Introducere: Scenetă – „Ştiri de ultimă oră“
Vorbeşte dinainte cu trei adolescenţi şi spune-le 

să fie gata să ia parte la 
un interviu „filmat“. Fo-
loseşte scenariile din foa-
ia de lucru 1. Foloseşte 
prima parte a interviului 
acum, iar celelalte două 
la locul indicat. Introdu 
fiecare parte spunând: 
„Tocmai am primit veşti 

de ultimă oră din Israel. Reporterul nostru de la 
faţa locului (spune numele) ne transmite în di-
rect un interviu cu un martor ocular. (Numele) 
poţi să ne pui la curent cu ceea ce s-a întâmplat?“

Cine este Isus? 
(Arată ajutorul vizual 1. Acoperă scrisul cu bu-
căţi de hârtie, pe care le vei îndepărta pe măsură 

ce predai lecţia.)

Domnul Isus a stârnit o adevărată tulbura-
re când Şi-a început lucrarea în mod public. 
Până la acel moment, El a fost relativ un per-
sonaj necunoscut. S-a născut într-un sat fără 
însemnătate, ca fiu al unei fete de la ţară. A 
lucrat într-un atelier de tâmplărie până la 
vârsta de 30 de ani. Apoi a predicat timp de 
3 ani, călătorind din loc în loc. Nu a avut o 
casă a lui.

• Nu a scris nicio carte, şi totuşi despre El 
au fost scrise mai multe cărţi decât des-
pre oricare altă persoană. Biografia Lui, 
atât cât ne-a fost dată, a fost tradusă în 
totalitate sau părţi din ea în peste 2.000 
de limbi. 

• Nu a avut o educaţie convenţională, dar 
mii de universităţi, seminarii, colegii şi 
şcoli au fost fondate în numele Lui. 

• Nu a adunat niciodată vreo armată, nici 
nu a condus vreo revoltă armată, şi to-
tuşi milioane de oameni şi-au jertfit viaţa 
pentru cauza Sa, şi mii o mai fac încă, în 
fiecare an.

• Întreaga istorie a lumii este împărţită 
în anii dinainte ca El să Se nască, şi cei 
care au urmat naşterii Sale. Anul acesta 
este (adaugă anul) d. Hr., în latină A.D. 
care este prescurtarea la cuvintele „Anno 
Domini“, şi care tradus înseamnă „Anul 
Domnului“.

Isus Hristos a avut o influenţă istorică mai 
mare decât oricare altă persoană. Şi totuşi, 
mulţi oameni din ziua de astăzi nu au auzit 
niciodată despre El sau nu sunt siguri cine a 
fost El cu adevărat şi de ce învăţăturile Sale 
sunt încă importante pentru noi astăzi. 

NM

De ce să Îl urmezi 
pe Isus? 

Foaia de lucru 1

Eram peste 20.000 de oameni care Îl urmasem pe Isus • 
într-un loc pustiu. S-a făcut târziu şi toţi eram înfometaţi.

Ucenicii păreau că sunt foarte îngrijoraţi, şi au început să • 
întrebe în jur, să vadă cine are mâncare – atunci le-am 
spus despre cele cinci pâini şi doi peşti pe care îi aveam.

Unul dintre ei, Andrei, m-a dus chiar în faţa lui Isus, şi • 
i-am dat cu bucurie tot ce aveam.

El a frânt pâinile, le-a împărţit şi, în mod uimitor, au fost hră-• 
niţi toţi cu ele – chiar au rămas şi 12 coşuri cu fi rimituri.

Când mulţimea a văzut minunea făcută de El, a spus: • 
„Desigur, El este profetul cel aşteptat“.

Băiatul cu mânca-
rea căruia au fost 
hrăniţi 5.000 de 
oameni
(Ioan 6:1-14)

stiri de am peste 20.
r-un loc pusti

enicii păreau
întrebe în jur, s
spus despre cele 

Unul dintre ei, •
i-am dat cu bucu

ăiatul cu mânca-
a căruia au fost 

tiritiri
ultima

ora
Era• Era•
într

Uce•
într

˘´ 

˘

Am auzit că Domnul Isus S-a întors în Capernaum, dar • 
pentru mine era imposibil să Îl văd.

Eram paralizat şi îmi doream din toată inima ca să-L văd, • 
căci El era singura mea speranţă.

De aceea prietenii mei m-au dus la Isus. Deşi nu puteau • 
intra în casa în care era El, m-au coborât prin acoperiş.

Nu am timp să vă descriu cum a fost coborârea prin aco-• 
periş, reacţia mulţimii, şi cât de uimit am fost să văd faţa 
lui Isus!

El mi-a spus: „Fiule, păcatele îţi sunt iertate … ridică-te, • 
ia-ţi patul şi umblă.“ Şi eu aşa am făcut, şi iată că acum 
merg. Este o minune!“

Omul paralizat care 
a fost coborât prin 
acoperiş de priete-
nii lui 
(Marcu 2:1-12)

stiri de 
ntru mine era

am paralizat 
i El era singu

De aceea priete•
intra în casa în 

Nu am timp să •
periş reacţia m

mul paralizat care 
fost coborât prin 

tiritiri
ultima

ora
Am•
pen

Era•
căci

˘´ 

˘

Stăteam şi cerşeam în locul meu obişnuit, aici în Ierihon,  • 
când am auzit cum se apropia o mare mulţime gălăgioasă. 

Când am auzit că vine Isus, am început să strig, ca să-I atrag • 
atenţia.

Toţi îmi spuneau să tac, dar nu i-am ascultat, ba chiar am strigat • 
şi mai tare, fi indcă ştiam că Isus era singura mea speranţă.

Următorul lucru ce mi-au spus oamenii a fost că Isus mă • 
cheamă.

Am mers la El, şi El m-a întrebat ce vreau să-mi facă.• 

I-am răspuns imediat, rugându-l să-mi dea vederea.• 

El a spus: „Du-te; credinţa ta te-a mântuit.“ Imediat am pu-• 
tut să văd! Pot să văd totul! Este atât de minunat!

Bartimeu, la câ-
teva minute după 
ce Domnul Isus i-a 
redat vederea
(Marcu 10:46-52)

stiri de 
d am auzit c

nd am auzit c
nţia.

Toţi îmi spuneau•
şi mai tare, fi indc

Următorul lucr•
cheamă.

artimeu, la câ-
va minute după 

tiritiri
ultima

ora
Stăt•
cân

Cân•
aten

˘´ 

˘Foaia de lucru 
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De ce să Îl urmezi?

Te cheamă El să Îl urmezi? 

Cum pot deveni un 

urmaş al lui Isus? 

Cine este Isus? 

Ajutorul vizual 

1
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L E C Ţ I A

1

În următoarele săptămâni vom privi îndea-
proape la Persoana aceasta – cea mai remar-
cabilă din toate timpurile, şi vom examina 
viaţa oamenilor apropiaţi Lui. Vom desco-
peri de ce atât de mulţi oameni au fost gata 
să lase totul pentru a-L urma, şi de ce El încă 
mai cheamă şi astăzi oameni ca să-L urmeze. 

Unde a început totul 
(Citeşte Ioan 1:1-5 şi răspunde la următoarele 
întrebări.) Cine era deja acolo cu Dumnezeu, 
la începutul creaţiei (versetele 1 şi 2)? Cuvân-
tul. Cine este Cuvântul? Este Dumnezeu-Fi-
ul, a doua Persoană a Trinităţii. Ce lucruri 
au fost făcute prin El (versetul 3)? Toate lu-
crurile. 

Oamenilor din timpul Domnului Isus le era 
greu să înţeleagă că Domnul Isus a existat 
înainte să se nască în Betleem. Chiar dacă 
Ioan Botezătorul s-a născut cu şase luni îna- 
intea Domnului Isus (Luca 1:26), acesta îi 
învăţa pe oameni că Domnul Isus a existat 
înaintea lui (Ioan 1:15). 

Naşterea Domnului Isus
Maria, o fecioară, a rămas însărcinată de la 
Duhul Sfânt (Luca 1:35), şi a născut un Fiu, 
căruia I-a pus numele Isus (Matei 1:21, 23). 

Ce cuvinte sunt folosite în Ioan 1:4, 5 pentru 
a-L descrie? Lumina şi viaţa. Domnul Isus a 
spus: „Eu sunt lumina lumii“ (Ioan 8:12). El 
a venit ca o lumină, în această lume întune-
cată de blestemul păcatului. El a devenit ca 
unul dintre noi (Ioan 1:14), ca să poată muri 
în locul nostru, astfel ca noi să primim de la 
El viaţa – viaţa veşnică. 

Este greu de înţeles, dar putem spune că 
Domnul Isus este şi a fost întotdeauna 100% 
Dumnezeu (Ioan 1:18). În acelaşi timp, fi-
indcă S-a născut în această lume ca om, El a 
fost de asemenea 100% om (Galateni 4:4). El 
a trăit pe acest pământ timp de 33 de ani, în 

trup omenesc (Filipeni 2:7). Singura diferen-
ţă între El şi noi este faptul că El niciodată nu 
a păcătuit (Evrei 4:15). 

Tinereţea Domnului Isus
Nu trebuie să uităm că şi Domnul Isus a avut 
vârsta pe care o ai tu. În Evanghelii avem 
foarte puţine informaţii cu privire la această 
perioadă a vieţii Sale. Ştim că El a avut fraţi 
şi surori (Matei 13:55-56) şi că El a fost as-
cultător de părinţi (Luca 2:51). Când a avut 
12 ani, a vizitat pentru prima dată Ierusali-
mul (Luca 2:40-52). Cu acea ocazie, când re-
stul familiei a plecat, El a rămas în urmă şi a 
stat în templu timp de trei zile, ascultând şi 
punând întrebări învăţătorilor legii. Aceştia 
au fost uimiţi de înţelegerea şi răspunsurile 
pe care El le dădea, şi şi-au dat seama că El 
era deosebit. 

Metodă: „Ştiri de ultimă oră“ (partea a doua) 

Lucrarea publică a Domnului Isus
În Ioan 1:29-31 Ioan Botezătorul a anunţat 
pe cei care-l urmau, că venise Acela căruia ei 
trebuiau să-I urmeze. El le-a spus: „Iată Mie-
lul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii!“ 
La scurt timp după acest eveniment, Isus 
Şi-a început lucrarea Sa publică. Avea 30 de 
ani (Luca 3:23). El a început să facă minuni 
şi să spună lucruri care captivau atenţia oa-
menilor. Caută în Matei 4:24 pentru a găsi 
unele din lucrurile pe care El le făcea. Mulţi 
oameni şi-au dat seama că pentru a fi în stare 
să spună şi să facă acele lucruri, trebuia să fie 
Cel trimis de Dumnezeu, Mesia care a fost 
promis (Ioan 6:14). Cei care L-au primit pe 
El şi mesajul Lui, au fost mântuiţi şi au deve-
nit copii ai lui Dumnezeu (Ioan 1:12). 

Metodă: „Ştiri de ultimă oră“ (partea a treia)

Metodă: Evenimente cheie în viaţa 
Domnului Isus

De ce să Îl urmezi pe Isus?
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Fotocopiază şi împar-
te foaia de lucru 2. Pe 
măsură ce predai despre 
cine este Domnul Isus şi 
ce a făcut El, cere ado-
lescenţilor să caute refe-
rinţele din diagramă şi 
să noteze în coloana din 
mijloc evenimentele cheie 

petrecute. Citeşte apoi nota aferentă din răspun-
surile de mai jos, şi cere-le să o noteze în a treia 
coloană. 

Î M P Ă R Ţ I R E A  L E C Ţ I E I

De ce să Îl urmezi?
Unii oameni ar putea să spună: „De ce este 
Isus atât de deosebit? Da, a făcut multe lu-
cruri bune şi a vindecat pe mulţi bolnavi, dar 
au trăit destui oameni pe acest pământ care 
au avut o viaţă deosebită. Cu siguranţă, pu-
tem învăţa câte ceva de la fiecare dintre ei, 
nu-i aşa? De ce să Îl urmez pe Domnul Isus şi 
nu pe altcineva?“

Domnul Isus Însuşi ne spune de ce trebuie să 
Îl urmăm. Vezi în Ioan 14:6. El este singura 
cale spre Tatăl. Mulţi oameni din ziua de as-

tăzi cred că vor avea un sfârşit fericit. Ei spun: 
„Nu contează ce crezi, cât timp eşti sincer.“ 
Este foarte periculos să gândeşti aşa. Domnul 
Isus nu a spus că El este una din multele căi. 
El a spus că El este singura cale spre Dumne-
zeu, singurul adevăr despre Dumnezeu, şi El 
este singurul care poate să facă viaţa să merite 
trăită, atât aici pe pământ, cât şi sus în ceruri. 
Nicio religie, niciun sistem de convingeri, nici 
anumite idealuri politice nu vor putea duce o 
persoană în ceruri. Singura cale de a ajunge 
la Dumnezeu este o relaţie personală cu Isus 
Hristos. 

Te cheamă El să Îl urmezi? 
Când a trăit pe acest pământ, Domnul Isus 
a chemat pe diferiţi oameni să-L urmeze. În 
următoarele întâlniri vom face cunoştinţă cu 
câţiva dintre ei. Dar este important să înţe-
legem că Domnul Isus mai cheamă încă şi 
astăzi oameni care să-L urmeze – oameni ca 
tine! 

El vrea să fie „Domn“ în viaţa ta. Acest cuvânt 
înseamnă „stăpân, conducător absolut, dom-
nitor“ (Fapte 10:36). Numele „Isus“ înseam-
nă „Dumnezeu mântuieşte“ (Matei 1:21). El 
vrea să fie Mântuitorul tău. Cuvântul „Hris-
tos“ înseamnă „Unsul“ (Fapte 9:22). El vrea să 
te încrezi în El, să crezi că El este Cel trimis 
de Dumnezeu şi Cel care te poate mântui. 

Invitaţia 
Ce fel de oameni cheamă Dumnezeu? El 
cheamă pe cei smeriţi şi care vor să înveţe. El 
cheamă pe cei ce-şi dau seama că sunt păcă-
toşi şi că singuri nu pot să iasă din situaţia în 
care sunt. El cheamă pe oamenii care îşi dau 
seama că s-au răzvrătit şi că au greşit faţă de 
Dumnezeu (1 Corinteni 1:26-27). 

Foaia de lucru 2

Evenimente cheie în viaţa Domnului Isus
Referinta Observatii

Ioan 19:17-18

Luca 24:5 – 6

Fapte 1:9

Evenimentul cheie

2 Tesaloniceni 1:7-8

Filipeni 2:9-11

´´

Foaia de lucru 

2

RĂSPUNSURI – FOAIA DE LUCRU 2

Ioan 19:17-18 – moartea Domnului Isus – Isus a murit pe 
cruce, luând pedeapsa pentru păcatele noastre.

Luca 24:5-6 – învierea Domnului Isus – După trei zile, Isus 
a înviat din morţi. El este viu pentru totdeauna.

Fapte 1:9 – înălţarea Domnului Isus – În timp ce ucenicii se 
uitau la El, Isus S-a înălţat la Tatăl Său în cer.

Filipeni 2:9-11 – glorificarea Domnului Isus – El este acum 
glorificat şi stă la dreapta lui Dumnezeu în ceruri. 

2 Tesaloniceni 1:7-8 – revenirea Domnului Isus – Într-o zi, 
Domnul Isus va reveni ca Judecător al întregii omeniri.



10

L E C Ţ I A

1

Metodă: O invitaţie
Fotocopiază foa-
ia de lucru 3 care 
conţine invitaţia, 
şi permite ado-
lescenţilor să ca-
ute versetele şi să 
completeze spaţi-
ile goale. 

Ioan 3:16 ne spune că oricine crede în El, nu 
va pieri. Aceasta este cea mai importantă in-
vitaţie a tuturor timpurilor. El te invită să Îl 
urmezi. Domnul Isus a venit pe pământ pen-
tru a chema pe păcătoşi ca tine şi ca mine la 
pocăinţă (Luca 5:32).

Îţi vorbeşte Domnul Isus chiar acum? Te 
cheamă să Îl urmezi (Ioan 6:44)? Nu refuza 
această invitaţie. Nu-ţi împietri inima (Evrei 
3:15). Voia lui Dumnezeu este ca nimeni să nu 
piară, ci ca toţi să se pocăiască (2 Petru 3:9). 
El te cheamă acum. Răspunde invitaţiei Lui la 
mântuire, şi vei fi mântuit (Romani 10:13). Fă 
aceasta până când nu este prea târziu. 

Ia în considerare preţul
Un general de armată, care urma să-şi con-
ducă soldaţii într-o bătălie care părea să se 
sfârşească tragic, le-a spus: „Soldaţi, toate 
eforturile voastre împotriva forţelor adverse 
au fost zadarnice. Nu am nimic să vă ofer, 
decât foame şi sete, greutăţi şi moarte. Dar 

pe toţi cei care îşi iubesc ţara, îi chem să mi 
se alăture.“

Înainte să accepţi invitaţia lui Hristos de a-L 
urma, trebuie să înţelegi pe deplin preţul. 
Unii oameni propovăduiesc faptul că dacă 
devii creştin, viaţa îţi va fi mult mai uşoară, 
vei fi totdeauna sănătos, plin de succes, iar 
banii nu îţi vor lipsi niciodată. Aceasta este 
o minciună a lui Satana! Domnul Isus nu 
a spus niciodată aşa ceva. Din contră, El a 
vorbit despre opusul acestor lucruri (Matei 
24:9). El a spus dinainte celor ce au vrut să-l 
urmeze la ce să se aştepte. Caută în Marcu 
8:34 pentru a vedea ce a spus Domnul Isus. 

Înainte să-L urmezi pe Isus, trebuie să te gân-
deşti la preţ. Iată trei condiţii pe care le-a pus 
El: 

• „să se lepede de sine“ – trebuie să te pre-
dai pe tine însuţi complet Lui;

• „să-şi ia crucea“ – trebuie să fii pregătit să 
te identifici cu El în suferinţa şi moartea 
Sa; şi

• „să Mă urmeze“ – trebuie să-L urmezi în 
ascultare, oriunde te-ar conduce. 

Când te gândeşti la preţ, aminteşte-ţi că 
Domnul Isus nu cheamă niciodată oamenii 
să înfrunte sau să facă ceva ce El Însuşi nu a 
fost gata să facă. Ceea ce El ne cere nouă să 
înfruntăm, El a înfruntat deja. Domnul Isus 
are dreptul să ne ceară să „ducem o cruce“, 
fiindcă El Însuşi a dus crucea pentru noi. 

Cum pot deveni un urmaş 
al lui Isus? 

Recunoaşte că eşti păcătos
Dacă ai auzit chemarea Lui şi ai luat în con-
siderare preţul, atunci în primul rând tre-
buie să recunoşti că eşti păcătos. Păcatul ne 
desparte de Dumnezeu, şi trebuie pedepsit 
(Romani 6:23). Când îţi recunoşti păcatul, i-l 

De ce să Îl urmezi pe Isus? 

RĂSPUNSURI – FOAIA DE LUCRU 3

Din partea lui: Dumnezeu, care face invitaţia (Ioan 3:16)
Pentru: oricine / tine (Ioan 3:16)
Eşti invitat să vii şi să-L urmezi (Luca 9:23)
Condiţii de intrare: Prin Isus (Ioan 14:6)
Dacă vrei să vii, atunci trebuie să te pocăieşti (Fapte 3:19)
Te rugăm să confirmi participarea până la data de: Astăzi 
(2 Corinteni 6:2b)

Fo
ai

a 
de

 lu
cr

u 
3

Invitaţie
Din partea lui: __________ care face invitaţia (Ioan 3:16)  

Pentru:  _________________________ (Ioan 3:16)

Eşti invitat  ______________________________

_______________________________(Luca 9:23)

Condiţii de intrare:  ________________  (Ioan 14:6)

Dacă vrei să vii, atunci trebuie să te:

______________________________ (Fapte 3:19)

Te rugăm să confi rmi participarea până la data de:

_________________________  (2 Corinteni  6:2b) 

Invitaţie
Din partea lui: __________ care face invitaţia (Ioan 3:16)  

Pentru:  _________________________ (Ioan 3:16)

Eşti invitat  ______________________________

_______________________________(Luca 9:23)

Condiţii de intrare:  ________________  (Ioan 14:6)

Dacă vrei să vii, atunci trebuie să te:

______________________________ (Fapte 3:19)

Te rugăm să confi rmi participarea până la data de:

_________________________  (2 Corinteni  6:2b) 

Foaia de lucru 

3
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mărturiseşti lui Dumnezeu. Eşti de acord cu 
Dumnezeu despre cât de groaznic este păca-
tul tău, şi recunoşti tu însuţi că nu poţi face 
nimic pentru a remedia problema. 

Pocăieşte-te
„A te pocăi“ înseamnă „a te schimba, a te 
întoarce, a renunţa să mai mergi pe calea pe 
care mergeai.“ Înseamnă să îţi pară cu ade-
vărat rău de lucrurile rele care le-ai făcut, şi 
să ai o dorinţă sinceră de a renunţa la ele, şi 
de a începe să mergi în schimb pe calea lui 
Dumnezeu. Ţi-a vorbit Dumnezeu despre 
păcatul tău? Atunci fii gata să renunţi la el 
(Fapte 3:19). 

Primeşte-L pe Domnul Isus ca Mântuitor al 
vieţii tale
Murind pe cruce, Domnul Isus a luat pedeap-
sa care o meritam pentru păcatele noastre. 
Dar Domnul Isus nu este în mod automat 
Mântuitorul fiecărui om de pe pământ. El 
este Mântuitorul doar al celor care se încred 
cu adevărat în El, pentru a fi mântuiţi. Tre-
buie să crezi că atunci când Domnul Isus a 
murit pe cruce, a luat pedeapsa pentru păca-
tul tău. Primeşte-L pe Domnul Isus, apelând 
la mila Sa, şi cerându-I să te mântuiască. 

Concluzie
De-a lungul anilor au trăit mulţi oameni re-
numiţi, dar nimeni care să se poată compara 
cu Domnul Isus Hristos. El este cu adevărat 
unic. Fiind Fiul lui Dumnezeu, care a exis-
tat dintotdeauna, El este Singurul care poate 
să rezolve cea mai mare problemă cu care se 
confruntă omenirea – problema păcatului.

Într-o zi va trebui să dai socoteală înaintea 
lui Dumnezeu de modul în care ai răspuns 
chemării lui Hristos (Romani 14:12). Ce vei 
spune atunci? Ce scuze vei avea? Pe cine vei 
da vina că te-a oprit să vii la Hristos? Tu îţi 
vei petrece eternitatea într-unul din aceste 

două locuri: rai sau iad. Dacă nu Îl accepţi pe 
Domnul Isus ca Domn şi Mântuitor, atunci 
vei purta veşnic pedeapsa pentru păcatul tău. 
Eşti gata să începi să Îl urmezi? 

În săptămânile care urmează vom privi la 
viaţa acelora care L-au urmat. Vom desco-
peri multe lucruri despre ceea ce înseamnă să 
trăieşti ca urmaş al Domnului Isus. Dar vom 
descoperi, de asemenea, multe lucruri şi des-
pre Acela pe care ei L-au urmat – Persoana 
unică a lui Isus Hristos. ●
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1
De ce să Îl urmezi pe Isus? 
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Lecţia

2
Obiective: Dorim ca adolescenţii să: 

înţeleagă că deşi pot fi momente în care 
credinţa lor este slabă, viaţa creştină tre-
buie să fie ca o progresie ascendentă, spre 
a deveni din ce în ce mai asemănători cu 
Domnul Isus Hristos;

fie încurajaţi, dacă momentan trec prin 
greutăţi;

înveţe să îşi manifeste credinţa în fiecare 
situaţie pe care o întâmpină;

înţeleagă cât de multă nevoie au de Dom-
nul Isus, şi să-L recunoască pe El ca Domn 
şi Mântuitor.

Introducere
Câteodată suntem înclinaţi să credem că oa-
menii din Biblie au fost perfecţi, dar acest lu-
cru este fals. În acest an vom descoperi că oa-
menii din Biblie au fost oameni obişnuiţi, ca 
tine şi ca mine, dar pe care Dumnezeu a ales 
să îi folosească într-un mod special. Privind 
la ei cu multă atenţie, vom vedea părţile lor 
tari, cât şi slăbiciunile lor, şi vom descoperi ce 
înseamnă să fii un adevărat urmaş al lui Isus 
Hristos. 

Domnul Isus a fost urmat în cei 3 ani de lu-
crare pământească de mulţi oameni, printre 
care erau şi femei. Dar El a ales un grup de 
12 bărbaţi, numiţi ucenici (sau apostoli). Îţi 
aminteşti numele lor? 

Metodă: Nume încurcate
Fotocopiază şi împarte 
foaia de lucru 4. Spu-
ne adolescenţilor că veţi 
face o întrecere pentru a 
vedea cine descifrează şi 
scrie primul numele celor 
12 ucenici. 

Cu toate că Domnul Isus a avut 12 ucenici 
care l-au urmat îndeaproape, au mai fost şi 
mulţi alţii care L-au urmat. În următoarele 
săptămâni vom studia despre câţiva dintre 

NM

Petru –  schimbat 
pentru totdeauna 

Foaia de lucru 4

nume încurcate
EURTP  _ _ _ _ _ EIATM  _ _ _ _ _

DEAIRN  _ _ _ _ _ _ MTAO  _ _ _ _ 

OCAIV  _ _ _ _ _ EUADT  _ _ _ _ _

NIAO  _ _ _ _  OMSIN  _ _ _ _ _  (zilotul)

IPILF _ _ _ _ _ OCVIA  _ _ _ _ _  (fi ul luiAlfeu)

RUMLOBOATE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DIAU  _ _ _ _ _

Descifrează numele ucenicilor din spaţiul de mai jos, şi caută-i în tabelul cu litere. Dacă ai nevoie de ajutor, 
caută în Matei 10:2-4.

A E I A C O V Z R O Ş E S B

D T E B G A I S T I O V E S

G I P A M N E L A S T I R U

H P D E A I L I D U O O B W

J U U H T E E M E P D A T I

I Z A R E R N H U A R N N T

F C P L I D U B L T I Z I H

I B I A P N C L O D N L D O

L Â U O H A A L E I F M L M

I L R S I M O N G A B A U A

P A E A R M R N I C M Î N S

L R C O E T E I U O R A U N

S O V U A U P R T V M C A Â

V C I D C Ş N E E S T E C A

Foaia de lucru 

4

RĂSPUNSURI – FOAIA DE LUCRU 4

A E I A C O V Z R O Ş E S B

D T E B G A I S T I O V E S

G I P A M N E L A S T I R U

H P D E A I L I D U O O B W

J U U H T E E M E P D A T I

I Z A R E R N H U A R N N T

F C P L I D U B L T I Z I H

I B I A P N C L O D N L D O

L Â U O H A A L E I F M L M

I L R S I M O N G A B A U A

P A E A R M R N I C M Î N S

L R C O E T E I U O R A U N

S O V U A U P R T V M C A Â

V C I D C Ş N E E S T E C A

Pune literele în ordinea corectă: Petru, Andrei, Iacov, 
Ioan, Filip, Bartolomeu, Matei, Toma, Tadeu, Simon (zilotul), 
Iacov (fiul lui Alfeu); Iuda.
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2

aceştia, şi despre modul în care L-au urmat 
pe Domnul Isus. Să privim la o persoană, 
pentru a vedea dacă vă daţi seama despre cine 
vorbim azi. 

Metodă: Cine sunt eu? 
Arată ajutorul vizual 
2. Citeşte informaţiile 
de mai jos, şi cere ado-
lescenţilor să ghicească 
personajul. 

• Nume: numele lui a 
fost schimbat

• Ocupaţie: pescar

• Origine: din Betsaida, s-a mutat în Ca-
pernaum (Galileea)

• Trăsături de caracter: sociabil, energic, 
îndrăzneţ

• Renumit pentru că: a avut multe suişuri 
şi coborâşuri; a fost unul dintre cei trei 
prieteni apropiaţi ai Domnului Isus; de 
multe ori ar fi trebuit să-şi „ţină gura“

• Citim despre el: în Evanghelii – acolo 
scrie despre el mai mult decât despre ori-
care alt ucenic.

• Scrierile lui: două scrisori

• Verset de memorat: Fapte 4:12 (Suges-
tie: trimite versetul ca mesaj pe telefon fiecă-
rui adolescent din clasa ta, încurajându-i să 
memoreze versetul în timpul zilei.)

Ştiţi despre cine este vorba? Da, despre Petru. 
Câteodată îl găsim în Biblie cu numele de Si-
mon Petru. (Arată ajutorul vizual 3. Acoperă 
scrisul cu bucăţi de hârtie, şi îndepărtează-le pe 

măsură ce predai 
lecţia.) 

Astăzi vom începe să studiem viaţa lui Petru, 
şi să vedem cum a ajuns el să Îl cunoască pe 
Domnul Isus şi să Îl urmeze. (La fiecare sub-
punct, pune pe un adolescent să citească versetele 
din Biblie pe care le-a avut de pregătit dinainte.) 
Vom descoperi că la fel ca un biciclist pe o 
şosea de munte, călătoria lui Petru prin viaţă 
a avut multe suişuri şi coborâşuri. 

Naşterea lui: Psalmul 51:5 
Biblia nu ne spune nimic despre naşterea sau 
copilăria lui Petru. Cu toate acestea, putem 
fi siguri de un lucru – Petru, la fel ca fiecare 
dintre noi, s-a născut păcătos (Psalmul 51:5). 
Este un lucru pe care toţi îl avem în comun. 

Când Adam şi Eva au mâncat din fructul 
oprit în grădina Edenului, ei au fost neascul-
tători de Dumnezeu. Ca rezultat al acţiunii 
lor, au intrat în lume păcatul şi moartea (Ro-
mani 5:12). Biblia spune că toţi am păcătuit 
şi am eşuat în a atinge standardul stabilit de 
Dumnezeu (Romani 3:23). Păcatul cu care 
ne-am născut, ne separă de Dumnezeu. De 
aceea, când ne gândim la starea spirituală a 
lui Petru, trebuie să începem de la naştere. 

Îţi dai seama că la fel ca Petru, te-ai născut şi 
tu păcătos? Este o problemă foarte serioasă, pe 
care numai Domnul Isus poate să o rezolve. 

Pe măsură ce Petru creştea, şi muncea ca pes-
car, nu ştia că într-o zi Îl va întâlni pe Dom-
nul Isus, şi va deveni urmaşul Celui care pu-
tea să-i rezolve problema păcatului. 

Petru Îl întâlneşte pe Isus
De la un start dezavantajos, fiind născut în 
păcat, dintr-odată viaţa lui Petru ia o întor-
sătură extraordinară şi atinge o culme înaltă. 
Ce s-a întâmplat? Fratele lui, Andrei, l-a dus 
la Domnul Isus (Ioan 1:41-42). În săptămâ-
nile şi lunile care au urmat, Petru avea să Îl 
cunoască pe Domnul Isus foarte bine. Ur-
mându-L pe Isus, viaţa lui Petru s-a schimbat 

Ajutorul vizual 2

Cine
sunt eu?Ajutorul vizual 

2

Aj
ut

or
ul

 vi
zu

al
 3

În� ângerişi
victorii

Naşterea
Psalm 51:5

Întâlnirea cu Isus
Ioan 1:41-42

Încercarea
credinţei

Matei 14:22-32
Mărturisirea 
de credinţă 

Matei 16:13-17 

PetruAjutorul vizual 

3
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mult. Observaţi trei lucruri pe care Domnul 
Isus le-a schimbat în viaţa lui Petru. 

Domnul Isus îi schimbă numele: Ioan 1:41-42
Primul lucru pe care L-a făcut Domnul a fost 
să îi schimbe numele lui Simon în „Chifa“, care 
se traduce „Petru“ şi care înseamnă „piatră“ 
sau „stâncă“. Isus a văzut că Petru era o per-
soană hotărâtă, puternică, pe care Dumnezeu 
putea să o folosească. Hotărârea de a merge 
înainte cu Dumnezeu lipseşte multor creştini 
din zilele noastre. Îndrăzneala de a spune des-
pre Dumnezeu şi de a se împotrivi păcatului 
lipseşte deseori. Dumnezeu ne dă puterea să 
fim tari ca o stâncă, şi să trăim cu adevărat 
pentru El. Întrebarea este: Eşti tu gata să te 
încrezi în El, ca El să-ţi dea putere să-L mărtu-
riseşti şi să te împotriveşti păcatului? Aceasta 
presupune să creşti tot mai mult în credinţă, 
printr-un timp zilnic de părtăşie cu Dumne-
zeu, fiind gata să fii un martor al Domnului 
şi atunci când este greu, şi să nu cedezi ispitei, 
chiar dacă ea este atât de atractivă. 

Domnul Isus îi schimbă priorităţile: Luca 5:1-9
Înainte să-L întâlnească pe Domnul Isus, 
probabil că cel mai important lucru în viaţa 
lui Petru era meseria lui de pescar. Domnul 
Isus ştia totul despre Petru. Când S-a uitat la 
Petru, a văzut dincolo de înfăţişarea lui ex-
terioară. A văzut păcatul din viaţa lui. Petru 
trebuia să îşi dea seama că cel mai important 
lucru din viaţa lui era să găsească o soluţie la 
starea păcătoasă în care se afla.

Într-una dintre ocazii, Petru a văzut foarte 
clar această nevoie. După o noapte în care nu 
a prins niciun peşte, Domnul Isus a venit şi 
i-a spus să iasă din nou în larg. Petru a fă-
cut acest lucru, şi a rămas uimit, văzând că 
a prins cea mai mare cantitate de peşte din 
viaţa lui (Luca 5:1-7). Acest eveniment a avut 
o mare influenţă asupra lui, când a realizat că 
era în prezenţa unei Persoane foarte speciale. 
Petru şi-a dat seama că viaţa lui este păcătoa-

să (Luca 5:8-9). El avea nevoie disperată să i 
se rezolve această problemă. 

La fel este şi cu tine. Când Dumnezeu te 
priveşte, El vede păcatul tău. Dar Domnul 
Isus a făcut posibil ca păcatul tău să fie iertat. 
Motivul pentru care Dumnezeu L-a trimis 
pe Domnul Isus în lume a fost ca El să fie şi 
Mântuitorul tău. Domnul Isus Şi-a dat viaţa 
de bună voie. El a murit în locul tău pe cruce, 
pentru a te salva de pedeapsa păcatului tău. 
El vrea să cunoşti pacea şi bucuria care vine 
din iertarea păcatelor. Ca să se întâmple acest 
lucru, trebuie să renunţi mai întâi la păcatul 
tău, şi să Îi ceri Domnului Isus să te mântu-
iască. Trebuie să te întâlneşti şi tu cu Dom-
nul Isus, ca Petru. 

Domnul Isus i-a schimbat viaţa: Matei 4:18-20
Al treilea lucru pe care l-a făcut Domnul Isus 
pentru Petru a fost să îi schimbe viaţa. Petru 
a renunţat la meseria de pescar, şi a părăsit 
mrejele ca să-L urmeze pe Isus. A continu-
at să pescuiască, dar aşa cum i-a spus Dom-
nul Isus, ca „pescar de oameni“ (Matei 4:19, 
Marcu 1:17). Petru nu a mai fost niciodată la 
fel ca înainte. Isus i-a schimbat numele, prio-
rităţile şi viaţa. 

Din nou, întrebarea căreia trebuie să-i dai un 
răspuns este: te-ai gândit la invitaţia Dom-
nului Isus de a-L urma? Aceasta este cea mai 
importantă decizie din viaţa ta. Isus vrea să-ţi 
ierte păcatele. El vrea să aibă o relaţie persona-
lă cu tine. Dacă răspunsul tău este „da“, şi vrei 
să Îl urmezi, El îţi va schimba viaţa pentru tot-
deauna, aşa cum a schimbat şi viaţa lui Petru. 

Metodă: Mărturie
Povesteşte-le pe scurt adolescenţilor cum s-a 
schimbat viaţa ta de când Îl urmezi pe Isus. Sau 
cere unuia dintre adolescenţi să se pregătească 
dinainte şi să-şi spună mărturia personală. 

Î M P Ă R Ţ I R E A  L E C Ţ I E I
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Credinţa îi este încercată şi găsită slabă: 
Matei 14:22-32
Fără îndoială că viaţa lui Petru era cu suişuri 
şi coborâşuri! În Matei 14:22-32 citim des-
pre o situaţie în care Petru a arătat mai întâi 
credinţă puternică, dar imediat după aceea a 
arătat cât de slab şi temător era. S-a încre-
zut în Isus suficient de mult, pentru a păşi pe 
valuri, dar nu a continuat să se încreadă în 
El, aşa că a început să se scufunde. Deoarece 
credinţa lui a fost slabă, considerăm acel eve-
niment ca un coborâş în viaţa lui Petru.

Ca creştin, ai şi tu momente în care îţi lip-
seşte credinţa? Poate că ai un grup de prie-
teni care spun şi ei că sunt creştini, dar merg 
în discoteci, şi spun că nu este nimic rău în 
aceasta. Tu te-ai decis să nu mergi cu ei, şi 
le spui motivele tale, dar stârneşti o adevă-
rată „furtună“. Ştii că vei fi greşit înţeles, îţi 
vei pierde prietenii, şi chiar îţi este teamă să 
mergi a doua zi la şcoală. Credinţa îţi poate fi 
încercată în multe feluri şi, din punct de ve-
dere spiritual, te simţi atât de slab. 

Metodă: Barometrul credinţei
Biblia spune că putem să facem toate lucrurile 
prin Hristos, care ne întăreşte (Filipeni 4:13), 
dar ne spune şi faptul că vor fi ocazii în care 
Dumnezeu ne va încerca credinţa, pentru a 
ne face mai puternici şi urmaşi mai buni ai lui 
Hristos (Iacov 1:2-4). Îţi aminteşti de situaţii 
în care a fost pusă la încercare credinţa ta? 

(Dă timp adolescenţilor 
să spună din experien-
ţele lor. Apoi împarte-le 
foaia de lucru 5.)

Priveşte la lista de te-
meri de mai jos, şi pune 
un număr în căsuţa din 
dreptul fiecărei afirma-
ţii, pentru a evalua cât 

de dificil ţi se pare să reacţionezi aşa cum tre-

buie, într-o asemenea situaţie. (10 = aceasta 
chiar mi-ar încerca credinţa; 1 = nu mi-ar fi 
teamă deloc.)

• La şcoală profesoara îţi cere să expui în 
faţa clasei părerile tale cu privire la evo-
luţie. 

• Învăţătorul te roagă să-ţi depui mărturia 
personală, înaintea grupului de adoles-
cenţi.

• Doctorul îţi spune că este foarte îngrijo-
rat de o pată de pe pielea ta. Îţi face dife-
rite analize, dar îţi spune că mai durează 
câteva săptămâni până află rezultatul. 

• Eşti acasă la un prieten şi vedeţi un film, 
când apare o scenă murdară. Ştii că ar fi 
cazul să spui ceva. 

• Cineva din familie moare pe neaşteptate. 

• Cei mai mulţi dintre prietenii tăi au pri-
eten/prietenă, şi te întreabă şi pe tine 
când vei avea. Tu vrei să mai aştepţi, dar 
în ultimul timp ei te şicanează cu asta. 

Fă-ţi timp să discuţi cu adolescenţii răspunsurile 
lor.

În mod uimitor, Petru a putut să meargă pe 
apă, dar la un moment dat situaţia s-a schim-
bat brusc. Ce s-a întâmplat? 

(Pune pe adolescenţi să răspundă.) 

Crezi că poţi găsi aici o lecţie şi pentru tine? 
În toate situaţiile, trebuie să faci ceea ce Petru 
nu a făcut în acest caz – să ţii privirea aţintită 
la Isus! Cât timp Petru a privit la Domnul, 
credinţa lui a fost puternică. Când a privit la 
valuri, a început să se scufunde. Poate că şi tu 
ţi-ai luat privirea de la Domnul, şi ai început 
să te scufunzi în teamă, disperare şi îndoia-
lă. Priveşti problemele, în loc să priveşti prin 
credinţă la Domnul. Trebuie să faci ceea ce 
a făcut şi Petru în acel moment. Să strigi la 
Domnul, să te ajute (Matei 14:30). Credinţa 
lui a fost slabă, dar braţul puternic al Dom-
nului l-a apucat pe Petru şi l-a salvat.

Petru – schimbat pentru totdeauna 

2

Foaia de lucru 5

credinţei
Barometrul

Priveşte la lista de temeri de mai jos, şi pune un număr în căsuţa din dreptul fi ecărei afi rmaţii 
pentru a „măsura“ cât de difi cil îţi este să reacţionezi cum trebuie, într-o astfel de situaţie.
(10 = acest lucru mi-ar încerca puternic credinţa; 1 = nu mi-ar fi  teamă de loc.)

La şcoală profesoara îţi cere să expui în faţa clasei 
părerile tale cu privire la evoluţie.

Învăţătorul te roagă să-ţi depui mărturia personală 
înaintea grupului de adolescenţi.

Doctorul îţi spune că este foarte îngrijorat de o 
pată de pe pielea ta. Îţi face diferite analize, dar îţi 
spune că mai durează câteva săptămâni până afl ă 
rezultatul.

Eşti acasă la un prieten şi vedeţi un fi lm, când 
apare o scenă murdară. Ştii că ar fi  cazul să spui 
ceva.

Cineva din familie moare pe neaşteptate.

Cei mai mulţi dintre prietenii tăi au prieten/ 
prietenă, şi te întreabă şi pe tine când vei avea. 
Tu vrei să mai aştepţi, dar în ultimul timp ei te 
şicanează cu asta.

Foaia de lucru 

5
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Indiferent de situaţia în care eşti, Domnul 
poate să facă la fel şi pentru tine, dacă Îl 
chemi şi crezi că El poate să te ajute. 

Deşi acesta a fost un coborâş în viaţa lui Pe-
tru, el a învăţat totuşi o lecţie valoroasă, pe 
care trebuie să o învăţăm şi noi. Nu există 
situaţie în care Domnul Isus să nu ne poată 
ajuta, să nu ne alunge temerile şi îndoielile. 

Minunata lui mărturisire de credinţă: 
Matei 16:13-17
În aceste versete Domnul Isus îi adresează lui 
Petru o întrebare foarte importantă. Care a 
fost întrebarea? 

(Permite adolescenţilor să răspundă.) 

Ea este şi astăzi o întrebare foarte importan-
tă. Oamenii de azi, la fel ca oamenii din Noul 
Testament, au idei ciudate cu privire la cine 
este Domnul Isus cu adevărat. Dacă ai face 
un sondaj în clasa ta, ai rămâne uimit de răs-
punsurile diferite pe care le-ai primi. 

(Întreabă-i pe adoles-
cenţi ce cred ei că ar răs-
punde oamenii la între-
barea: „Cine este Isus?“ 
Pune-i să dea câteva su-
gestii, apoi arată ajutorul 
vizual 4.)

• Martorii lui Iehova – „Isus a fost doar un 
om perfect, nu Dumnezeu întrupat. Nu 
a înviat din morţi în trupul lui fizic, ci ca 
Duh. El nu a murit pe o cruce, ci pe un 
stâlp.“

• Musulmanii – „Isus a fost un mare pro-
fet, al doilea după Mahomed. El nu este 
Fiul lui Dumnezeu. El nu a fost crucifi-
cat.“

• Poate că altcineva ar spune: „A fost un 
învăţător bun şi un om bun, asta-i tot.“

• Alţii ar spune: „Isus este un mit … o in-
venţie umană.

Ce tragedie!

Care este răspunsul tău? 

Petru a dat răspunsul corect în versetul 16: 
„Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui 
viu!“ Petru învăţa. El se schimbase. Cât de 
minunat a fost pentru Petru să facă acum 
această mărturisire de credinţă. Acesta a fost 
un mare suiş în umblarea lui Petru cu Isus. 
Vezi semnificaţia celor spuse de Petru? Tre-
cuseră optsprezece luni de când Petru L-a în-
tâlnit pentru prima oară pe Domnul Isus. Pe 
măsură ce Îl urma, au fost momente în care el 
a fost foarte apropiat de Domnul, dar şi mo-
mente în care L-a dezamăgit pe Domnul şi a 
păcătuit. Petru ştia că este departe de a fi per-
fect, dar a ajuns la concluzia că Domnul Isus 
era perfect. Chiar mai mult decât atât, el a 
recunoscut că Isus este Dumnezeu-Fiul, Me-
sia cel promis în Vechiul Testament, Cel fără 
păcat, în care trebuie să ne încredem, pentru 
a avea păcatele iertate. 

Noi avem avantajul de a putea citi Noul Tes-
tament, pentru a descoperi mai multe despre 
viaţa lui Hristos, învăţătura, moartea şi în-
vierea Sa, dar Petru nu a beneficiat de toate 
aceste informaţii. Atunci cum putea Petru să 
spună „Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului 
celui viu“? Cum a ştiut aceasta şi cum a putut 
să fie el sigur că ceea ce spune este adevărat? 
Versetul 17 ne dă răspunsul – Dumnezeu-
Tatăl i-a descoperit. Ce minunat! Îl avem 
pe Petru, un pescar, şi pe Dumnezeu, care îi 
descoperă lui ceva ce nu a descoperit nici îm-
păratului din acel timp. I-a arătat lui Petru 
că Domnul Isus este Dumnezeu. Crezi tu că 
Domnul Isus este cu adevărat Dumnezeu? 
Dumnezeu poate să îţi descopere şi ţie aceas-
ta, la fel cum a făcut cu Petru. Apoi trebuie 
să iei o decizie în conformitate cu ceea ce ştii 
că este adevărat. 

Ajutorul vizual 4

Cine este Isus?
Martorii lui Iehova: 

„Isus a fost doar un om perfect, nu 

Dumnezeu întrupat. Nu a înviat 

din morţi în trupul Lui fi zic, ci ca 

Duh. El nu a murit pe o cruce, ci pe 

un stâlp“.

Un musulman: 

„Isus a fost un mare profet, al 

doilea după Mahomed. El nu 

este Fiul lui Dumnezeu. El nu a 

fost crucifi cat.“

„A fost un învăţător bun şi 
un om bun, asta-i tot.“ 

„Isus este un mit …

o invenţie umană.“

Care este 
răspunsul 

tău? 

Petru: 
„Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu.“ 

Ajutorul vizual 

4
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Concluzie
Data viitoare când ne vom întâlni vom conti-
nua să privim la viaţa lui Petru, şi vom vedea 
cum progresează el din punct de vedere spi-
ritual. Am văzut deja că în viaţa lui au fost 
suişuri şi coborâşuri. Primul suiş al vieţii lui 
a fost când L-a cunoscut pe Domnul ca Mân-
tuitor al său. 

Acum că ştii cine este Isus, eşti gata să Îl ur-
mezi? I-ai cerut iertare pentru păcatele tale? 
Ţi-ai pus încrederea în El? 

Poate că eşti un urmaş al lui Isus Hristos, dar 
când te gândeşti la ultimele săptămâni sau 
luni, ştii că nu L-ai urmat atât de îndeaproa-
pe cum ar fi trebuit. Chiar acum poţi să-I ceri 
lui Dumnezeu iertare pentru eşecurile tale. 
Te poţi ruga ceva asemănător: „Doamne, îmi 
pare rău de momentele în care te-am dezamă-
git şi nu Te-am urmat atât de aproape cum 
ar fi trebuit. Ajută-mă, Doamne, să învăţ să 
îmi practic credinţa, indiferent de situaţiile 
pe care le voi întâmpina. Ajută-mă să cresc în 
credinţă şi să devin tot mai mult ca Tine, în 
fiecare zi. Amin.“ ●

2
Petru – schimbat pentru totdeauna 
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3
Obiective: Dorim ca adolescenţii să: 

îşi dea seama că atunci când Îl dezamă-
gesc pe Domnul, pot fi iertaţi;

experimenteze dragostea Domnului Isus 
care restabileşte relaţia cu ei;

aibă curajul de a spune altora despre cre-
dinţa lor în Isus;

să poată şi ei să-şi pună încrederea în 
Hristos, aşa cum a făcut Petru.

Introducere „Nu! Nu eram eu acela!“
Cere adolescenţilor să pregătească dinainte o 
mică scenetă în două părţi, una pentru introdu-
cerea lecţiei, cealaltă pentru concluzie. 

• Învăţător: (Citeşte următorul text.) Alex 
este creştin de doar două luni. Încă îi este 
foarte greu să spună altor oameni lucrul 
acesta. Nu se ruşinează de credinţa lui, 
ci doar îi este teamă de cum ar reacţiona 
cei din jur.

• Adolescentul 1: „Săptămâna trecută 
te-am văzut cu câţiva tineri la 
McDonald’s. Ce făceaţi înainte să mân-
caţi? Vă rugaţi?“ (Alex râde, şi apoi spune 
că îi intrase ceva în ochi.)

• Adolescentul 2: „Ce s-a întâmplat, Alex? 
Înainte veneai în fiecare duminică dimi-
neaţa la antrenamentul de fotbal, fără să 
lipseşti vreodată. Cred că sunt cel puţin 
două luni de când nu te-am mai văzut la 
antrenament.“ (Alex caută scuze şi încear-
că să schimbe subiectul.)

• Adolescentul 3: „Hei, Alex, te-am văzut 
sâmbătă seara – intrai într-o biserică, cu 

mai mulţi tineri. Sunt aproape sigur că 
tu erai.“ (Alex neagă cu vehemenţă, spu-
nând că nu a fost el acela.)

Vom reveni mai târziu la această mică sce-
netă, dar aţi observat ce se întâmplă în acest 
caz? De fiecare dată când Alex a avut ocazia 
să spună prietenilor săi că acum Îl urmează 
pe Isus, el a negat şi a minţit, încercând să as-
cundă acest fapt. Îmi reaminteşte de un epi-
sod din viaţa lui Petru. În ultima lecţie am 
descoperit câteva suişuri şi câteva coborâşuri 
în umblarea lui cu Isus. Vă mai amintiţi care 
sunt acestea? 

[Recapitulează primele patru puncte – naşterea 
lui (născut în păcat), întâlnirea cu Isus, încerca-
rea credinţei lui (care a fost găsită slabă) şi minu-
nata lui mărturisire de credinţă]. 

Acum haideţi să vedem din Matei 26:69-75 
ce s-a întâmplat când Petru a fost constrâns să 
admită că este un urmaş al Domnului Isus. 

(Cere unui adolescent să citească pasajul cu voce 
tare.)

(Arată ajutorul 
vizual 5. Acope-
ră scrisul cu bu-
căţi de hârtie, pe 
care le vei înde-
părta pe măsură 
ce predai lecţia.) 

Lepădarea lui de Isus: 
Matei 26:69-75
Aceste versete ne relatează ce s-a întâmplat 
cu Petru, imediat după arestarea Domnului 

NM

Petru –  înf rângeri 
şi  vic torii 
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Lepădarea 
de Isus 
Matei 26:69-75

Restabilirea
relaţiei

Ioan 21:15-17

Îndrăzneala 
de a mărturisi 

despre Isus
Fapte 2:14-15,37-41

Mărturisirea 
de credinţă 

Matei 16:13-17

În� ângerişi
victorii

Petru Ajutorul vizual 

5
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3

Isus. În loc să recunoască faptul că este ur-
maşul lui Isus, Petru neagă chiar faptul că Îl 
cunoaşte. Săracul Petru – îi era atât de greu 
să înveţe şi să se schimbe. Cum era Petru în 
acel moment, din punct de vedere spiritual? 
Puternic sau foarte slab? Petru a atins unul 
din cele mai joase puncte din viaţa sa, fiind-
că el neagă chiar faptul că L-ar cunoaşte pe 
Domnul Isus. 

Dar nu îl judeca prea aspru. Oare nu au fost 
ocazii în care şi tu te-ai lepădat de Domnul 
Isus? Poate că cineva din clasa ta a fost bat-
jocorit de alţii, fiindcă este creştin. A trecut 
prin momente grele. Dar în loc să îl ajuţi, spu-
nând că şi tu eşti creştin, ai trecut pe lângă el 
şi ai plecat de acolo. Nu ai dovedit că eşti de 
partea lui Hristos. Te-ai lepădat de El în mo-
mentul în care ai făcut aceasta. Probabil că 
după aceea te-ai simţit groaznic de nefericit, 
aproape că-ţi venea să plângi – aşa cum s-a 
simţit şi Petru. Ai ştiut ce trebuia să faci, dar 
ai pierdut ocazia de a arăta că eşti de partea 
Lui. Sau poate că te lepezi de El prin modul 
în care trăieşti. Cei din jur ştiu că eşti creştin, 
dar viaţa ta nu confirmă aceasta. Câteodată 
ţi se întâmplă să înjuri sau poate să faultezi 
intenţionat pe cineva la fotbal. După aceea 
îţi pare rău, dar nu te pocăieşti cu adevărat 
de fapta ta. Ca rezultat, mărturia ta pentru 
Domnul Isus este nepotrivită. 

După ce a cântat cocoşul, Petru s-a sim-
ţit foarte nefericit. Era disperat. A plâns cu 
amar. Nu există nicio îndoială că pocăinţa lui 
era adevărată. Dacă ne lepădăm de Domnul, 
sau păcătuim iarăşi, atunci şi noi trebuie să 
arătăm căinţă adevărată şi ură faţă de păca-
tul respectiv. Trebuie să urmăm exemplul lui 
Petru, pocăindu-ne sincer, şi apoi încetând să 
mai păcătuim. Ce lecţie a învăţat Petru prin 
lepădarea lui de Hristos! 

Restabilirea relaţiei: 
Ioan 21:15-17
Probabil că după ce s-a lepădat, Petru era 
foarte nesigur de relaţia lui cu Domnul Isus. 
Din cauza faptei lui, se simţea fără nicio va-
loare. Poate că şi tu te-ai simţit aşa, după ce 
L-ai dezamăgit pe Dumnezeu. Te întrebi 
cum stau lucrurile acum între tine şi Dom-
nul. Ei bine, dacă faci şi tu ceea ce a făcut Pe-
tru, şi te căieşti cu adevărat, atunci să ştii că 
păcatul tău ţi-a fost iertat şi uitat. Fii încura-
jat de modul în care Domnul Isus s-a ocupat 
de Petru! După învierea Sa, El i-a trimis lui 
Petru un mesaj personal (Marcu 16:7). Isus 
tot îl mai iubea pe Petru. S-ar părea că Dom-
nul Isus şi Petru au avut o întâlnire personală 
înainte ca ceilalţi ucenici să-L vadă pe Dom-
nul (1 Corinteni 15:4-5). Petru Îi era la fel de 
drag Domnului Isus ca întotdeauna, şi Isus a 
vrut ca el să ştie aceasta. 

Acum era momentul pentru o mărturie pu-
blică a restabilirii relaţiei. Lângă marea Gali-
leei, Hristos îi adresează lui Petru de trei ori 
aceeaşi întrebare: „Mă iubeşti …?“ Răspun-
surile lui Petru nu au fost sfidătoare, mândre 
sau lăudăroase, ci sincere. El a spus doar: „Da, 
Doamne, Tu ştii că te iubesc“. Când vrem să 
ne împăcăm cu Dumnezeu, trebuie să fim 
sinceri – sinceri cu privire la păcatul nostru, 
sinceri în pocăinţa noastră şi sinceri în ceea 
ce priveşte dragostea noastră pentru Dum-
nezeu. După ce au păcătuit, acei creştini care 
dovedesc această sinceritate, experimentează 
blândeţea, mila şi dragostea lui Dumnezeu. 
Domnul Isus este gata să restabilească relaţia 
cu ei.

Metodă: Foaie de lucru
Împarte adolescenţii în două grupe, şi dă-le 
foaia de lucru 6. Fiecare grupă trebuie să com-
pleteze a doua coloană a tabelului lor, scriind 
versetul potrivit în căsuţa potrivită. După ce au 
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terminat, reuneşte gru-
pele, şi fiecare grupă să 
spună răspunsurile ei, ca 
şi cealaltă grupă să bene-
ficieze de ele. Citeşte apoi 
din nou tabelul, pentru a 
fi sigur că adolescenţii au 
înţeles ceea ce ai predat. 

Încurajează-i să se gândească la ceea ce scrie în 
1 Ioan 1:9, şi întreabă-i ce înseamnă acest verset 
pentru creştinul care păcătuieşte sau care sim-
te că L-a dezamăgit pe Domnul. Menţionează 
faptul că Ioan scria aceste lucruri creştinilor. De 
asemenea, încurajează-i să-şi facă timp acasă să 
memoreze versetul. 

Î M P Ă R Ţ I R E A  L E C Ţ I E I

Metodă: Găseşte răspunsurile din Fapte 2
Cere adolescenţilor să-şi deschidă Bibliile la 
Fapte 2. Pune pe rând întrebările următoare, şi 
dă-le posibilitatea să răspundă. 

• Ce eveniment deosebit s-a întâmplat în 
versetul 1? (Ziua Cincizecimii / revărsa-
rea Duhului Sfânt.)

• Ce lucru foarte ciudat auzeau oamenii 
care-i înconjurau pe ucenici (versetul 6)? 
(Ucenicii vorbeau în alte limbi.)

• Ce au presupus martorii oculari când au 
auzit vorbirea lor (versetul 13)? (Că uce-
nicii sunt beţi.)

• Ce lucru îndrăzneţ a făcut Petru (verse-
tele 14-39)? (S-a ridicat şi a explicat ce se 
întâmpla şi a predicat Evanghelia.)

• Cum au răspuns oamenii la propovădu-
irea Evangheliei (versetul 37)? (Au fost 
convinşi de păcatul lor şi au întrebat ce tre-
buie să facă.)

• Ce a spus Petru că trebuie să facă (verse-
tul 38)? (Să se pocăiască şi să fie botezaţi.)

• Câţi oameni s-au pocăit în ziua aceea 
(versetul 41)? (Aproximativ 3.000 de oa-
meni)

Îndrăzneala de a mărturisi 
despre Isus: Fapte 2:14-15, 37-41
Cât de diferit se comportă Petru în aceste 
versete! Nu mai este nicio lepădare aici şi ni-
cio teamă de oameni şi de circumstanţe. El 
s-a ridicat pentru a vorbi, chiar dacă erau mii 
de oameni care îl auzeau şi îl vedeau. Lui Pe-
tru nu îi păsa; el dorea ca lumea să ştie că era 
creştin, şi să Îl cunoască şi ea pe Hristos al lui. 
În sfârşit, trăia la înălţimea numelui care i l-a 
dat Hristos – „piatră“ (Matei 16:18). Acum 
era curajos şi-L mărturisea pe Hristos. 

Cum s-a produs această schimbare? Când 
Domnul Isus s-a înălţat la cer, El Şi-a ţinut 
promisiunea, şi a trimis pe Duhul Sfânt 
(Ioan 16:7). Când Petru şi ceilalţi erau îm-
preună, în ziua cincizecimii, au fost umpluţi 
de Dumnezeu cu Duhul Sfânt într-un mod 
special. Dumnezeu-Duhul Sfânt a fost acela 
care i-a dăruit lui Petru curajul de a se ridica 
şi a vorbi. În acea zi Dumnezeu L-a folosit 
pe Petru într-un mod atât de minunat, încât 
aproape trei mii de oameni au devenit urmaşi 

Foaia de lucru 6

Lepădarea
lui Petru
(Matei 26:74)

Restabilirea 
relaţiei 
(Ioan 21:15-17)

Vinovat din cauza 
păcatului

Nesigur de relaţia
cu Domnul

Restabilirea 
relaţiei 
(Ioan 21:15-17)

Ce trebuie să ştim, când ne simţim
ca Petru

Curăţire şi iertare

Restabilirea relaţiei

Preţuit de Isus

Curajos în mărturisirea despre Isus

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 1 versete:
Marcu 16:7
Ioan 21:17

Grupa 2 versete:
1 Petru 3:15
1 Ioan 1:9

Matei 10:29-33
1 Ioan 1:7

Restabilirea 
relaţiei 
(Ioan 21:15-17)

Curăţire şi iertar

Restabilirea relaţ

Preţuit de Isus

Curajos în mărturisdespre Isus
ajos în mjos 

&
LEPaDAREA LUI PETRU ˘
restabilirea relatiei

´

Foaia de lucru 
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Grupa 1 
Vinovat din cauza păcatului – Ioan 21:17

Nesigur de relaţia cu Domnul – Marcu 16:7

Grupa 2 
Curăţire şi iertare – 1 Ioan 1:9

Restabilirea relaţiei cu Hristos – 1 Ioan 1:7

Preţuit de Isus – Matei 10:29-33

Curajos în mărturisirea despre Isus – 1 Petru 3:15
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ai lui Hristos! Ce schimbare în viaţa lui Pe-
tru! Dacă eşti un ucenic al lui Isus Hristos, 
Duhul Său cel Sfânt a venit să locuiască în 
tine în momentul în care te-ai încrezut în El 
ca Mântuitor şi Domn al tău. El te va condu-
ce şi te va călăuzi. Când vei spune altora des-
pre Domnul, Duhul Sfânt va fi Cel care îi va 
convinge de păcatul lor şi de nevoia pe care o 
au de a fi mântuiţi. Aşa cum Duhul Sfânt l-a 
ajutat pe Petru, El te va ajuta şi pe tine să pro-
clami cu îndrăzneală mesajul Evangheliei. 

Metodă: „Da! Eu eram acela!“
Cere aceloraşi adolescenţi să interpreteze a doua 
parte a scenetei. 

• Învăţător: (Citeşte următorul text.) Alex 
este creştin de numai două luni. Încă îi 
este foarte greu să spună altor oameni 
despre aceasta. Nu se ruşinează de cre-
dinţa lui, ci doar îi este teamă de reacţia 
celor din jur. Cu toate acestea, în ulti-
mul timp s-a rugat ca Dumnezeu-Duhul 
Sfânt să îi dea îndrăzneala de care are ne-
voie, pentru a spune şi altora. 

• Adolescentul 1: „Te-am văzut cu câţiva 
tineri la McDonald’s săptămâna trecută. 
Ce-aţi făcut înainte să mâncaţi? V-aţi ru-
gat?“ 

• Alex: „Da, ne-am rugat. Acum sunt 
creştin, şi cred că tot ceea ce avem este 
un dar de la Dumnezeu, aşa că am dorit 
să Îi mulţumesc înainte să mănânc.“

• Adolescentul 2: „Ce s-a întâmplat, Alex? 
Înainte veneai la antrenament la fotbal 
în fiecare duminică dimineaţa, fără să 
lipseşti vreodată. Cred că sunt cel puţin 
două luni de când nu te-am mai văzut la 
antrenament.“ 

• Alex: „Am devenit creştin, şi dorinţa 
mea este să mă închin lui Dumnezeu şi 
să învăţ mai multe din Cuvântul Său. 
Programul bisericii şi antrenamentul în-

cep la aceeaşi oră, aşa că a trebuit să de-
cid între cele două.“

• Adolescentul 3: „Hei, Alex, te-am văzut 
sâmbătă seara – intrai într-o biserică, cu 
mai mulţi tineri. Sunt aproape sigur că 
tu erai.“ 

• Alex: „Da, băieţi, înainte nu am avut 
curajul să vă spun, dar am devenit creş-
tin. Sâmbăta seara este aşa de frumos la 
întâlnirea cu alţi tineri care vor să Îl ur-
meze pe Domnul Isus! Cântăm şi studi-
em Biblia împreună. După ce se termină 
programul, mai stăm şi povestim, şi râ-
dem cu poftă … este chiar frumos!“

Concluzie
(Arată ajutorul 
vizual 6)

Petru a fost 
schimbat pen-
tru totdeauna. 
Acum era bine 
din punct de 

vedere spiritual. Oh, da, a mai avut şi mo-
mente grele, ca în viaţa oricărui creştin, dar 
pe măsură ce creştem în viaţa de credinţă, 
coborâşurile trebuie să se rărească. Pas cu 
pas, Petru s-a schimbat şi a devenit tot mai 
asemănător cu Domnul Isus. Se poate spune 
lucrul acesta şi despre viaţa ta? 

Observi şi în viaţa ta o schimbare uimitoa-
re, ca în viaţa lui Petru? Acelaşi Petru care 
L-a dezamăgit pe Domnul de atâtea ori, mai 
târziu a devenit un conducător influent în bi-
serica primară. Acelaşi Petru care a negat şi 
faptul că L-ar cunoaşte pe Isus, mai târziu a 
fost pregătit să îndure persecuţia şi chiar să 
fie martirizat pentru credinţa lui. 

Cum arată diagrama vieţii tale? Sunt de-a 
lungul timpului din ce în ce mai puţine co-
borâşuri? Indicele diagramei se îndreaptă în 

P e t r u  –  î n f r â n g e r i  ş i  v i c t o r i i 
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sus? Poate că în timp ce am studiat viaţa lui 
Petru, ţi-ai dat seama că relaţia ta cu Domnul 
Isus nu este aşa cum trebuie. Ca şi Petru, Îi 
poţi cere Domnului să te ierte, ca să experi-
mentezi astfel binecuvântarea restabilirii re-
laţiei tale cu El. 

Metodă: Un timp de rugăciune
Închideţi toţi ochii pentru câteva momente. Mo-
tivează-i pe adolescenţi să se gândească la sem-
nificaţia lucrurilor învăţate din viaţa lui Petru. 
Încurajează-i în linişte să-şi aducă fiecare eşecu-
rile înaintea lui Dumnezeu, să-şi mărturisească 
păcatul, şi să ceară iertarea şi restabilirea rela-
ţiei cu El. Încheie acest timp rugându-te cu voce 
tare.

Metodă: Foaia de lucru
Fotocopiază şi împarte adolescenţilor foaia de lu-
cru 7. O pot completa în timpul programului sau 
mai târziu, acasă. ●

Foaia de lucru 7

În� ângerişi
victorii

Matei 26:69-75

Ioan 21:15-17

Fapte 2:14-15, 37-41

Matei 16:13-17

Psalmul 51:5

Ioan 1:41-42

Matei 14:22-32

Foaia de lucru 

7
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4
Obiective: Dorim ca adolescenţii să: 

înţeleagă ce înseamnă să fii un ucenic ade-
vărat al lui Isus;

ia în considerare preţul personal ce-l cere 
urmarea lui Isus;

umble zilnic aproape de Domnul, chiar şi 
în momentele grele;

să accepte chemarea Domnului Isus. 

Introducere: Cine sunt eu? 
Arată ajutorul vizual 2. 
Citeşte informaţiile de 
mai jos şi pune-i pe ado-
lescenţi să ghicească per-
sonajul. 

• Nume: înseamnă 
„Dumnezeu este mi-
los“.

• Ocupaţie: pescar

• Mediul familial: fratele mai mic al lui 
Iacov şi fiu al lui Zebedei. 

• Ce spun oamenii despre el: a avut o re-
laţie deosebită cu Domnul Isus.

• Renumit pentru: că a scris mult despre 
dragoste; a fost categoric în modul de 
gândire (pentru el lucrurile sunt „albe“ 
sau „negre“ – nu există „gri“); a fost dese-
ori împreună cu Petru.

• Scrierile lui: Una dintre Evanghelii; trei 
epistole şi Apocalipsa. 

• Verset de memorat: Ioan 15:13-14 (Su-
gestie: trimite versetul ca mesaj pe telefon 
fiecărui adolescent din clasa ta, încurajân-
du-i să memoreze versetul în timpul zilei.)

Ştiţi despre cine este 
vorba? Da, despre Ioan. 

(Arată ajutorul vizual 7. 
Acoperă scrisul cu bucăţi 
de hârtie, pe care le vei 
îndepărta pe măsură ce 
predai lecţia.) 

Metodă: Sabia în teacă 
În acest studiu, atunci când vrei să cauţi un verset 
în Biblie cu adolescenţii, cere-le să-şi „scoată săbii-
le“ (să-şi ţină Bibliile sus). Spune referinţa biblică, 
pe care ei o repetă după tine. La comanda: „La 
atac!“, ei se vor întrece să găsească versetul. Pri-
mul care îl găseşte, se ridică în picioare. Aşteaptă 
câteva momente ca şi ceilalţi să găsească versetul, 
apoi cel care l-a găsit primul, îl citeşte cu voce tare.

Haideţi să aflăm mai multe lucruri despre 
Ioan. Să vedem ce descoperim despre el în 
următoarele versete: 

Marcu 1:19 – Ce făcea Ioan şi fratele lui 
când Domnul Isus i-a chemat să-L urmeze? 
(Îşi cârpeau mrejele.)

Marcu 3:17 – Ce nume le-a dat Isus lui Ioan 
şi fratelui lui? (Fiii tunetului)

Ioan 13:23 – În loc să-şi folosească numele, 
cum s-a referit Ioan la sine însuşi în scrierile 
lui? (Ucenicul pe care-l iubea Isus.)

Ioan 19:25-27 – La ce eveniment semnifi-
cativ a fost Ioan singurul ucenic prezent? (la 
răstignirea lui Isus)

Prin inspiraţia Duhului Sfânt, Ioan a scris 
cinci cărţi, pe care le avem în Noul Testa-
ment – Evanghelia după Ioan, epistolele 1, 2 
şi 3 Ioan şi Apocalipsa. 

NM

Ioan –  un urma ş 
devotat 

Lecţia

Ajutorul vizual 2

Cine
sunt eu?Ajutorul vizual 

2

Ajutorul vizual 7

ioan
L-a urmat
pe Domnul
A învăţat
de la Domnul
A slujit
Domnului Ajutorul vizual 
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În Evanghelia sa, Ioan ne spune despre viaţa 
şi lucrarea Domnului Isus Hristos pe acest 
pământ. Cele trei epistole ale lui au fost scrise 
pentru a învăţa şi încuraja pe cei care au de-
venit creştini, dar erau încă tineri în credin-
ţă. În cartea Apocalipsa ni se spune despre o 
vedenie deosebită pe care a avut-o Ioan, des-
pre lucrurile care se vor întâmpla în viitor. În 
această vedenie Ioan a învăţat multe lucruri 
importante, pe care le vom studia la urmă-
toarea noastră întâlnire. Astăzi vom vedea 
ce putem să învăţăm de la Ioan, care a fost 
cunoscut ca „ucenicul pe care-l iubea Isus“, 
datorită relaţiei speciale pe care a avut-o cu 
Domnul.

L-a urmat pe Domnul
Dacă eşti un alpinist fără experienţă, şi vrei 
să te caţeri pe o stâncă abruptă, este foarte 
important să stai aproape de instructor. În 
umblarea lui cu Domnul, Ioan a învăţat şi el 
cât de important este să Îl urmezi îndeaproape 
pe Isus. Mulţi cercetători ai Bibliei sunt de 
părere că există dovezi care sugerează că îna-
inte ca Ioan să devină ucenicul lui Isus, el a 
fost ucenic al unui alt Ioan, pe nume Ioan Bo-
tezătorul. În Ioan 1:35-36, Ioan Botezătorul 
le spune ucenicilor săi să Îl urmeze pe Isus, 
fiindcă El este „Mielul lui Dumnezeu“, Cel 
căruia el Îi pregătise calea. Isus este Cel care 
a venit să ia asupra Lui păcatul omenirii. 

Probabil că Ioan a fost unul dintre bărbaţii 
care au călătorit împreună cu Isus, pentru a-L 
cunoaşte mai bine. Ei şi-au urmat Învăţătorul 
în Galileea (Ioan 1:43), şi au fost martori ai 
primei minuni la nunta din Cana (Ioan 2:2). 
Au călătorit împreună cu El la Capernaum 
şi Ierusalim, şi înapoi în Galileea, unde pen-
tru puţin timp, Ioan s-a întors la vechea lui 
ocupație.

Apoi într-o zi, pe când Ioan şi fratele lui, 
Iacov, îşi cârpeau mrejele, Domnul Isus şi 

câţiva din ucenici au trecut pe acolo. Domnul 
Isus i-a chemat pe amândoi. Citeşte Marcu 
1:19-20 ca să vezi cum au răspuns ei chemării 
lui Isus. Ei au lăsat imediat ceea ce făceau, şi 
L-au urmat. Din acel moment, ei şi-au dedi-
cat viaţa urmării lui Isus. 

Priveşte din nou la versetul din Marcu 1:20. 
Ai observat ce au lăsat ei în urmă, când L-au 
urmat pe Isus? 

(Aşteaptă răspunsurile adolescenţilor.)

Dacă vrei să Îl urmezi pe Domnul Isus, 
aceasta presupune sacrificiu în viaţa perso-
nală. Aceşti doi fraţi şi-au lăsat satul în care 
locuiau, familia şi meseria pe care o aveau. 
În ciuda acestui preţ, când a venit Domnul 
Isus şi i-a chemat, ei au ascultat imediat. Ni-
meni şi nimic nu i-a împiedicat să-L asculte 
pe Domnul Isus, fiindcă ei ştiau că El nu era 
un om obişnuit (Ioan 2:11).

Domnul Isus mai cheamă şi astăzi pe oameni 
să Îl urmeze. El îi cheamă să renunţe la păca-
tele lor şi să vină la El, să primească iertare. Te 
cheamă Isus şi pe tine ca să Îl urmezi? Poate 
că în timp ce ai ascultat învăţăturile Bibliei, 
aici la acest grup sau în biserică, ţi-ai dat sea-
ma că eşti păcătos şi că ai nevoie de Domnul 
Isus să te mântuiască. 

Domnul Isus te-a chemat. Vei asculta şi Îl vei 
urma şi tu? La fel ca în viaţa lui Ioan, vei ve-
dea că a-L urma pe El necesită şi un sacrificiu 
personal. Vor fi lucruri în viaţa ta la care va 
trebui să renunţi, lucruri care te vor împiedi-
ca în umblarea ta cu Domnul. Poate că pri-
etenii te vor tachina şi te vor respinge. Dacă 
asculţi de Isus şi Îl urmezi, El a promis să fie 
Prietenul tău (Ioan 15:13-14). 

Metodă: Cuvinte amestecate
Ce lucruri se schimbă în viaţa unui tânăr, atunci 
când devine urmaşul lui Isus? Fotocopiază şi 
împarte foaia de lucru 8. Adolescenţii trebuie să 
descifreze propoziţiile, pentru a găsi lucruri care 

I o a n  –  u n  u r m a ş  d e v o t a t 
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trebuie să le schimbe în 
viaţa lor. Întreabă ado-
lescenţii ce au descoperit. 
Foloseşte întrebări ajută-
toare, care să îţi confirme 
faptul că ei sunt de acord 
cu lucrurile enumerate. 
Dacă ai timp, discutaţi 
detaliat despre aceste lu-
cruri. 

Chiar dacă Ioan a plătit un preţ personal 
mare, el nu a regretat niciodată că a devenit 
urmaşul Domnului Isus Hristos. Când Isus 
te cheamă să Îl urmezi, nu lăsa să te împiedi-
ce nimic; ascultă-L chiar azi!

A învăţat de la Domnul
Ioan a fost unul dintre cei trei ucenici ai Dom-
nului care au avut o relaţie foarte apropiată 
cu El. Ioan a fost prezent încă de la începutul 
lucrării pe pământ a Domnului Isus, şi I-a as-
cultat zilnic învăţăturile. L-a văzut pe Isus cu 
ochii lui. A văzut minunile pe care Domnul 
Isus le-a făcut. A fost martor al compasiunii 
pe care Isus o arăta celor necăjiţi. Lucrurile 
pe care el le-a văzut, le-a auzit, privit şi pipă-
it (1 Ioan 1:1-4) le-a înregistrat pentru noi în 
scrierile lui cuprinse în Noul Testament. 

Sabia în teacă: Ioan 20:30-31. A scris Ioan 
în Evanghelia sa toate lucrurile pe care le-a 
făcut Domnul Isus? Nu, mai erau multe lu-
cruri pe care el nu le-a scris (Ioan 21:25). De 
ce a scris Ioan ceea ce a scris? După trei ani în 
care L-a urmat, L-a observat pe Domnul Isus 
şi a învăţat de la El, Ioan a ajuns la concluzia 
că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. 
Ioan şi-a dorit ca şi tu să crezi aceasta, şi să 
Îl urmezi pe Domnul Isus, ca să ai şi tu viaţă 
veşnică. 

Nu a fost întotdeauna uşor pentru Ioan să fie 
urmaşul lui Isus. Au fost momente în care a 
făcut greşeli şi L-a dezamăgit pe Domnul. În 
Luca 9:54 citim cum Ioan şi fratele lui şi-au 
ieşit din fire şi au vrut să ceară foc din cer să-i 
mistuie pe cei care au refuzat să Îl primească 
pe Isus. Nu-i de mirare că Isus i-a numit „fiii 
tunetului“ (Marcu 3:17). Într-o altă întâmpla-
re redată în Marcu 9:38, vedem că Ioan este 
egoist, dorind recunoaştere specială doar pen-
tru el şi însoţitorii lui. Ioan a avut multe de în-
văţat despre cum dorea Domnul Isus să fie el.

Metodă: Atitudini bune şi rele 
Caută următoarele referinţe, şi compară fap-
tele şi atitudinea Domnului Isus cu egoismul, 
mânia şi ura arătată de Ioan şi Iacov. Ce ar 
fi putut să înveţe Ioan de la Domnul Isus, în 
aceste întâmplări? 

Adolescenţii să citească pe rând referinţele. Ce-
re-le să răspundă, înainte să le spui tu informa-
ţiile date la fiecare referinţă. 

Marcu 6:31-34 – Domnul Isus era obosit şi 
voia să Se odihnească, şi totuşi, în mod altru-
ist, a pus nevoile altora înaintea nevoilor Sale. 
Compară aceasta cu dorinţa lui Ioan şi a lui 
Iacov de a avea ce este mai bun pentru ei. 

Ioan 13:3-5 – Domnul Isus a dovedit o ati-
tudine de slujire, spălând picioarele ucenici-
lor. Compară aceasta cu dorinţa lui Ioan şi a 
lui Iacov de a avea locurile cele mai înalte şi 
putere.
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C u v i n t e
Ce lucruri se schimbă în viaţa unui tânăr, atunci când el devine urmaş al lui Isus? 
Desci� ează cuvintele de mai jos, pentru a găsi lucruri care poate ar trebui să se schimbe în 
viaţa ta. 

a m e s t e c a t e

teriniPei uc raec mîi trpece umiptl birle
_______________________________________
udlMo nî cear îim trepec muptil 
_______________________________________
cbieiurOi eler
_______________________________________
locLiuer ed dcţieistra acer el nrtcezfvee
_______________________________________
emlFiel cear el ădv
_______________________________________
rciulruLe ep eacr îim ehltescuic bniia
_______________________________________
tiSe-uiler acre el zvizeit ep nrietnte
_______________________________________
Suortlp aecr lî ipctcra
_______________________________________

C u v i n t e
Ce lucruri se schimbă în viaţa unui tânăr, atunci când el devine urmaş al lui Isus? 
Desci� ează cuvintele de mai jos, pentru a găsi lucruri care poate ar trebui să se schimbe în 
viaţa ta. 

a m e s t e c a t e

teriniPei uc raec mîi trpece umiptl birle
_______________________________________
udlMo nî cear îim trepec muptil 
_______________________________________
cbieiurOi eler
_______________________________________
locLiuer ed dcţieistra acer el nrtcezfvee
_______________________________________
emlFiel cear el ădv
_______________________________________
rciulruLe ep eacr îim ehltescuic bniia
_______________________________________
tiSe-uiler acre el zvizeit ep nrietnte
_______________________________________
Suortlp aecr lî ipctcra
_______________________________________

Foaia de lucru 
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RĂSPUNSURI – FOAIA DE LUCRU 8

Prietenii cu care îmi petrec timpul liber

Modul în care îmi petrec timpul

Obiceiurile rele 

Locurile de distracţie care le frecventez

Filmele care le văd

Lucrurile pe care îmi cheltuiesc banii

Site-urile care le vizitez pe internet

Sportul care îl practic
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Luca 23:33-34 – Domnul Isus i-a iertat pe 
cei ce L-au respins, chiar dacă ei L-au răstig-
nit pe cruce. Compară aceasta cu mânia şi ura 
lui Ioan şi a lui Iacov, pentru cei ce i-au res-
pins, când ei au dus mesajul Domnului Isus. 

Petrecând timp cu Domnul Isus, Ioan a învă-
ţat multe lucruri, privindu-L cum reacţiona 
în diferite situaţii. Se vedea foarte clar cât de 
diferite erau reacţiile Domnului Isus, în com-
paraţie cu ale lui Ioan. Manifestându-şi dra-
gostea, smerenia, răbdarea şi iertarea, Dom-
nul Isus i-a lăsat lui Ioan un exemplu minunat 
privind modul în care trebuie să trăiască creş-
tinii. Provocarea era evidentă. Domnul Isus 
S-a aşteptat ca cei care-L urmau să-şi schim-
be viaţa, ca ei să fie diferiţi de cei din jurul lor, 
care nu Îl cunoşteau. 

Este clar că Ioan a învăţat multe de la Dom-
nul. Mulţi ani mai târziu, când îşi scria epis-
tolele, Ioan a arătat o atitudine foarte dife-
rită de cea din primii lui ani de credinţă. El 
i-a încurajat pe creştini să arate unii faţă de 
alţii dragoste, nu ură (1 Ioan 3:14-15). Le-a 
spus că trebuie să fie gata chiar să-şi dea viaţa 
unul pentru altul, în loc să fie egoişti (1 Ioan 
3:16). Şi ne-a învăţat că creştinii trebuie să fie 
mereu gata să împartă cu alţii ce au ei, nu să 
fie lacomi şi să caute să aibă numai pentru ei 
(1 Ioan 3:17). Ioan era o persoană diferită! A 
dovedit adevărul din 2 Corinteni 5:17, care 
spune că Domnul Isus schimbă total viaţa 
acelora care-L urmează. 

Dacă eşti creştin, dovedeşte modul tău de 
viaţă că Domnul Isus te-a schimbat? Aşa ar 
trebui! Aminteşte-ţi: în noua viaţă pe care o 
trăieşti pe urmele Lui trebuie să renunţi la 
felul vechi de a reacţiona, la faptele dinain-
te. Bineînţeles, aceste schimbări nu se vor 
întâmpla toate dintr-odată, dar dacă eşti un 
adevărat urmaş al lui Hristos, şi înveţi de la 
El, viaţa ta se va schimba. 

În Galateni 5:22-23 găseşti o listă care te aju-
tă să verifici dacă ai calităţile care trebuie să 

existe în viaţa unui urmaş al lui Hristos. Sunt 
ele vizibile şi în viaţa ta? 

Î M P Ă R Ţ I R E A  L E C Ţ I E I

A slujit Domnului
Ioan a fost întotdeauna plin de zel în a spune 
altora despre Domnul Isus, ca şi alţii să Îl cu-
noască pe El. Acesta este motivul pentru care 
a scris Evanghelia sa. După ce Domnul Isus 
S-a înălţat la cer, şi Duhul Sfânt s-a coborât în 
ziua Cincizecimii, Ioan şi ceilalţi apostoli au 
continuat să-I slujească Domnului. Fără tea-
mă sau ruşine, au predicat mesajul Evangheli-
ei, şi au spus că mântuirea poate fi găsită doar 
în Domnul Isus (Fapte 4:12). Oamenii rămâ-
neau uimiţi de îndrăzneala cu care predicau 
ei (Fapte 4:13). Cei care îi ascultau, ştiau că 
apostolii sunt nişte oameni simpli, fără educa-
ţie, dar ei vorbeau cu atât de multă autoritate 
şi putere! Lui Ioan nu îi era ruşine să mărturi-
sească pe Domnul său, chiar dacă a fost dese-
ori persecutat din cauza credinţei lui în El. 

(Arată ajutorul 
vizual 8.)

Câteodată poate 
fi greu să trăieşti 
pentru Domnul 
şi să-I slujeşti. 

Unii oameni ne desconsideră sau ne batjoco-
resc. Poate că la şcoală încerci să le spui cole-
gilor despre Domnul Isus, dar ei te necăjesc şi 
iau în derâdere ceea ce spui. Mai târziu Ioan a 
scris creştinilor că nu trebuie să fim surprinşi 
că lumea ne urăşte (1 Ioan 3:13). Când Îi slu-
jim Domnului, trebuie să ne aşteptăm şi la 
suferinţă. 

Metodă: Primele 50 de ţări din lume în care 
creştinii sunt persecutaţi
Ia de pe internet informaţii actuale despre creş-
tinii persecutaţi. Site-ul opendoors.org oferă lista 

I o a n  –  u n  u r m a ş  d e v o t a t 
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actualizată a ţărilor în care creştinii sunt perse-
cutaţi. De asemenea, pe site-ul agentiakairos.ro 
găseşti o broşură de rugăciune. Tipăreşte lista 
înainte de a merge la oră. Cere adolescenţilor să 
numească ce ţări cred ei că sunt pe listă. Arată-
le-o apoi, pe un ajutor vizual mărit, sau multi-
plică pagina pentru fiecare dintre ei. 

Metodă: Studiu de caz
Fotocopiază şi împarte 
adolescenţilor foaia de 
lucru 9. Citeşte cu voce 
tare povestirea, şi discu-
taţi apoi următoarele în-
trebări.

• Cum crezi că s-a 
simţit Ah Yee când a 
văzut cum îl trata pro-

fesoara pe Ming Su? 

• De ce era atât de dificilă alegerea pe care 
Ah Yee trebuia să o facă? 

• Ce ar fi putut ea să facă, în loc să recu-
noască faptul că este creştină? 

• Ce îţi arată această povestire cu privire la 
relaţia pe care Ah Yee o avea cu Domnul 
Isus? 

• Cum crezi că S-a simţit Domnul Isus, 
văzând cum s-au comportat Ming Su şi 
Ah Lee? 

Metodă: Experienţa lui Ioan 
Fotocopiază şi împarte 
foaia de lucru 10. Pune 
pe adolescenţi să lucreze 
în grupe de câte doi sau 
trei, pentru a completa 
spaţiile libere. 

De ce era Ioan atât de 
hotărât să-I slujească 
Domnului, indiferent 

de consecinţe? Poate că din cauză că şi-a 

amintit cât de mult a suferit Domnul Isus 
pentru el (Ioan 19:17-18). Aminteşte-ţi că 
Ioan a fost martorul morţii Sale (Ioan 19:26). 
Poate că Ioan şi-a amintit bucuria care a sim-
ţit-o când a auzit că Isus înviase din morţi 
(Ioan 20:3-8). Nimic nu-l mai putea opri pe 
Ioan să-I slujească Celui care făcuse atât de 
mult pentru el. 

Tinere creştin, te gândeşti tu încontinuu la 
tot ce a făcut Domnul Isus pentru tine? El 
a părăsit cerul, ca să vină pe pământ şi să 
moară pentru păcatele tale. A luat asupra Lui 
pedeapsa ta, ca să fii iertat şi să ai parte de 
veşnicia cu El, în ceruri. Îi slujeşti aşa cum 
trebuie? Le spui şi altora despre El? Nu va fi 
întotdeauna uşor – poate că, la fel ca Ioan, 
vei avea parte de necazuri şi greutăţi. Nicio-
dată să nu te ruşinezi că-I slujeşti Domnului! 
Cum spunea renumitul misionar C.T. Studd: 
„Dacă Isus Hristos este Dumnezeu, şi a mu-
rit pentru mine, atunci niciun sacrificiu nu 
este prea mare să-l fac pentru El.“

Concluzie 
Ca urmaş al lui Isus Hristos, Ioan a învăţat 
multe lecţii. S-a întâmplat să mai greşească, 
dar el nu s-a lăsat, ci a continuat să-I slujeas-
că Domnului. Să căutăm şi noi să-i urmăm 
exemplul. 

Metodă: Rugăciune
Încurajează pe adolescenţi să se roage. Pe foaia de 
lucru 10 este o listă cu subiecte de rugăciune. ●

Foaia de lucru 9

Profesoara Wang se înfuria din ce în ce mai 
tare. Clasa ei de adolescenţi de treisprezece ani 
îşi ţinea răsufl area când d-na Wang îşi dezlănţuia 
şuvoiul de cuvinte. Ah Yee se uita în podea şi spe-
ra că va trece repede, fără o altă confruntare. 

„Şi am auzit că unii dintre voi mergeţi săptă-
mânal la adunări creştine“, a strigat d-na Wang. 
„Dacă veţi continua să fi ţi creştini veţi avea un vi-
itor sumbru! Oricum, Dumnezeu nu există! Ştiţi 
cu toţii că în această ţară este ilegal să primiţi în-
văţătură religioasă până când aveţi 18 ani. Şi ştiţi 
că dacă sunteţi descoperiţi că sunteţi creştini, 
nu mai aveţi voie să veniţi la şcoală. Când veţi fi  
mari, nu veţi avea un loc de muncă bun! Ming 
Su, mai mergi la acele întâlniri creştine pentru 
copii?“ Vocea ei era plină de ură. 

„Da, d-nă Wang“, a răspuns Ming Su cu în-
drăzneală. „Sunt creştin, şi voi merge toată viaţa 
mea pe calea lui Isus!“

Într-un acces de furie, ea l-a apucat de păr şi 
l-a lovit de perete. El a căzut grămadă pe podea. 
Toţi au suspinat adânc. 

„Vă avertizez pe toţi“, a continuat d-na Wang 
ţipând: „Dacă nu încetaţi să mai mergeţi la aces-
te ore biblice, vă aşteaptă aceeaşi soartă, şi veţi fi  
exmatriculaţi din şcoală. Şi nu veţi mai putea să 
mergeţi la nicio altă şcoală.“

Inima lui Ah Yee s-a umplut de frică, pri-
vind-o accidental în ochi pe d-na Wang. 

Când clopoţelul a sunat, d-na Wang a spus 
în încheiere: „Mâine vreau să ştiu care dintre voi 
continuă să meargă la adunările creştine. Trebuie 
să alegeţi între aceste ore biblice sau şcoală.“

Ah Yee a respirat uşurată, şi a spus o rugăciu-
ne scurtă de mulţumire, că avea cel puţin încă o zi 
înainte să se confrunte cu profesoara Wang. 

Toţi copiii din clasă l-au ajutat pe Ming Su să 
se ridice de pe podea, şi au plecat cu toţii încet 
spre casă. 

La cină Ah Yee le-a spus părinţilor ce s-a în-
tâmplat ziua la şcoală. Mama ei conducea de mult 
timp un studiu biblic pentru femei în casa unde 
se adunau creştinii, şi unde avea loc ora de şcoa-
lă duminicală pentru copii. Ea a întrebat-o: „Ah 
Yee, ai învăţat la matematică, după ce ai venit de 
la şcoală? Ah Yee a încuviinţat cu capul. „Dar nu 

am avut timp să copiez nicio cântare pentru în-
tâlnirea din seara asta“. 

„Nu-i nicio problemă. Să ne rugăm ca să iei o 
notă foarte bună la testul de mâine şi, dacă este 
posibil, d-na Wang să nu-şi mai amintească de 
ultimatumul ei.“ 

Şi-au plecat cu toţii capetele şi au început să 
vorbească cu Domnul cerului şi al pământului, 
cerându-I înţelepciune. Ah Yee a cerut Tatălui ei 
ceresc să o ajute să ia note bune, că dacă note-
le sunt mici, profesoara să nu dea vina pe orele 
biblice. Dar apoi a adăugat, dacă va trebui să ia 
o decizie, Domnul să îi dea puterea să-L urmeze 
pe Isus. 

A doua zi de şcoală a început ca oricare alta. 
Când a sunat clopoţelul, toţi copiii s-au adunat pe 
terenul de joacă în şiruri, aşezaţi umăr la umăr. 
Timp de cincisprezece minute au cântat cuvin-
tele: „Iubesc Partidul Comunist! Iubesc Partidul 
Comunist!“ Ah Yee nu era entuziasmată de aces-
te exerciţii zilnice, iar astăzi gândul ei era doar la 
acel test la matematică. Când a sosit momentul, 
a răspuns fără probleme la primele patru între-
bări. Dar dintr-odată a uitat totul, când a ajuns 
la a cincea întrebare. Şi-a închis ochii şi a cerut 
ajutorul lui Dumnezeu. Când şi-a deschis ochii, 
răspunsul i-a părut atât de simplu.

Dar chiar dacă Ah Yee a obţinut o notă mare 
la test, d-na Wang i-a interzis să mai meargă la 
orele biblice. 

După ore, furioasa d-nă Wang i-a cerut lui Ah 
Yee să decidă. „Ah Yee, trebuie să alegi între în-
tâlnirile de creştini şi şcoală!“

Ah Yee a cerut în gând Domnului înţelepciu-
ne. Într-un fi nal, s-a decis să renunţe la şcoală, şi 
încet a spus la revedere d-nei Wang. 

Mai târziu, când Ah Yee şi mama ei au mers 
la un seminar de la misiunea Open Doors (Uşi 
deschise), ea a spus: „Îmi voi petrece întreaga via-
ţă învăţând copiii despre Domnul Isus Hristos.“

(Povestire preluată din cartea „Copiii în groapa cu lei“, 
scrisă de Paul Estabrooks). 

Profesoara Wang se înfuria din ce în ce mai 
tare. Clasa ei de adolescenţi de treisprezece ani 
îşi ţinea răsufl area când d-na Wang îşi dezlănţuia 

am avut timp să copiez nicio cântare pentru în-
tâlnirea din seara asta“. 

„Nu-i nicio problemă. Să ne rugăm ca să iei o 

Studiu de caz 
Ah Yee din China
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Listă 
r u g ă c i u n e✔

❑ Să te ajute să Îl asculţi.

❑ Să te ierte ori de câte ori L-ai dezamăgit 
pe Domnul.

❑ Să ai o relaţie mai apropiată cu Isus.

❑ Să te ajute să îndrăzneşti să spui şi altora 
despre Domnul.

❑ Să te întărească atunci când treci prin 
situaţii grele la şcoală, acasă etc.

❑ Să-i ajute pe creştinii din lumea întreagă, 
care sunt persecutaţi.

❑ Dacă te bucuri de libertate în ţara ta, 
mulţumeşte-I lui Dumnezeu pentru 
aceasta!

de

În cartea Faptele Apostolilor citim că Ioan a continuat să-I 
slujească Domnului şi să vestească Evanghelia. Dar i s-au 
întâmplat multe lucruri îngrozitoare.

Experienta lui 
ioan
A fost __________________

________ împreună cu alţi ucenici. 

El a fost  _____________ şi i s-a 

interzis să  ________________

______________________ .

Fratele lui, Iacov, a fost  ________ .

A fost  _________________  pe 

insula  __________________ .

Fapte
5:17-18

Fapte
5:40

Fapte
12:2

Apocalipsa
1:9

'

Listă 
r u g ă c i u n e✔

❑ Să te ajute să Îl asculţi.

❑ Să te ierte ori de câte ori L-ai dezamăgit 
pe Domnul.

❑ Să ai o relaţie mai apropiată cu Isus.

❑ Să te ajute să îndrăzneşti să spui şi altora 
despre Domnul.

❑ Să te întărească atunci când treci prin 
situaţii grele la şcoală, acasă etc.

❑ Să-i ajute pe creştinii din lumea întreagă, 
care sunt persecutaţi.

❑ Dacă te bucuri de libertate în ţara ta, 
mulţumeşte-I lui Dumnezeu pentru 
aceasta!

de

În cartea Faptele Apostolilor citim că Ioan a continuat să-I 
slujească Domnului şi să vestească Evanghelia. Dar i s-au 
întâmplat multe lucruri îngrozitoare.

Experienta lui 
ioan
A fost __________________

________ împreună cu alţi ucenici. 

El a fost  _____________ şi i s-a 

interzis să  ________________

______________________ .

Fratele lui, Iacov, a fost  ________ .

A fost  _________________  pe 

insula  __________________ .

Fapte
5:17-18

Fapte
5:40

Fapte
12:2

Apocalipsa
1:9

'

Foaia de lucru 
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5
Obiective: Dorim ca adolescenţii să: 

devină conştienţi de evenimentele viitoare, 
revelate în Cuvântul lui Dumnezeu;

aştepte din toată inima revenirea Dom-
nului, şi să trăiască în aşteptare;

să acorde acum prioritate slujirii Lui, 
datorită revenirii apropiate a Domnului 
nostru;

să se căiască de păcatele lor, ca să fie gata 
la revenirea Domnului.

Introducere
(Arată ajutorul 
vizual 9. Acoperă 
scrisul cu bucăţi 
de hârtie, pe care 
le vei îndepărta 
pe măsură ce pre-
dai lecţia.) 

Priveşte la acest alpinist. El s-a căţărat la o 
altitudine mare, deasupra norilor. În timp ce 
se odihneşte şi admiră panorama dinaintea 
ochilor, poate vedea mulţi alţi munţi în de-
părtare. Văzând doar vârfurile munţilor, nu 
poate vedea văile dintre ei. Este o bună ima-
gine pentru noi, pe care s-o păstrăm în minte, 
în timp ce discutăm despre ceea ce spune Bi-
blia cu privire la evenimentele viitoare. În car-
tea Apocalipsa Domnul Isus l-a dus pe Ioan 
într-un loc de unde avea o perspectivă unică a 
lucrurilor care se vor întâmpla în viitor. Mul-
te dintre ele sunt greu de înţeles, fiindcă noi 
vedem doar vârfurile evenimentelor, nu şi ce 
se întâmplă între ele. 

Ioan, mai târziu în viaţă
Ioan este acum mult mai în vârstă (cei mai 
mulţi cercetători sunt de părere că Apoca-
lipsa a fost scrisă în anul 95 d.Hr.). Trecu-
seră aproape 70 de ani de când Domnul Isus 
îl chemase pe Ioan să-L urmeze (anul 26-27 
d.Hr.). Şi aveau să mai treacă aproximativ 
cinci ani până la moartea lui Ioan.

Priveşte versetul din Apocalipsa 1:9. Unde se 
afla Ioan? El a fost exilat pe insula Patmos, 
o insulă mică, stâncoasă şi aridă, în Marea 
Mediterană. Aici romanii trimiteau pe cei 
pe care-i considerau periculoşi sau care creau 
probleme. Pe când era pe acea insulă, Ioan a 
primit de la Dumnezeu o revelaţie minunată, 
a lucrurilor care se vor întâmpla în viitor. El 
le-a scris în cartea pe care noi o cunoaştem 
sub numele de Apocalipsa, ultima carte a Bi-
bliei. 

Când Ioan a avut acea vedenie, era un timp 
de persecuţie atât pentru el personal, cât şi 
pentru toţi creştinii din acel timp. Primele 
capitole ale ei conţin scrisori către şapte bi-
serici. Fiecare biserică primeşte mustrări şi 
încurajări, în funcţie de situaţia în care se 
afla. Domnul le-a spus creştinilor prin Ioan 
că ştie starea lor spirituală şi necazurile prin 
care trec. Mulţi au murit în mari chinuri, sub 
conducerea lui Nero, inclusiv Petru şi Pavel. 
Acum persecuţia continua sub domnia aspră 
a lui Domiţian. 

În ciuda încercărilor şi a ispitelor, Domnul 
îi cheamă pe creştini să rămână tari. Cartea 
Apocalipsa slujeşte ca o încurajare şi un semn 
de aducere aminte pentru toţi credincioşii, 
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că deşi circumstanţele pot fi grele, victoria 
lor a fost deja asigurată prin sângele Mielu-
lui, Domnul Isus Hristos (Apocalipsa 5:9 şi 
12:11). 

Cartea Apocalipsa
Mulţi oameni sunt de părere că Apocalipsa 
este o carte greu de înţeles, dar tocmai de 
aceea trebuie citită! Să vedem cel puţin două 
motive pentru care trebuie să studiem aceas-
tă carte: 

Sabia în teacă: 2 Timotei 3:16. Acest ver-
set ne spune că toată Biblia este inspirată de 
Dumnezeu, şi că ea ne este de folos. 

Sabia în teacă: Apocalipsa 1:1-3. Priveşte 
din nou la versetul 3. Ce promisiune specială 
şi încurajare se găseşte pentru noi în acest ver-
set? Există o binecuvântare pentru toţi aceia 
care citesc, ascultă şi împlinesc cuvintele ei. 
Nicio altă carte a Bibliei nu conţine o astfel 
de promisiune! 

Voia lui Dumnezeu este să înţelegem ce se va 
întâmpla în viitor. El ne-a lăsat această desco-
perire, pentru a ne arăta lucrurile care se vor 
întâmpla în curând (Apocalipsa 1:1). Astăzi, 
peste tot în lume, oamenii vor să ştie ce se va 
întâmpla în viitor. Ei îşi citesc zilnic horo-
scopul. Unii consultă cărţi de tarot, merg să 
li se citească în palmă, sau folosesc planşeta 
de spiritism şi tot ceea ce ei cred că îi va aju-
ta să afle mai multe despre ceea ce se va în-
tâmpla în viaţa lor personală. Dumnezeu ne 
interzice să încercăm să descoperim viitorul 
prin vreuna din aceste metode (Deuteronom 
18:10-12). Tot ceea ce avem nevoie să ştim 
despre viitor, Dumnezeu ne-a revelat deja în 
Cuvântul Său.

Nu este de-ajuns doar să acorzi atenţie aces-
tor lucruri, ci este vital să faci ceea ce spune 
Dumnezeu. Neascultarea de avertismentele 
lui Dumnezeu cu privire la viitor va avea con-
secinţe foarte serioase. 

Să petrecem restul timpului privind la câte-
va din evenimentele pe care Ioan le-a văzut în 
revelaţia sa. Pe măsură ce vom face aceasta, 
vom căuta şi alte versete din Biblie, care ne vor 
ajuta să înţelegem mai bine evenimentele.

A doua venire a lui Isus
Priveşte în Apocalipsa 1:7-8. În viziunea sa, 
lui Ioan i se spune clar că Domnul Isus va re-
veni. 

Acest eveniment măreţ se va întâmpla într-o 
zi. În Noul Testament sunt mai mult de 300 
de profeţii despre a doua venire a Domnului 
Isus, aşa că nu le putem ignora. Un lucru care 
îi face pe credincioşi să aibă o mare încredere 
în promisiunile lui Dumnezeu este faptul că 
s-a împlinit cu privire la Domnul Isus tot ceea 
ce a promis Dumnezeu în Cuvânt. În Vechiul 
Testament au fost făcute mai mult de 300 de 
profeţii despre prima venire a Domnului Isus 
pe pământ, unele din ele chiar cu 1.000 de 
ani înainte. Isus a promis celor ce-L vor urma 
că va veni din nou (Ioan 14:3). Îngerii au de-
clarat la înălţarea Sa acest lucru (Fapte 1:11). 
Toate aceste lucruri ne întăresc încrederea în 
promisiunea celei de a doua veniri. 

Se va ţine Dumnezeu de cuvânt? Da! Va re-
veni Domnul Isus? Da! Când El va reveni, va 
fi o zi minunată pentru cei credincioşi (1 Te-
saloniceni 4:16-17). Aceia care sunt mântuiţi, 
se vor întâlni cu Domnul în văzduh, şi vor fi 
cu El pentru totdeauna. 

Dar ce se va întâmpla cu cei care au luat în râs 
revenirea Lui, şi au respins Evanghelia? Pen-
tru ei ziua aceea va fi una plină de groază. Îşi 
vor da seama cât de mult au greşit. Domnul 
va aduce judecata Sa asupra lor, şi ei vor fi veş-
nic despărţiţi de El (2 Tesaloniceni 1:7-10). 

Ai grijă ca tu să nu faci parte dintre ei! Nu 
ştim când va reveni Domnul (Matei 24:36); 
nimeni nu ştie, în afară de Dumnezeu-Tatăl. 
Dumnezeu are răbdare şi oferă celor batjo-
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coritori şi tuturor oamenilor posibilitatea de 
a veni la El (2 Petru 3:3, 49), dar va veni o zi 
când răbdarea Lui se va termina, şi Domnul 
Isus va reveni. Aşa că este necesar să fii gata 
(Matei 24:44). 

Metodă: Sondaj de opinie
Încurajează-i pe adolescenţi în săptămâna care 
urmează să adreseze această întrebare la trei ne-
creştini: „Crezi că Isus Hristos va reveni, după 
cum a spus?“ Cere-le să-şi noteze răspunsurile şi 
să le spună şi celorlalţi  la întâlnirea următoare. 

(Cere adolescenţilor să enumere lucruri care ne-
cesită pregătire). 

În viaţă ne pregătim pentru atât de multe lu-
cruri – să mergem zilnic la şcoală, să susţinem 
examene, să prezentăm lucrări, să mergem în 
vacanţă, să participăm la un eveniment spor-
tiv sau să mergem într-o excursie. 

(Arată ajutorul vizual 10). Spune adolescenţilor 
că băiatul din imagine 
se pregăteşte să meargă 
în vacanţă într-un loc 
în care are garanţia că 
vremea va fi călduroasă. 
Întreabă-i ce greşeşte el.)

El îşi ia cu sine multe 
haine groase, de care 
nu va avea nevoie. Tre-

buie să se hotărască ce îşi ia cu el. Trebuie să 
ia decizia corectă, pentru a se pregăti de călă-
torie aşa cum trebuie. Ce pregătiri ai făcut tu 
în aşteptarea revenirii Domnului Isus? Ţi-ai 
pierdut timpul cu alte lucruri? Poate că nu te-ai 
gândit până acum prea mult la aceasta. 

Dacă nu eşti gata să te întâlneşti cu Domnul 
Isus, trebuie să te pocăieşti de păcatele tale şi 
să-I ceri să te mântuiască. Doar aşa eşti sigur 
că eşti pregătit.

Creştinii de astăzi au păreri diferite cu pri-
vire la ceea ce se va întâmpla în ultimele zile. 
De exemplu, unii spun că Apocalipsa trebu-
ie interpretată literal, în timp ce alţii cred că 
limbajul folosit este mai degrabă simbolic. Cu 
toate acestea, suntem toţi de acord că nimeni 
nu ştie timpul şi ziua (Matei 24:36), şi că El 
va reveni foarte curând. Cea mai importantă 
întrebare este: Eşti tu gata să-L întâlneşti? 

Î M P Ă R Ţ I R E A  L E C Ţ I E I
(Arată ajutorul 
vizual 11. Aco-
peră scrisul cu 
bucăţi de hârtie, 
pe care le vei în-
depărta pe mă-
sură ce predai 

lecţia.) 

Descoperirea lui Ioan din Apocalipsa nu 
lasă nicio urmă de îndoială că Domnul Isus 
Hristos va reveni. Consecinţele nepregăti-
rii pentru revenirea Domnului sunt tragice, 
îngrozitoare. Înainte să vedem consecinţele, 
mai există o realitate din viitor, la care trebuie 
să ne gândim. Dacă Domnul Isus nu va reve-
ni în timpul vieţii noastre, fiecare dintre noi 
vom întâmpina această realitate. 

Moartea
Viaţa trece foarte repede. Niciunul dintre noi 
nu este sigur de ziua de mâine. Dacă Domnul 
nu Se întoarce în timpul vieţii noastre, fiecare 
dintre noi vom muri (Evrei 9:27a). 

Poate spui că eşti prea tânăr să te gândeşti 
la moarte. Eclesiastul 12:1 îţi spune: „Adu-ţi 
aminte de Creatorul tău, în zilele tinereţii 
tale“. Oamenii mor de obicei când sunt mai 
bătrâni, dar nu este întotdeauna aşa. 

(Poţi relata un incident cu o persoană tânără 
care a murit în mod tragic sau a fost omorâtă.) 

Ajutorul vizual 10

Ajutorul vizual 
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Ajutorul vizual 
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Nu avem garanţia că vom ajunge bătrâni. 

Problema este că ne naştem morţi din punct 
de vedere spiritual. Suntem născuţi în păcat 
(Psalmul 51:5), şi nu suntem interesaţi de 
Dumnezeu sau de ceea ce a făcut Domnul 
Isus pentru noi. Păcatul nostru este o barieră 
între noi şi Dumnezeu. Fiindcă suntem mor-
ţi spiritual, nu ne putem ajuta singuri – doar 
Dumnezeu poate să ne ajute. Când Dumne-
zeu ne vorbeşte despre păcatul nostru, şi ne 
arată ce a făcut Hristos, răspunsul nostru 
trebuie să fie întoarcerea de la păcat (Fapte 
3:19), şi punerea încrederii noastre doar în 
Hristos, pentru a fi mântuiţi (Fapte 16:31). 
Atunci nu vom mai fi morţi spiritual, ci vii! 
Atunci vom fi gata să întâmpinăm moartea 
fizică, fiindcă avem viaţa veşnică (Ioan 3:16). 

Aşa că în viitor vom muri, sau vom fi încă în 
viaţă la revenirea Domnului. Şi după aceea 
vine …

Judecata
În Evrei 9:27 Cuvântul lui Dumnezeu vor-
beşte foarte clar cu privire la judecata de după 
moarte. Unul dintre lucrurile care se vor în-
tâmpla la revenirea Domnului, este că El va 
judeca (2 Timotei 4:1). În revelaţia lui, Ioan 
a văzut cum în acea zi se va deschide cartea 
vieţii (Apocalipsa 20:12). Numele tuturor 
celor care s-au încrezut în Hristos, pentru a 
fi mântuiţi, sunt scrise în această carte (Fili-
peni 4:3). Dacă numele tău nu este scris aco-
lo, te aşteaptă o soartă groaznică (Apocalipsa 
20:15). 

Toţi oamenii din toate timpurile vor sta îna-
intea lui Dumnezeu. Dacă numele lor nu se 
află scris în cartea vieţii, vor fi aruncaţi în iad 
pentru totdeauna. Aceasta este moartea veş-
nică. Mai înainte am vorbit despre moartea 
spirituală – ea poate fi înlăturată aici pe pă-
mânt, fiindcă toţi cei care se încred în Hris-
tos, au o viaţă nouă în El. Am vorbit şi despre 

moartea fizică – şi pentru aceasta ne putem 
pregăti, încrezându-ne în Hristos. Dar pen-
tru cei care au murit nemântuiţi nu mai există 
o a doua şansă. Este prea târziu. Dar pentru 
tine astăzi nu este prea târziu. Revelaţia lui 
Ioan din cartea Apocalipsa ne-a arătat clar ce 
se va întâmpla în viitor, iar acum este timpul 
ca să te pregăteşti şi tu pentru viitor (2 Corin-
teni 6:2). Hristos a murit pe cruce, pentru a 
lua pedeapsa pentru păcatul nostru (1 Petru 
2:24). Trebuie să te pregăteşti pentru a doua 
Sa venire, încrezându-te în El, ca să scapi de 
moartea veşnică şi de judecată. Te-ai gândit 
tu la aceasta în mod serios, sau trăieşti fără să 
te gândeşti cu adevărat la viitor? Este impor-
tant ca „aici şi acum“ să fii mântuit. Hristos 
îţi oferă iertare de păcat şi un scop vieţii tale. 
Nu se merită să laşi nimic să te împiedice să 
vii la Domnul Isus. 

Noul Ierusalim
Domnul i-a descoperit lui Ioan şi ce se va în-
tâmpla la sfârşitul timpului cu cei care şi-au 
pus încrederea în Isus, şi ale căror nume au 
fost scrise în cartea vieţii. Ei îşi vor petrece 
veşnicia alături de Dumnezeu, în gloria Sa. 
Domnul i-a arătat lui Ioan un oraş sfânt, care 
se cobora din ceruri. În Apocalipsa 21-22 
Ioan descrie aspectul minunat al a noului Ie-
rusalim. Iată câteva aspecte. 

(Încurajează pe adolescenţi să deschidă la Apo-
calipsa 21-22, şi să te urmărească, în timp ce faci 
un rezumat al conţinutului.)

Apocalipsa 21:12 – oraşul este înconjurat 
de un zid înalt care are 12 porţi, având câte 
un înger la fiecare poartă. Credincioşii vor fi 
acolo în siguranţă. Părtăşia noastră cu Dum-
nezeu şi cu poporul Său nu va fi ruptă nicio-
dată. 

Apocalipsa 21:12-14 – Numele celor 12 se-
minţii ale lui Israel sunt scrise pe porţi, şi ale 
celor 12 apostoli pe temeliile zidului. Ei re-

5
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prezintă poporul lui Dumnezeu în vechiul şi 
noul legământ. Întreaga biserică va fi adunată 
în prezenţa lui Dumnezeu. 

Apocalipsa 21:18-21 – Oraşul este din aur 
curat, transparent ca sticla, pietre preţioase 
etc. – materiale care reflectă lumina. Dum-
nezeu este prezent în acest oraş, şi gloria Lui 
se reflectă şi umple locul. În niciun colţişor 
nu poate sta întunericul. Apropierea noastră 
de Dumnezeu va fi perfectă. Vom fi copleşiţi 
de prezenţa Lui. 

Apocalipsa 22:1-2 – Ioan vede un râu cu apa 
vieţii, care străbate oraşul, şi pomul vieţii, 
care rodeşte în fiecare lună. Viaţa împreună 
cu Dumnezeu este adevărata viaţă. Nu va 
mai fi suferinţă, nu va mai fi boală sau păcat şi 
nimic nu va mai fi blestemat. Ne vom bucura 
de viaţa din Dumnezeu şi cu Dumnezeu, cu 
toate binecuvântările ei, pentru totdeauna. 

Ce loc minunat! Dacă crezi în Domnul Isus, 
trebuie să aştepţi cu nerăbdare să fii cu El 
acolo într-o zi. Dacă nu, atunci vino la El, ca 
să fii sigur că şi tu ai un loc pregătit în ceruri. 

Concluzie 
Toată viaţa lui, Ioan a fost un urmaş credin-
cios al Domnului Isus Hristos. A fost unul 
dintre cei mai apropiaţi prieteni ai Domnului 
Isus de pe acest pământ. Acum, fiind bătrân, 
exilat pe o insulă pustie, din cauza credinţei 
lui, Domnul îl răsplăteşte cu această desco-
perire minunată, arătându-i multe lucruri 
care se vor întâmpla în viitor. Când Ioan se 
gândea la viitor, ştia că este pregătit, fiindcă 
Isus era Domnul şi Mântuitorul lui. Nu-i era 
frică de moarte sau de judecată; în schimb aş-
tepta cu nerăbdare ziua când avea să se întâl-
nească iarăşi cu Domnul Isus, în cer (1 Ioan 
3:2-3). Aştepţi şi tu acea zi? Eşti sigur că eşti 
pregătit să te întâlneşti cu Domnul? Dacă nu 
eşti sigur, împacă-te cu El chiar azi. Dacă eşti 
mântuit, slujeşte-I şi spune şi altora despre 
Mântuitorul care va reveni. 

Metodă: Joc recapitulativ pe echipe 
Acest joc pe echipe are trei runde. 

1. Runda alternantă: Echipelor li se pune câte 
o întrebare, în mod alternativ, ele câştigând câte 
două puncte, dacă răspunsul este corect. Dacă la 
o întrebare răspunsul este greşit, echipa cealaltă 
câştigă un punct, dacă dă răspunsul corect. 

2. Runda „primul răspunde“: Se pune o între-
bare ambelor echipe. Răspunde la întrebare pri-
mul care ridică mâna din oricare echipă.  Dacă 
răspunde corect, nu se dă niciun punct, ci echipa 
lui are posibilitatea să răspundă la trei întrebări, 
şi să câştige un punct la fiecare răspuns corect. 
Răspunsurile incorecte nu dau posibilitatea 
echipei celeilalte să răspundă, şi nici nu se scad 
puncte pentru răspunsurile greşite.

3. Runda rapidă: Fiecare întrebare este pen-
tru ambele echipe. Persoana care ridică prima 
mâna, câştigă un punct pentru echipa ei, la fi-
ecare răspuns corect, dar pierde un punct, dacă 
răspunsul este greşit. 

Cu cât jocul este mai rapid, cu atât este mai cap-
tivant. Totuşi, fă-ţi timp pe parcursul jocului sau 
după joc, să corectezi răspunsurile greşite, astfel 
consolidând procesul de învăţare. 

Runda alternativă
1. Care era numele tatălui lui Ioan? (Ze-

bedei)

2. Cum îl chema pe fratele lui Ioan? (Iacov)

3. Ce ocupaţie avea Ioan? (pescar)

4. Ce nume a primit Ioan şi fratele lui? (Fiii 
tunetului)

5. Pe ce insulă era Ioan, când a primit Apo-
calipsa? (Patmos)

6. Ce i se promite celui ce citeşte Apocalipsa 
(o binecuvântare)

7. Numeşte trei lucruri la care a trebuit să 
renunţe Ioan, pentru a-L urma pe Dom-
nul. (familia, locuinţa, ocupaţia)
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8. Ce trebuie să facem când Dumnezeu ne 
vorbeşte şi ne spune să Îl urmăm? (Să 
ascultăm.)

Runda „primul răspunde“: 
1. Câte cărţi a scris Ioan? (cinci)

2. Care sunt cele cinci cărţi scrise de Ioan? 
(Evanghelia după Ioan, 1, 2 şi 3 Ioan, 
Apocalipsa)

3. Despre ce este vorba în general în episto-
le? (încurajarea creştinilor)

4. Despre ce este vorba în Apocalipsa? 
(Despre revelaţia lui Dumnezeu, dată 
lui Ioan, cu privire la viitor.)

Runda rapidă
1. Cum a reacţionat Ioan într-o zi? (Şi-a 

ieşit din fire.)

2. Ce ne desparte pe noi de Dumnezeu? 
(păcatul)

3. Ce trebuie să facem cu privire la păcatul 
nostru? (Să ne pocăim.)

4. Ce va face Domnul Isus, dacă ne mărtu-
risim păcatele? (Ne va ierta.)

5. În Apocalipsa 21 ni se relatează că Ioan 
a văzut un ______ sfânt. (oraş)

6. Din ce cauză a fost exilat Ioan pe insula 
Patmos? (A fost socotit ca fiind un om pe-
riculos, care face probleme.)

7. Ce alte necazuri a mai suferit Ioan? (bă-
taie şi închisoare)

8. Cine a spus următoarele cuvinte: „Dacă 
Isus Hristos este Dumnezeu, şi a murit 
pentru mine, atunci niciun sacrificiu fă-
cut pentru el nu este prea mare.“? (C.T. 
Studd)

Runda „primul răspunde“
1. Ce a văzut Ioan în revelaţia de la Dum-

nezeu? (viitorul)

2. Care sunt unele din lucrurile pe care oa-
menii le folosesc pentru a afla viitorul? 
(horoscop, cărţi de tarot, citit în palmă, 
planşete de spiritism)

3. Ce spune Dumnezeu despre acestea? 
(Dumnezeu interzice folosirea lor.)

4. Unde se află revelaţia lui Dumnezeu 
pentru noi, ceea ce doreşte El să ştim noi? 
(în Biblie)

Runda rapidă
1. Ce eveniment măreţ urmează să se în-

tâmple în viitor, cu privire la Domnul 
Isus? (revenirea Lui)

2. Câte profeţii găsim în Noul Testament 
cu privire la a doua venire a Domnului 
Isus? (mai mult de 300)

3. Pentru cine va reveni Domnul? (pentru 
credincioşi)

4. Când va reveni El? (Nimeni nu ştie 
când.)

5. Ce ni se spune în Eclesiastul 12:1 să ne 
„amintim“? (Să ne amintim de Creatorul 
nostru.)

6. Care este un lucru de care putem să fim 
siguri, în afară de revenirea Domnului 
Isus? (Că într-o zi vom muri.)

7. Ce va face Domnul Isus când va reveni? 
(Va judeca.)

8. În ce carte trebuie ca numele noastre să 
fie scrise? (în cartea vieţii)

Metodă: foaie de lucru pentru acasă
Fotocopiază şi împarte 
foaia de lucru 11. Poate 
fi completată de adoles-
cenţi în timpul progra-
mului sau mai târziu, 
acasă. ●
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Foaia de lucru 11

▼
A

❡
C

❂
D

✤
E

●
F

❅
I

✧
J

◗
L

➷
M

✪
N

✖
O

✬
P

✜
R

■
S

✯
T

☎
Ţ

➔
U

✲
V

✈
Z

Foloseşte simbolurile pentru a găsi cele douăzeci de cuvinte.

Viata lui Ioan 

1 Ioan a fost  _  _  _  _  _  _ .

2 Numele lui înseamnă  _  _  _  _  _  _   _  _   _  _  _  _   _  _  _  _  _ .

3 Iacov şi Ioan au primit  _  _  _  _  _  _   _ _   _  _  _   _  _

_  _  _  _  _  _  _  _  _ .

4 Ioan  _   _  _  _  _  _   _  _  _  _  _  _   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ . 

✬ ✤ ■ ❡ ▼ ✜

▼ ■ ❡ ✜ ❅ ■ ❡ ▼ ✜ ✯ ✤ ▼ ▼ ✬ ✖ ❡ ▼ ◗ ❅ ✬ ■ ▼

_  _  _  _   va  _  _  _  _  _  _ .

_  _  _  _   _  _  _  _  _  _  _   din lume vor fi   _  _  _  _  _  _  _  _ .

Va fi  un  _  _  _   _  _  _  _  _  _  _  _  _ .

´

✯ ✖ ☎ ❅ ✖ ▼ ➷ ✤ ✪ ❅ ❅ ✧ ➔ ❂ ✤ ❡ ▼ ☎ ❅

✪ ✖ ➔ ❅ ✤ ✜ ➔ ■ ▼ ◗ ❅ ➷

❂ ➔ ➷ ✪ ✤ ✈ ✤ ➔ ✤ ■ ✯ ✤ ➷ ❅ ◗ ✖ ■

✪ ➔ ➷ ✤ ◗ ✤ ❂ ✤   ● ❅ ❅ ▼ ❅

✯ ➔ ✪ ✤ ✯ ➔ ◗ ➔ ❅

❅ ■ ➔ ■ ✜ ✤ ✲ ✤ ✪ ❅
Foaia de lucru 
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Lecţia

6
Obiective: Dorim ca adolescenţii să: 

îşi dea seama cât de absurd este să te pre-
faci că Îl urmezi pe Hristos;

iubească pe Domnul mai presus de toate;

să trăiască o viaţă creştină adevărată;

să realizeze necesitatea credinţei „perso-
nale“.

Introducere: Cine sunt eu? 
Arată ajutorul vizual 2. 
Citeşte informaţiile de 
mai jos, şi cere adolescen-
ţilor să ghicească perso-
najul. 

• Nume: Provine din 
evreiescul „Yehuda“, 
care înseamnă „Lău-
dat să fie Domnul“.

• Ocupaţie: necunoscută

• Loc de origine: Singurul dintre ucenici 
care nu este din Galileea. 

• Ce ştim despre el: Era responsabil de 
punga cu bani a ucenicilor, dar se „ser-
vea“ din ea.

• Ce citim despre el: În Evanghelii se spun 
mai multe despre el, decât despre oricare 
alt ucenic, cu excepţia lui Petru. 

• Scrierile lui: niciuna

• Renumit pentru: Trădarea lui Isus. 

• Verset de memorat: 1 Timotei 6:10 (Su-
gestie: trimite versetul ca mesaj pe telefon 
fiecărui adolescent din clasa ta, încurajân-
du-i să memoreze versetul în timpul zilei.)

Ştiţi despre cine este vorba? Da, bineînţeles, 
despre Iuda Iscarioteanul. 

(Arată ajutorul vizual 12. Acoperă scrisul cu 
bucăţi de hârtie, 
pe care le vei în-
depărta pe mă-
sură ce predai 
lecţia.) 

Studiile noas-
tre din ultimele săptămâni s-au concentrat 
asupra celor mai cunoscuţi ucenici: Petru şi 
Ioan. Acum vom privi la viaţa unui alt ucenic, 
şi el foarte cunoscut, dar nu pentru un lucru 
bun! Iuda are proasta reputaţie de a fi omul 
care s-a prefăcut că Îl urmează pe Domnul 
Isus şi care, în final, a comis actul extrem de 
trădare. 

Unii cercetători sugerează că deoarece părin-
ţii l-au numit „Lăudat să fie Domnul“, pro-
babil că au avut mari speranţe că el va deveni 
un slujitor al Domnului. Dar în schimb el a 
devenit un om condus de cel rău. Chiar dacă 
au trecut 2.000 de ani, nimeni nu şi-ar mai 
numi copilul după numele lui. Chiar şi oame-
nii care nu cunosc multe din Biblie, ştiu ce 
înseamnă să acuzi pe cineva că este „un Iuda“. 
Iuda şi-a trăit viaţa alunecând pe o pantă ab-
ruptă, periculoasă.

Metodă: Adevăr sau minciună
Împarte grupul în două echipe. În acest joc, o 
persoană din fiecare echipă, pe rând, merge în 
faţă şi spune trei afirmaţii despre sine. Două din 
cele trei afirmaţii vor fi adevărate şi una falsă. 
Vor încerca să găsească minciuna. Scopul jocu-
lui este ca echipa opusă să ghicească afirmaţia 
falsă. 

Iuda –  un urma ş 
prefăcut

NM

Ajutorul vizual 2

Cine
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Ţi-a fost uşor sau greu să ascunzi minciuna? 
Iuda a trăit în minciună, fiindcă se dădea tot 
timpul drept urmaş al lui Isus. Aminteşte-ţi 
că poţi să-i înşeli pe alţii, dar nu-L poţi înşela 
pe Dumnezeu. 

În Evanghelii sunt scrise atât de multe lucruri 
despre Iuda, însă când începem să studiem 
acest personaj, ne dăm seama de misterul în 
care este el învăluit. Nu cunoaştem aproape 
nimic despre mediul din care provine, nici 
cum a ajuns să-L urmeze pe Domnul Isus. 

Ce alte lucruri ne spune Biblia despre Iuda? 
Ne vom împărţi în grupe mici şi vom desco-
peri răspunsurile împreună. 

Metodă: Discuţie de grup
La acest punct al lecţiei, 
împarte adolescenţii în 
grupe de câte patru sau 
cinci. Fotocopiază şi îm-
parte fiecărui adolescent 
foaia de lucru 12. Cere-le 
să lucreze individual la 
fiecare parte, apoi să dis-
cute pe scurt răspunsuri-
le lor, în cadrul grupei. 
Conducătorii grupelor 
vor comenta apoi fiecare 
parte, folosind notiţele 
de pe foaia de lucru 13 
(dă-le această foaie îna-
inte de întâlnire, ca ei 
să aibă timp să se pregă-
tească).

A păcălit pe alţii 
(Partea I – comentarii pentru conducătorii gru-
pelor)

Iuda a avut privilegiul să facă parte dintr-un 
grup mic de oameni, grupul cel mai apropiat 
de Domnul Isus. Cu toate acestea, el a refu-

zat acest privilegiu, şi a preferat să Îl trădeze 
pe Acela care putea să fie Mântuitorul lui. În 
loc să vedem un om care Îl urmează pe Dom-
nul Isus, vedem un om care l-a urmat pe Sa-
tana (Ioan 13:2). 

Pentru cei care priveau de pe margine, Iuda 
părea şi el un adevărat urmaş al Domnului 
Isus, dar în realitate el doar se prefăcea că-L 
urmează. Poate că a reuşit să îi păcălească pe 
ceilalţi ucenici, dar nu şi pe Domnul. Isus a 
ştiut de la început că într-o zi Iuda va ară-
ta tuturor că nu este cine părea a fi. A ştiut 
că într-o zi Iuda Îl va trăda (Ioan 6:71, Ioan 
13:11). Cât de tragic este faptul că Iuda a pe-
trecut atât de mult timp în compania Dom-
nului Isus, dar nu a crezut cu adevărat în El! 

Dar ce poţi spune despre tine? Poate că şi tu 
te consideri credincios. Şi tu mergi la biseri-
că. Vii la această întrunire. Mergi la multe 
întâlniri ale creştinilor, dar eşti tu cu ade-
vărat credincios? Poate că nu încerci în mod 
voit să îi păcăleşti pe cei din jur; ci doar te-ai 
lăsat „dus de val“. Cei din jur îţi vorbesc des-
pre ziua în care s-au întors de la păcat şi şi-au 
pus încrederea în Isus, dar în inima ta ştii că 
tu nu ai făcut niciodată acest lucru. 

Sau poate te mulţumeşti cu faptul că alţii cred 
că eşti creştin, ca să nu încerce să te evanghe-
lizeze. Iuda nu a reuşit să-L înşele pe Dum-
nezeu, şi nu vei reuşi nici tu. El îi cunoaşte pe 
aceia care sunt cu adevărat urmaşi ai Lui. 

Dacă nu te-ai pocăit, şi nu te-ai încrezut în 
Mântuitorul, fă lucrul acesta chiar acum. În 
loc să te prefaci că Îl urmezi, gândeşte-te că 
chiar astăzi ai ocazia să devii un adevărat ur-
maş al lui Isus Hristos! 

Î M P Ă R Ţ I R E A  L E C Ţ I E I
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Foaia de lucru 12

Caută următoarele versete şi scrie mai jos caracteristicile atribuite lui Iuda. 

Matei 10: 4 _______________________   Luca 6:16 ________________________________

Ioan 6:70 ________________________  Ioan 12:6 ________________________________ 

Ioan 17:12 ________________________  Fapte 1:16 ________________ celor ce L-au prins pe Isus

Din prima menţionare a lui Iuda învăţăm câteva lecţii importante. Citeşte Marcu 3:13-19.

Era unul dintre cei ,speoierezdc‘  ______________

A petrecut mult timp în ,mpcaiano‘ lui Isus  _____________________

Chiar dacă a petrecut mult timp cu Isus şi cu ucenicii, totuşi L-a ,drtată‘  _____________________

Se comporta ca un u _ _ _ _  a _ _ _ _ _ _ _ al lui Isus, dar nu era. 

Poate că şi tu ai un a _ _ _ _ _ _  c _ _ _ _ _ _, dar întrebarea este: Eşti tu c _ _ _ _ _ _?

Iuda Căutare în Biblie

Isus a petrecut mult timp, explicând ucenicilor că El este Dumnezeu, că va muri şi va învia. Citeşte 

Matei 16:21. Ucenicii au înţeles treptat, dar Iuda … să afl ăm! 

Deseori el ,eaazu‘  _________  lucrurile spuse de Isus, dar nu le ,liacap‘   _____________  la viaţa lui.

Iuda a auzit zilnic învăţăturile lui Isus, dar a nesocotit adevărurile auzite. Citeşte următoarele 

pasaje, şi discută ce lecţii din text ar fi  trebuit să înveţe Iuda, dar nu le-a învăţat. 

Luca 16:1-13  _____________________________________________________________  

Matei 6:19-34  ____________________________________________________________  

Matei 26:24  _____________________________________________________________  

Discutaţi consecinţele pentru cineva care aude Evanghelia, dar nu se pocăieşte de păcatele lui/ei.

Citeşte Ioan 12:1-8 şi afl ă următoarele …

Localitatea  _______________________ .

Ce a făcut Maria?  __________________________________________________________

Care era valoarea parfumului de nard?  ______________________________________________

De ce a cârtit Iuda?  _________________________________________________________

Care credeau majoritatea oamenilor că era motivul nemulţumirii lui Iuda?  _________________________

Care era adevăratul motiv al supărării lui?  ___________________________________________

Despre ce situaţie tragică a avertizat Isus în Marcu 8:36?  ____________________________________
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Iuda Căutare în Biblie
Foaia de lucru 13

Caută următoarele versete, şi scrie mai jos caracteristicile atribuite lui Iuda. 

Matei 10: 4  vânzător  Luca 6:16  trădător

Ioan 6:70  un drac  Ioan 12:6  hoţ

Ioan 17:12  fi ul pierzării  Fapte 1:16  călăuza celor ce L-au prins pe Isus

Din prima menţionare a lui Iuda învăţăm câteva lecţii importante. Citeşte Marcu 3:13-19. 

Era unul dintre cei ,szdpeoierec‘ doisprezece.

A petrecut mult timp în ,mpcaiano‘ compania lui Isus.

Chiar dacă a petrecut mult timp cu Isus şi cu ucenicii, totuşi L-a ,drtată‘ trădat. 

Se comporta ca un urmaş adevărat al lui Isus, dar nu era. 

Poate că şi tu ai un anturaj creştin, dar întrebarea este: Eşti Tu creştin?

Isus a petrecut mult timp explicând ucenicilor că El este Dumnezeu, că va muri şi va învia. Citeşte 

Matei 16:21. Ucenicii au înţeles treptat, dar Iuda … să afl ăm! 

Deseori, el ,eaazu‘ auzea lucrurile spuse de Isus, dar nu le ,liacap ‘ aplica la viaţa lui. 

Iuda a auzit zilnic învăţăturile lui Isus, dar a nesocotit adevărurile auzite. Citeşte următoarele 

pasaje, şi discută ce lecţii din text ar fi  trebuit Iuda să înveţe, dar nu le-a învăţat. 

Luca 16:1-13 Credincioşie în loc de necinste, dragoste de Dumnezeu în locul banilor. 

Matei 6:19-34 În loc să adune lucruri materiale pe pământ, el ar fi  trebuit să-şi adune comori în cer. 

Matei 26:24 Ar fi  trebuit să înveţe că nu poate trăi cu consecinţele faptelor lui păcătoase. 

Discutaţi consecinţele pentru cineva care aude Evanghelia, dar nu se pocăieşte de păcatele lui/ei. 

Citeşte Ioan 12:1-8 şi afl ă următoarele …

Localitatea Betania

Ce a făcut Maria? A vărsat pe picioarele Domnului Isus parfumul de nard curat, de mare preţ. 

Care era valoarea parfumului? Trei sute de lei/dinari (echivalentul salariului pe un an). 

De ce a cârtit Iuda? Că parfumul putea să fi e vândut, iar banii să fi e daţi la săraci.

Care credeau majoritatea oamenilor că era motivul nemulţumirii lui Iuda? Că sunt risipiţi bani. 

Care era adevăratul motiv al supărării lui? El dorea ca banii să intre în punga ucenicilor, de unde se servea 

singur.

Despre ce situaţie tragică a avertizat Isus în Marcu 8:36? Poţi câştiga totul în această lume, şi totuşi să îţi 

pierzi sufl etul. 

Pentru conducătorii grupelor 
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A nesocotit adevărul 
(Partea a II-a – comentarii pentru conducătorii 
grupelor.)

Fiindcă a umblat zilnic cu Domnul Isus, Iuda 
a auzit aproape fiecare învăţătură pe care a 
dat-o El. Unele dintre acele lecţii i se aplicau 
şi lui. Isus le-a spus odată pilda ispravnicu-
lui necredincios (Luca 16:1-13), a predicat 
împotriva iubirii banilor (Matei 6:19-34), şi 
i-a avertizat pe ucenici cu privire la destinul 
groaznic al celui ce-L va trăda (Matei 26:24). 
Ce tragic – Iuda a auzit toate aceste învăţă-
turi, dar se pare că a nesocotit adevărul. 

Isus a explicat clar ucenicilor cum avea să 
moară şi să învie (Matei 16:21). Nu există ni-
cio îndoială că Iuda cunoştea calea mântuirii. 
Şi în ciuda faptului că ştia clar cum poate să 
aibă păcatele iertate, şi cum să se împace cu 
Dumnezeu, nu s-a pocăit.

Pare incredibil, nu-i aşa? Cum poate cineva 
să asculte cuvintele minunate ale Domnu-
lui Isus, şi să rămână împietrit? Tinere, nu 
cumva faci şi tu la fel? De câte ori ai auzit 
explicându-se mesajul Evangheliei? Ştii că ai 
păcate în viaţa ta, şi ele te despart de Dum-
nezeu. Ştii că singura cale de a fi iertat este să 
renunţi la păcatele tale şi să-I ceri Domnului 
să te mântuiască. Însă nu ai făcut niciodată 
nimic pentru rezolvarea acestei situaţii! 

În mod tragic, Iuda ne demonstrează că este 
posibil să asculţi în repetate rânduri Cuvântul 
lui Dumnezeu, şi totuşi să fii pierdut pentru 
veşnicie. Nu este suficient să auzi. Trebuie să 
împlineşti cuvintele Domnului Isus, şi să le 
aplici în viaţa ta. 

A pus banii pe primul loc
(Partea a III-a – comentarii pentru conducăto-
rii grupelor)

Această povestire ne spune ce l-a împiedicat 
pe Iuda să devină un adevărat urmaş al lui 
Isus. În această situaţie vedem pe „adevăratul 
Iuda“ – o persoană a cărei preocupare în viaţă 
au fost banii. 

Ceea ce a făcut Maria a fost un semn vizibil 
al dragostei şi al devotamentului ei pentru 
Domnul. Dar Iuda nu a suportat să o vadă pe 
Maria folosind parfumul în acest fel. Pentru 
el actul de devotament al Mariei nu era decât 
risipă. 

Oh, da, el a spus că era mai bine să se fi vân-
dut parfumul, iar banii să fie daţi săracilor, 
dar protestul lui era doar o mască religioa-
să, care ascundea ceea ce gândea el de fapt. 
Iuda era un făţarnic. Nu-i păsa de cei săraci. 
Îi păsa doar de el însuşi, şi de ceea ce intra în 
buzunarul lui (Ioan 12:6). 

Ai observat care erau preocupările lui? Pen-
tru el obţinerea de bani era mai importantă 
decât devotamentul personal faţă de Dom-
nul. A ignorat avertismentul Domnului Isus, 
care a spus că nu este de niciun folos să aduni 
multe bogăţii, dacă îţi pierzi sufletul (Marcu 
8:36). 

Care este cel mai important lucru din viaţa 
ta? Este să Îl urmezi pe Domnul Isus şi să 
trăieşti pentru El, sau eşti mai preocupat de 
alte lucruri? Poate că sportul este pe primul 
loc pentru tine. Poate că pentru tine este mai 
important a avea prieteni, decât să Îl urmezi 
pe Isus. Poate că la fel ca Iuda, lucrurile ma-
teriale sunt pentru tine pe primul loc. Vrei să 
ai mereu ultimul model de telefon, cele mai 
recente jocuri pe calculator sau haine de ul-
tima modă. 

Oricare ar fi ele, nu lăsa ca acestea să te îm-
piedice să-L urmezi pe Isus! Cel mai impor-
tant lucru în viaţă este să fii mântuit şi să fii 
împăcat cu Dumnezeu. 
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Concluzie
(Reuneşte grupele, şi fă un sumar al lecţiei.)

Am văzut astăzi cum Iuda a pretins că este 
creştin. I-a păcălit pe alţii, dar nu L-a putut 
păcăli pe Domnul. El a nesocotit toată învăţă-
tura pe care a primit-o de la Domnul Isus. A 
permis ca obţinerea banilor să devină pentru 
el mai importantă decât urmarea Domnului. 

Povestirea vieţii lui Iuda reprezintă o lecţie 
importantă şi pentru tine. Nu ignora aver-
tismentele Domnului Isus! Trebuie să-L in-
viţi în viaţa ta, să-ţi fie Domn şi Mântuitor. 
Aceasta înseamnă să Îi dai primul loc în viaţa 
ta, fiindcă El este mai important decât orice 
altceva. 

Nu te mai preface că Îl urmezi pe Isus! Pre-
dă-i viaţa ta astăzi Lui, şi fii un adevărat ur-
maş al Său! ●

6
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Lecţia

7
Obiective: Dorim ca adolescenţii să: 

vadă clar paşii greşiţi care au dus la pier-
zarea lui Iuda;

evalueze cu adevărat tragedia povestirii 
vieţii lui Iuda;

să identifice păcatele din viaţa lor, şi să se 
ocupe de ele acum;

să se pocăiască înainte de a fi prea târziu.

În mai multe locuri din această lecţie subliniem 
necesitatea ca adolescenţii să renunţe la păcatul 
din viaţa lor. Deseori aceste lecţii pot fi aplicate 
şi celor mântuiţi şi celor nemântuiţi. Adaptează 
aplicaţia, pentru a se potrivi grupului cu care 
lucrezi. 

Introducere
Îţi aminteşti ce 
am învăţat data 
trecută despre 
Iuda? 

(Arată ajutorul 
vizual 12 şi men-
ţionează pe scurt 
cele trei puncte de 
la lecţia anterioa-
ră: i-a păcălit pe 
alţii; a nesocotit 
adevărul; a pus 
banii pe primul 

loc. Arată apoi ajutorul vizual 13. Acoperă scri-
sul cu bucăţi de hârtie, pe care le vei îndepărta 
pe măsură ce predai lecţia.) 

Mulţi tineri trăiesc doar pentru aventură şi dis-
tracţie. Vor să se simtă bine, fără să se gândeas-
că la consecinţele periculoase ale acţiunilor lor. 

De exemplu, ştii ce înseamnă să ieşi de pe 
pistă? În fiecare iarnă mulţi oameni mor din 
cauza faptului că decid să iasă de pe pista 
marcată pentru schi, şi să schieze în afara ei. 
Deseori ei ignoră semnele de avertizare sau 
chiar prognoza meteo. Se gândesc că ei pot 
face faţă oricărei situaţii. Oamenii de ştiinţă 
au descoperit că viteza medie a unei avalanşe 
este între 210-320 km pe oră. Dacă eşti prins 
într-o avalanşă, nu ai nicio şansă să schiezi în 
afara ei şi să scapi. După avalanşă, dacă nu 
eşti găsit imediat pentru a fi salvat, vei muri. 

Astăzi dorim să privim la trei paşi care au 
dus la pierzarea lui Iuda. Pentru el a fost o 
coborâre pe o pantă tristă şi tragică. Privind 
la greşelile făcute de Iuda, examinează-ţi pro-
pria viaţă, pentru a fi sigur că nu te afli şi tu 
pe o pantă asemănătoare.

Începutul sfârşitului 

Metodă: Sabia în teacă 
Alege una din următoarele referinţe, şi cere ado-
lescenţilor să o caute şi să o citească cu voce tare 
– Matei 26:14-16 sau Marcu 14:10-11.

Pentru Iuda era prea mult. Întâmplarea cu 
Maria, care a vărsat parfumul scump pe pi-
cioarele Domnului Isus, a fost picătura care 
a umplut paharul. A fost dezamăgit că banii 
n-au intrat în punga lui. Furtul şi minciuna 
erau la ordinea zilei în viaţa lui. Acum a făcut 
ceva îngrozitor – ceva ce avea să declanşeze 
o serie de evenimente, cu un deznodământ 
tragic. 

A mers la conducătorii iudei, şi i-a întrebat 
câţi bani va primi, dacă Îl va da în mâna lor pe 

Iuda – pe drumul 
spre pierzare
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Domnul Isus. Preoţii cei mai de seamă s-au 
bucurat de aceasta, şi i-au oferit treizeci de 
monede de argint. Iuda a fost de acord. Scena 
era pregătită. Din acea clipă, Iuda căuta mo-
mentul potrivit să Îl trădeze pe Isus. 

Ce l-a împins pe Iuda la un act atât de groaz-
nic? A fost oare din cauză că a văzut risipa 
aceea de parfum scump? A fost mânia care 
l-a cuprins când a auzit mustrarea Domnului 
Isus faţă de cei ce au fost nemulţumiţi? A fost 
invidia? A fost dragostea de bani? Oricare ar 
fi fost motivul, am descoperit deja că Iuda nu 
era un urmaş adevărat al lui Isus; aşa că nu 
trebuie să fim surprinşi că a fost gata să facă 
un păcat atât de îngrozitor. 

Poate că şi tu ai fost prins în lanţurile unui 
anumit păcat. Prima dată când l-ai înfăptuit, 
nu ţi s-a părut atât de grav. Te-ai gândit că îl 
stăpâneşti – doar nu ţi s-a întâmplat decât o 
singură dată! Apoi l-ai comis din nou, şi din 
nou; şi acum te simţi ca şi cum acel păcat te 
stăpâneşte. Biblia spune că noi suntem năs-
cuţi în păcat; şi că păcatul este scos în eviden-
ţă de acţiunile noastre păcătoase. Nu putem 
să ne eliberăm singuri de sub puterea păcatu-
lui – suntem ţinuţi robi de Satana (2 Timotei 
2:26). Doar Domnul Isus ne poate ajuta să 
găsim calea de a scăpa de aceste lucruri rele 
(Romani 8:2). 

Viaţa lui Iuda ne stă ca mărturie, în ceea ce 
priveşte puterea păcatului. Păcatele care-i 
păreau minore, lipsite de importanţă, au dus 
la prăbuşirea sa finală, şi l-au descoperit ca 
necredincios, chiar dacă făcea parte dintr-un 
grup care-L urma pe Isus. Poate că aceasta 
este o descriere aproximativă şi a persoanei 
tale. Poate ţi se pare că te integrezi foarte 
bine într-un anturaj creştin, şi cunoşti multe 
lucruri despre Domnul Isus, dar la o cerceta-
re mai atentă, ştii că nu te-ai încrezut nicio-
dată cu adevărat în El, şi nu ai fost schimbat 
de mesajul Evangheliei. O astfel de stare este 

foarte periculoasă, şi pretinde o acţiune ime-
diată, recunoscând deschis lipsa vieţii tale 
spirituale, şi supunându-te Domnului Isus ca 
Mântuitor şi Domn. 

Adevăraţii credincioşi se luptă în fiecare zi cu 
păcatul! Marea lecţie dată de viaţa lui Iuda, 
celor ce s-au încrezut cu adevărat în Hristos, 
este să trăiască în aşa fel, încât să fie mereu 
conştienţi de ispită, şi să încerce să evite cu 
orice preţ păcatul. Ca credincioşi, noi am fost 
eliberaţi de puterea păcatului, dar firea noas-
tră pământească, lumea din jurul nostru şi 
Diavolul vor încerca din răsputeri să ne prin-
dă în capcană, făcând din greşeli accidentale 
acţiuni repetate, care cu timpul devin obice-
iuri păcătoase. Astfel de obiceiuri păcătoase 
pot fi aşa de distructive! Ele nu-l vor duce pe 
adevăratul creştin în iad, dar îi vor fura bu-
curia, relaţia apropiată cu Dumnezeu şi chiar 
siguranţa mântuirii. Datoria zilnică a unui 
creştin este să se depărteze de păcat, fiind 
conştient de înrobirea pe care o produce pă-
catul. Aceasta presupune ca un creştin să aibă 
o umblare sinceră şi deschisă cu Dumnezeu, 
să nu-şi ascundă păcatele şi slăbiciunile, ci să 
le mărturisească Domnului, şi să ceară ajuto-
rul Duhului Sfânt, pentru a deveni din ce în 
ce mai asemănător cu Domnul Isus. 

Metodă: Alegeri şi consecinţe
Caută în Biblie următoarele referinţe, şi des-

coperă cum un păcat a 
condus la altul, şi mo-
dul în care situaţia a 
evoluat, şi s-a sfârşit în 
moarte. 

(Fotocopiază şi împarte 
adolescenţilor foaia de 
lucru 14. Ei vor lucra în 
grupe, pentru a completa 

tabelul, cu ajutorul Bibliei.)

7
Iuda – pe drumul spre pierzare

Foaia de lucru 14

ALEGERI GREsITE �
´consecinte dezastruoase

'
Personajele Referinţa biblică Începutul – păcatul Sfârşitul – consecinţele 

Geneza 3:1-7

Geneza 4:2-12

2 Samuel 11:1-5, 14-17

Fapte 5:1-10

Caută următoarele referinţe biblice şi descoperă cum un păcat a dus la un altul, şi cum situaţia s-a 
înrăutăţit şi s-a sfârşit în moarte. 

ALEGERI GREsITE �
´consecinte dezastruoase

'
Personajele Referinţa biblică Începutul – păcatul Sfârşitul – consecinţele 

Geneza 3:1-7

Geneza 4:2-12

2 Samuel 11:1-5, 14-17

Fapte 5:1-10

Caută următoarele referinţe biblice şi descoperă cum un păcat a dus la un altul, şi cum situaţia s-a 
înrăutăţit şi s-a sfârşit în moarte. 

Foaia de lucru 

14
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Vezi din aceste câteva exemple biblice cum 
dorinţa pentru un anumit lucru a dus atât de 
repede la păcat? Observă apoi cum un păcat 
poate conduce la altul, şi aduce consecinţe 
grave, iar în final aduce moartea – nu neapă-
rat cea fizică, ci moartea veşnică, despărţirea 
de Dumnezeu (Iacov 1:14-15). De aceea este 
atât de important să nu ignori păcatul, ci să-l 
părăseşti.  

Este interesant să observăm că unii dintre cei 
menţionaţi erau credincioşi, şi cu toate aces-
tea, au permis ca păcatul să-i înfăşoare. Dacă 
şi tu eşti credincios, şi ai lăsat ca viaţa ta să 
fie prinsă de un păcat anume, cu cât mai re-
pede eşti gata să-ţi recunoşti păcatul şi să te 
laşi de el, cu atât mai uşor îţi va fi să revii pe 
drumul cel bun. Păcatul te va duce mult mai 
departe decât îţi dai seama, deci părăseşte-l 
chiar acum. 

Ocazia pierdută de a se pocăi 
Dacă ai timp, citeşte următoarele pasaje din 
Ioan 13:1-2, 18-30. 

Iuda era împreună cu ceilalţi ucenici şi cu 
Domnul Isus la sărbătoarea Paştelui. Planul 
mârşav pe care Iuda voia să-l pună în aplica-

re nu mai era în faza iniţială. Ioan 13:2,27 
ne spune că Satana stăpânea acum viaţa lui 
Iuda. Iuda i-a permis celui rău să-l stăpâneas-
că, în loc să i se împotrivească. 

În Iacov 4:7 ni se spune că cei credincioşi tre-
buie să se împotrivească Diavolului, şi el va 
fugi de la ei. Când eşti ispitit de un anume 
păcat, strigă către Domnul să te ajute, şi îm-
potriveşte-te lui Satana. Dumnezeu îţi va da 
victoria (1 Corinteni 15:57). 

Îţi poţi imagina cum Iuda stătea la masă cu 
Domnul Isus şi cu ucenicii, ca şi cum totul 
era perfect, iar în tot acest timp în mintea lui 
plănuia cum să Îl trădeze pe Isus? Probabil 
şi mai uimitor este faptul că Domnul Isus Îl 
iubea încă pe Iuda, şi S-a purtat cu blândeţe 
faţă de el. Isus i-a îndemnat pe ucenici să se 
cerceteze pe ei înşişi. Le-a spus că unul din ei 
Îl va vinde (Ioan 13:21). Era ocazia lui Iuda 
de a recunoaşte că el este acela, şi să ceară ier-
tare Domnului Isus. Cu toate acestea, chiar 
când Domnul Isus i-a descoperit păcatul care 
avea să-l comită, Iuda a rămas neclintit. Vezi, 
Satana pusese stăpânire asupra vieţii lui Iuda 
în aşa măsură, încât acum ignora cuvintele 
Domnului Isus, şi a continuat în păcatul lui. 
A fost o ocazie pierdută de a se pocăi. 

Când Dumnezeu îţi vorbeşte cu privire la 
păcatul tău, nu pierde ocazia să te pocăieşti! 
Poate că El ţi-a vorbit de multe ori. În loc să 
te împotriveşti Diavolului, de fapt te împotri-
veşti lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu-Duhul 
Sfânt te convinge de vreun păcat din viaţa ta, 
nu ignora avertizările Lui! Mărturiseşte-I-l şi 
împacă-te cu Dumnezeu, până nu este prea 
târziu. 

Î M P Ă R Ţ I R E A  L E C Ţ I E I

RĂSPUNSURI – FOAIA DE LUCRU 14

Eva şi şarpele – Eva a mâncat fructul oprit – Păcatul şi 
moartea au intrat în lume. 

Cain şi Abel – Cain a fost invidios şi s-a mâniat pe fratele 
lui – crimă, blestem. 

Împăratul David, Bat-Şeba şi Urie – David a dorit-o 
pe Bat-Şeba şi a comis adulter – Ea a rămas însărcinată; 
moartea soţului ei. 

Anania şi Safira – Au minţit pe Duhul Sfânt şi pe apostoli 
cu privire la dărnicia lor – Amândoi au fost pedepsiţi pe loc 
cu moartea.
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(Arată ajutorul vizual 
14. Acoperă scrisul cu 
bucăţi de hârtie, pe care 
le vei îndepărta pe măsu-
ră ce predai lecţia.) 

Actul trădării
(Dacă ai timp, citeşte unul din următoarele pa-
saje: Luca 22:39-48 sau Matei 26:36-50.)

Iuda continuă să meargă pe drumul său spre 
pierzare. Aproape că a atins apogeul căii lui 
păcătoase. A avut ocazii de a se pocăi, dar le-a 
ratat. Acum ajunge la punctul de unde nu se 
mai poate întoarce. 

Iuda, trădătorul, era acum de partea celor 
ce-L urau pe Domnul Isus – conducătorii re-
ligioşi iudei. Aceştia doreau să-L aresteze pe 
Isus, dar nu în mod deschis, în timpul zilei, 
fiindcă se temeau de reacţia mulţimii. Iuda 
ştia că în acea noapte Isus avea să fie în gră-
dina Ghetsimani. Ca soldaţii să-l identifice 
pe Isus, Iuda a ieşit din mulţimea care-l înso-
ţea, şi L-a sărutat. Era ultimul act de ipocri-
zie, fiindcă sărutul era un salut tradiţional al 
ucenicului faţă de învăţătorul lui, un semn de 
respect şi de dragoste. Cum a putut Iuda să se 
înjosească atât de mult? Răspunsul: păcatul 
l-a adus în acea stare. 

Ţi-ai dat seama de ce este capabilă inima ta 
păcătoasă? Nu subestima puterea lui Satana 
şi a păcatului! Poate că deja te-ai adâncit şi tu 
în păcat, dar vrei să te întorci din păcat şi să te 
pocăieşti. Nu este prea târziu. Domnul mai 
poate încă să-ţi ofere mila Sa, şi să te ierte. 
Strigă către El, ca să fii salvat! Nu fă aceeaşi 
greşeală, ca Iuda. 

Tragedia întregii lui vieţi
Citeşte Matei 27:1-5. În următoarea dimi-
neaţă conducătorii iudei au hotărât ca Isus să 
fie omorât. Acum Iuda îşi dă seama de răul 
făcut, şi regretă mult. Încă nu era prea târziu 
pentru el ca să se pocăiască şi să ceară iertarea 
lui Isus, dar din nou alege un alt drum. Iarăşi 
greşeşte!

A încercat să dea înapoi banii, dar conducă-
torii iudei şi-au bătut joc de el. Iuda a arun-
cat banii în templu, şi apoi şi-a curmat viaţa, 
spânzurându-se. A fost sfârşitul vieţii lui pe 
pământ, dar nu al veşniciei lui. 

Cât de tragic este faptul că viaţa lui Iuda s-a 
terminat astfel! A avut privilegiul să fie unul 
dintre cei doisprezece ucenici, însă nu şi-a 
predat viaţa Mântuitorului. În schimb s-a 
prefăcut că este unul dintre ei, trăind în conti-
nuare în starea lui de păcat. Dar ce poţi spune 
despre tine – ţi-ai predat tu viaţa Domnului? 
Ai auzit de multe ori Evanghelia, dar poate 
nu eşti gata să renunţi la un anumit păcat. 
Vezi avertismentele, dar continui să trăieşti 
o viaţă dublă. 

Şi Iuda s-a gândit că el ştie mai bine cum stau 
lucrurile. Nu l-a lăsat pe Domnul Isus să-i fie 
Mântuitor şi Domn. Realitatea tragică este 
că el va fi pentru totdeauna pedepsit, în iad. 

Concluzie
Nu te determină această lecţie, care ţi-a ară-
tat consecinţele grave ale păcatului, să te gân-
deşti unde te duce păcatul tău? Nu te mai 
înşela singur, inducându-i în eroare şi pe cei 
din jurul tău. Nu-L poţi păcăli pe Dumne-
zeu, ci chiar înaintea Lui va trebui să dai so-
coteală într-o zi de viaţa ta (Romani 14:12). 
Trezeşte-te! Viaţa ta nu trebuie să continue 
astfel. Isus a murit pentru păcatul tău, ca să 
nu trebuiască să suferi consecinţele veşnice 
ale păcatului tău. El vrea să te ierte şi să-ţi 
dea adevărata viaţă, un scop şi un sens. 

7
Iuda – pe drumul spre pierzare

Ajutorul vizual 14

Tragedia 
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Îţi vei irosi viaţa, sau te vei întoarce la Dom-
nul Isus, acceptând iertarea Lui şi devenind 
un adevărat urmaş al Său? Pentru Iuda este 
prea târziu, dar nu şi pentru tine. 

Fii disponibil pentru a oferi sfătuire. De ase-
menea, fiindcă sfârşitul lecţiei este de o seri-
ozitate maximă, termină cu un timp de ru-
găciune sau de cântare, înainte să faci jocul 
recapitulativ. 

Metodă: Joc recapitulativ cu litere
Împarte adolescenţii în două echipe. Când 
spui o literă, prima persoană care îţi adu-
ce un obiect care începe cu litera respectivă 
(de ex. M – monedă; C – creion; S – scaun) 
câştigă dreptul de a răspunde la întrebarea al 
cărei răspuns începe cu acea literă. Pentru un 
răspuns corect se primesc 10 puncte. Strigă 
literele la întâmplare. Dacă una dintre echipe 
nu găseşte un obiect care începe cu acea lite-
ră, pune întrebarea ambelor echipe, şi permi-
te să răspundă prima persoană care se ridică 
în picioare. Răspunsul îi va fi socotit echipei 
ei. Dacă răspunsul este greşit, întrebarea este 
adresată celeilalte echipe. 

1. Ce „A“ i-au făcut soldaţii Domnului Isus 
noaptea, fiindcă ziua le era teamă? (ares-
tat)

2. Ce „B“ au creştinii când relaţia lor cu 
Dumnezeu e bună? (bucurie)

3. Ce „C“ nu îi era Iuda Domnului Isus? 
(credincios)

4. Ce „D“ a arătat Maria faţă de Domnul? 
(devotament)

5. Ce „E“ trebuie să crezi, pentru a fi mântu-
it. (Evanghelia)

6. Ce „F“ este parte din noi şi este păcătoa-
să? (firea)

7. În ce „G“ a fost arestat Domnul Isus? 
(grădină/Ghetsimani)

8. Prin ce „H“ am fost noi mântuiţi? (har)

9. Ce „I“ a fost al doilea nume al lui Iuda? 
(Iscarioteanul)

10. Ce „Î“ trebuie să facă un creştin, în faţa 
ispitei celui rău? (împotrivească)

11. Ce „J“ a făcut Iuda cu păcatul? (jucat) 

12. În ce „K“ se măsoară distanţa cu care se 
poate deplasa la o avalanşă? (kilometri)

13. Cum „L“ eşti, dacă nu permiţi păcatului 
să te înfăşoare? (liber)

14. Ce „M“ devenim când cerem iertare de 
păcate Domnului Isus? (mântuiţi) 

15. Ce „N“ a caracterizat viaţa lui Iuda, chiar 
dacă a fost împreună cu Domnul Isus şi 
ucenicii? (necredinţă)

16. Ce „O“ a pierdut Iuda, pentru a se pocăi? 
(ocazia/ocaziile)

17. Ce „P“ a fost turnat pe picioarele Dom-
nului Isus? (parfum)

18. Ce „R“ dintre noi şi Dumnezeu este dis-
trusă de păcat? (relaţia)

19. Prin ce „S“ şi-a luat viaţa Iuda? (spânzu-
rare)

20. Ce „T“ a făcut Iuda Domnului Isus? (Tră-
dat.)

21. Ce fel de „U“ prefăcut a fost Iuda? 
(urmaş)

22. Ce „V“ o petrece cineva ori în cer ori în 
iad? (veşnicia) ●
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Lecţia

8
Obiective: Dorim ca adolescenţii să: 

înţeleagă responsabilitatea pe care o au, 
de a aduce pe alţii la Isus;

câştige o şi mai mare încredere în mărtu-
risirea credinţei lor;

să înveţe cum să fie pregătiţi, pentru a-şi 
spune mărturia personală;

să-şi dea seama că ei nu au o mărturie 
personală a întoarcerii lor la Hristos, şi să 
vină la El, pentru a fi mântuiţi.

Lecţia este destul de lungă, şi sugerează metode. 
Dacă nu ai suficient timp ca să le foloseşti, alege 
doar metodele care se potrivesc mai bine grupu-
lui tău. 

Introducere: Cine sunt eu? 
Arată ajutorul vizual 2. 
Citeşte informaţiile de 
mai jos şi lasă adolescen-
ţii să ghicească persona-
jul. 

• Nume: numele lui 
de origine greacă, în-
seamnă „bărbăţie“.

• Ocupaţie: pescar.

• Loc de origine: Betsaida, din Galileea. 

• Frate: Petru.

• Ştiai că … a fost primul ucenic chemat 
de Domnul Isus?

• Renumit pentru: că a adus la Domnul 
Isus pe băieţelul cu cele cinci pâini şi doi 
peşti.

• Verset de memorat: 1 Petru 3:15 (Suges-
tie: trimite versetul ca mesaj pe telefon fiecă-
rui adolescent din clasa ta, încurajându-i să 
memoreze versetul în timpul zilei.)

Ştiţi despre cine este vorba? Da, bineînţeles, 
despre Andrei! 

(Arată ajutorul 
vizual 15. Acope-
ră scrisul cu bu-
căţi de hârtie, pe 
care le vei înde-
părta pe măsură 
ce predai lecţia.) 

Andrei a fost un bun prieten al lui Petru, Ia-
cov şi Ioan. Toţi patru aveau aceeaşi ocupaţie 
de pescari. 

Andrei a avut atitudinea corectă în slujirea lui 
faţă de Domnul Isus. Chiar dacă a fost dese-
ori în umbra fratelui lui mai renumit, Petru, 
el a slujit cu bucurie Domnului. Nu a căutat 
să atragă atenţia asupra lui, spre deosebire 
de Petru, care era repezit şi impulsiv. Iacov 
şi Ioan au cauzat şi ei câteva probleme, câşti-
gându-şi numele de „Fiii tunetului“ (Marcu 
3:17). 

Andrei este descris în Scriptură ca fiind uce-
nicul meditativ şi necompetititv între cei doi-
sprezece. 

Sunt multe lucruri care le putem învăţa din 
exemplul bun al lui Andrei, aşa că haideţi să 
vedem împreună ce ne spune Biblia despre el. 
Marea dorinţă din viaţa lui a fost să aducă la 
Domnul Isus pe oamenii care erau pierduţi 
în păcatele lor. 

Andrei  –  aduce 
pe alţ ii  la  Isu s

NM

Ajutorul vizual 2

Cine
sunt eu?Ajutorul vizual 
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8
Andrei – aduce pe alţii la Isus

A devenit „pescar de oameni“
Sabia în teacă: Marcu 1:16-18. După cum 
am descoperit deja, Andrei avea ocupaţia de 
pescar, alături de fratele lui, Petru. Ei pescu-
iau, când Domnul Isus i-a chemat să Îl urme-
ze. Andrei a descoperit că Domnul Isus avea 
o altă ocupaţie pentru el – nu să fie un pescar 
obişnuit, ci „pescar de oameni“! Isus dorea ca 
Andrei să spună altora despre El, ca să Îl cu-
noască şi aceştia. 

Desigur, Andrei a făcut ceea ce a spus Dom-
nul – aproape de fiecare dată când citim des-
pre Andrei, el aduce pe cineva la Isus. Să ve-
dem pe cine a adus Andrei la Mântuitorul, şi 
dacă este un model pe care noi să-l urmăm. 

Aduce pe membrii familiei sale 
la Mântuitorul
Sabia în teacă: Ioan 1:41-42. Relatarea din 
Marcu 1:16-18, când Domnul Isus l-a chemat 
pe Andrei şi pe Petru să Îl urmeze, nu a fost 
prima dată când Domnul Isus s-a întâlnit cu 
Andrei. În Ioan 1 citim cum Ioan Boteză-
torul l-a îndrumat pe Andrei către Domnul 
Isus (Ioan 1:35-36,40). 

În mod evident, Andrei a fost plin de bucu-
rie să Îl întâlnească pe Domnul, şi a dorit să 
spună şi altora despre El. Imediat l-a găsit pe 
fratele lui, Petru, şi i-a spus: „L-am găsit pe 
Mesia!“

Nu este acesta un exemplu bun pentru noi? 
Vezi, când Andrei L-a găsit pe Domnul, pri-
ma persoană la care a vrut să-i spună despre 
Domnul, a fost fratele lui. 

Eşti şi tu la fel de bucuros că eşti creştin, încât 
vrei ca întreaga ta familie să Îl cunoască pe 
Isus? Poate că ai spus altora despre Domnul 
Isus, dar nu şi familiei tale? Probabil că este 
cel mai greu să vorbeşti familiei tale despre 
Domnul. De ce crezi că este aşa?

(Ascultă justificările adolescenţilor şi, dacă este 
necesar, încurajează-i să-L mărturisească pe 

Domnul. În unele situaţii poate fi 
neînţelept să insişti asupra acestui 
lucru – ţine cont şi de religia lor.)

Metodă: Semne de rugăciune
Fotocopiază foaia de lucru 15, de-
cupează semnul de carte din partea 
superioară a paginii, şi dă-l adoles-
cenţilor. Încurajează-i să-şi scrie pe 
el numele membrilor familiei pentru 
care doresc să se roage. Probabil că ai 
în clasa ta şi adolescenţi nemântuiţi, 

de aceea le poţi spune să completeze mai târziu, 
dacă vor, pentru a evita momentele jenante.

Este posibil ca pe parcursul lecţiei să îţi amin-
teşti şi alte nume de persoane. Notează-le şi 
pe acestea sub titlul potrivit. Apoi, în săptă-
mânile care urmează, roagă-te specific pentru 
acele persoane, ca Dumnezeu să le vorbească 
despre nevoia de a fi mântuiţi, şi să Îi atragă 
spre Sine. Dar roagă-te şi ca Dumnezeu să te 
folosească, dăruindu-ţi ocazia de a le vorbi 
despre Domnul.

Să ne întoarcem 
la ucenicul nos-
tru de azi, An-
drei. Vom privi 
la o altă relatare, 
când el a adus pe 
cineva la Dom-

nul Isus. 

(Arată ajutorul vizual 16. Acoperă scrisul cu 
bucăţi de hârtie, pe care le vei îndepărta pe mă-
sură ce predai lecţia.) 

Aduce pe copii la Mântuitorul
Sabia în teacă: Ioan 6:8-9. Aici găsim în-
tâmplarea care ne este familiară, a înmulţirii 
pâinilor. 

Foaia de lucru 15

prieteni

altii

Roagã-te 

pentru 

familie

ASCULTĂ DE PORUNCILE 
LUI ISUS

Unde trebuiau să 
meargă ei? 

Ce însemna 
aceasta pentru ei? 

Ce poate însemna 
pentru tine? 

Fapte 1:8

¸
Foaia de lucru 
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Ajutorul vizual 
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Ucenicii se confruntau cu o mare problemă: 
cum să îi hrănească pe toţi aceşti oameni care 
au venit să Îl asculte pe Domnul Isus (proba-
bil vreo 20.000 de oameni, incluzând femeile 
şi copiii). Ucenicii au vorbit între ei, dar nu 
au ştiut ce să facă. Apoi Isus a luat mâncarea 
acelui băieţaş şi a făcut o minune, hrănindu-i 
pe toţi. 

Cunoaştem cu toţii povestea băieţelului cu 
cele cinci pâini şi doi peşti, dar ştiţi cine a 
adus băieţelul la Domnul Isus? Da, Andrei 
a fost acela! Deşi nu era sigur la ce va ajuta 
mâncarea băiatului, el întotdeauna căuta oa-
meni pe care să-i aducă înaintea Domnului 
Isus. Ca rezultat, acest băieţel L-a întâlnit 
pe Mântuitorul şi, fără îndoială, faptul că a 
văzut cum Domnul Isus i-a folosit mâncarea 
pentru a hrăni atât de mulţi oameni, a avut o 
mare influenţă în viaţa lui. 

Este un privilegiu deosebit să duci copiilor 
Evanghelia. Un copil care se încrede în Dom-
nul Isus ca Mântuitor, şi trăieşte pentru El, 
poate avea de-a lungul vieţii sale o influenţă 
benefică asupra multora. Poate că vei putea 
să răspândeşti şi tu Evanghelia în mijlocul co-
piilor. Poate există posibilitatea să ajuţi în bi-
serica ta la o evanghelizare pentru copii, sau 
poate la un Grup Vestea Bună organizat de 
AMEC. Începe întâmpinând copiii, ajutând 
la păstrarea disciplinei, şi mai târziu poate vei 
învăţa cum să predai un verset de memorat 
sau chiar o lecţie biblică. Cât de minunat ar fi 
să vezi cum te foloseşte Dumnezeu, ajutând 
în lucrarea de a aduce pe copii la Hristos! 

Scrie pe semnul tău de carte, sub titlul „Al-
ţii“, numele copiilor sau al unei întâlniri de 
copii din zona ta. Roagă-te ca Domnul să 
îţi arate dacă este voia Lui ca şi tu să ajuţi la 
evanghelizarea lor. 

Aduce alţi oameni la 
Mântuitorul
Sabia în teacă: Ioan 12:20-22. În oraşul Ie-
rusalim, nişte greci au dorit să-L vadă pe Isus. 
Poate că unii dintre ucenici s-au întrebat 
dacă Isus vrea să cunoască alţi oameni care 
nu erau evrei. Dar Andrei nu a ezitat – el ştia 
că Domnul s-ar bucura ca aceşti oameni să 
vină la El. Şi de această dată Andrei foloseşte 
ocazia de a-i aduce pe alţii la Mântuitorul. 

Înainte ca Domnul Isus să Se înalţe la cer, El 
a dat porunci celor ce-L urmau cu privire la 
ceea ce au de făcut. Caută în Matei 28:18-20. 
Ce a spus în versetul 19 Domnul Isus urma-
şilor Lui că trebuie să facă? Isus ne porun-
ceşte să mergem şi să facem ucenici din toate 
naţiunile. El vrea ca şi noi să fim ceea ce a fost 
Andrei –„pescari de oameni“. Dar unde să 
mergem să vestim Evanghelia? Isus a răspuns 
şi la această întrebare, pentru ucenicii Lui, în 
Fapte 1:8. 

Metodă: Ascultarea de poruncile lui Isus
Împarte adolescenţilor partea de jos a foii de lu-

cru 15. Pune-i să caute 
versetul din Fapte 1:8 
şi să completeze spaţi-
ile goale. Discută cu ei 
şi ajută-i să descopere 
regiunile menţionate în 
verset, şi aplică versetul 
la regiunea unde locu-
iesc ei. 

Dumnezeu vrea să-i folosească pe creştini 
pentru a răspândi mesajul Evangheliei în 
casa lor, în regiunea lor, celor de diferite cul-
turi sau religii sau chiar celor ce locuiesc la 
marginile pământului. El vrea să ne foloseas-
că pentru a aduce pe alţii la El – dar cum? O 
cale este să spui altora mărturia ta personală. 

Î M P Ă R Ţ I R E A  L E C Ţ I E I
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ASCULTĂ DE PORUNCILE 
LUI ISUS

Unde trebuiau să 
meargă ei? 

Ce însemna 
aceasta pentru ei? 

Ce poate însemna 
pentru tine? 

Fapte 1:8
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Ce este o mărturie? Ai o 
mărturie personală? 
Imaginează-ţi că mergi pe drumul spre casă 
de la şcoală, şi eşti martor al unui accident 
de circulaţie. Ca martor al acelui accident, 

poliţia îţi va cere o declaraţie. Poliţistul îţi 
va adresa întrebări ca acestea: Unde te aflai 
înainte să se întâmple accidentul? Ce s-a în-
tâmplat exact? Ce s-a întâmplat după aceea? 

Mărturia ta este 
declaraţia ofici-
ală pe care o dai 
poliţiei. 

(Arată ajutorul 
vizual 17.) 

Între creştini, când vorbim despre a depune 
mărturie, ne referim pur şi simplu la a spu-
ne oamenilor cum am ajuns să Îl cunoaştem 
pe Domnul Isus şi ce schimbare a făcut El în 
viaţa noastră. Scopul nu este să atragi atenţia 
asupra ta, ci asupra Domnului Isus, deoarece 
numai El îi poate mântui pe oameni. 

Poate că ai participat la o întrunire în care ci-
neva şi-a spus mărturia. În timp ce ascultai, 
ţi-ai dat seama că tu nu ai experimentat ceea 
ce spunea acea persoană. Poate în adâncul 
inimii tale ai dorit ca şi tu să fi cunoscut pa-
cea şi bucuria pe care a cunoscut-o ea. Dacă 
vrei, eu m-aş bucura să te conduc la Domnul. 
El vrea să aibă o relaţie personală cu tine, dar 
trebuie să te pocăieşti de păcatele tale şi să-L 
inviţi să fie Domnul şi Mântuitorul tău. Dacă 
faci aceasta, şi tu vei avea apoi o mărturie pe 
care să o spui altora! Dacă vrei să vorbim des-
pre acest lucru, te rog rămâi la urmă.

(Nu uita să rămâi la urmă, şi fii disponibil să 
sfătuieşti.) 

Exemplul mărturiei 
apostolului Pavel
Sabia în teacă: 1 Petru 3:15. În acest ver-
set ni se spune că trebuie să fim gata în orice 
moment să dăm oricui socoteală de speranţa 
pe care o avem. Mărturia ta personală este 
mijlocul cel mai eficient de a face cunoscută 

8
Andrei – aduce pe alţii la Isus
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Depunerea
mărturiei

TALE

Ajutorul vizual 
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Primul spaţiu

Unde trebuiau să meargă ei? În Ierusalim. 

Ce însemna Ierusalimul pentru ei? Locul unde se aflau 
ei atunci. 

Ce poate însemna pentru tine? Să începi cu familia 
ta, apoi cu: prietenii, colegii, vecinii, echipa ta 
de sport. 

Al doilea spaţiu

Unde trebuiau să meargă? În Iudeea. 

Ce însemna Iudeea pentru ei? Regiunea în care se 
aflau. 

Ce poate însemna pentru tine? Gândeşte-te mai de-
parte – poate să te implici într-o evanghelizare 
cu biserica, în zona ta.

Al treilea spaţiu

Unde trebuiau să meargă? În Samaria. 

Ce însemna Samaria pentru ei? Oameni cu o religie 
diferită de a lor. 

Ce poate însemna pentru tine? Fii gata să mărturiseşti 
Evanghelia oamenilor de altă naţionalitate şi 
religie, care locuiesc în jurul tău. 

Al patrulea spaţiu

Unde trebuiau să meargă? Până la marginile 
pământului. 

Ce însemna acest lucru pentru ei? Oriunde în lume, 
unde îi trimitea Dumnezeu. 

Ce poate însemna pentru tine? Cere-I Domnului să-ţi 
arate voia Sa pentru viitorul tău. Poate voia Sa 
este ca tu într-o zi să devii misionar? 
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credinţa ta în Isus Hristos. Deseori oamenii 
nu vor fi dispuşi să asculte o predică sau să 
citească un tractat, dar sunt interesaţi să-ţi 
asculte „povestea“ – modul în care ai ajuns să 
crezi în Hristos. Posibilitatea de a-ţi spune 
mărturia poate apărea pe neaşteptate, aşa că 
fii pregătit. 

Care sunt unele din situaţiile în care ai putea 
să-ţi depui mărturia personală? 

(Permite adolescenţilor să dea sugestii.) 

Exemple: la întâlnirea de tineret, în biserică, 
în cadrul unei evanghelizări, în conversaţie 
personală. 

Dacă ţi se cere să-ţi depui mărturia într-o în-
trunire, ce vei face? Primul lucru pe care tre-
buie să-l faci este să spui „da“. Vei avea emo-
ţii, dar nu uita că oamenii sunt pierduţi fără 
Domnul Isus. Foloseşte fiecare ocazie pentru 
a mărturisi despre El. Fie că este o conversaţie 
personală, fie o întâlnire publică, Domnul a 
promis că Duhul Sfânt îţi va da puterea de 
care ai nevoie, ca să fii un martor al Lui (Fapte 
1:8). 

Ce face ca o mărturie să fie bună? Relatarea 
convertirii apostolului Pavel o găsim în trei 
locuri în cartea Faptele Apostolilor (Fapte 
9:1-19, 22:1-21, 26:1-23). Mulţi oameni cred 
că în capitolul 22 avem un model bun de ur-
mat în formularea mărturiei noastre. 

Dacă ai timp, citeşte Fapte 22:1-21, explicând 
părţile schiţei, pe măsură ce citeşti.

Fapte 22:1-3 – Introducere: Le captează 
atenţia şi se prezintă pe scurt. 

Fapte 22:3-5 – Viaţa lui înainte să-L cunoas-
că pe Hristos: Descrie educaţia de care a avut 
parte, zelul de care fusese însufleţit şi lucruri-
le pe care le-a făcut (fără să intre în detalii).

Fapte 22:6-11 – În timpul convertirii lui: 
Unde? Când? Ce s-a întâmplat? Cum i-a vor-
bit Dumnezeu. 

Fapte 22:12-21 – Cum s-a schimbat viaţa lui, 
după ce L-a acceptat pe Hristos: Experienţa 
lui cu Domnul, schimbarea caracterului lui, 
noi uşi deschise de Dumnezeu pentru a sluji.

Metodă: Schiţa unei mărturii bine 
formulate

În timp ce mărturia 
ta se concentrează pe 
momentul în care ai 
fost mântuit, trebuie 
să explici şi cum a fost 
viaţa ta înainte de a te 
încrede în Domnul, şi 
după ce te-ai încrezut 
în El. Le vom aşeza sub 
titlurile „Introducere“, 

„Înainte“, „În timpul“ „După“ şi „Concluzie“. 

(Fotocopiază şi împarte foaia de lucru 16, şi ci-
teşte schiţa. Unde este necesar discută şi adaugă 
comentarii personale.) 

Metodă: Listă de verificare a mărturiei
(Fotocopiază şi împarte foaia de lucru 17.)

Metodă: Depunerea mărturiei tale 
Fă-ţi timp chiar în ur-
mătoarea săptămână 
să te gândeşti cum să 
îţi spui mărturia. Fo-
loseşte aceste puncte 
orientative. Mai bine ar 
fi să-ţi scrii mărturia pe 
această foaie de lucru, 
şi la următoarea întâl-
nire să o dai unuia din-
tre conducătorii grupu-
lui, ca s-o verifice. 

(Fotocopiază şi împarte 
foaia de lucru 18.)

Foaia de lucru 16

În timp ce mărturia ta va avea ca punct central timpul în care 
ai fost mântuit, trebuie să explici şi cum a fost viaţa ta înainte şi 
după ce te-ai încrezut în Domnul. O vom împărţi în mai multe 
părţi, cu subtitlurile: „Introducere“, „Înainte“, „În timpul“, „După“ 
şi „Concluzie“. 

Caută un început interesant – poate un verset sau o istorioară 
scurtă. 

Cum a fost viaţa ta înainte să fi i mântuit? 

● Vorbeşte puţin despre mediul tău familial. Obişnuiai să mergi 
la biserică sau la grupul de copii? Părinţii tăi erau creştini? 

● Explică faptul că ai avut păcat în viaţa ta. Nu da detalii. Ai grijă 
să nu te trezeşti că te lauzi cu lucrurile păcătoase pe care le-ai 
făcut.

● Ce evenimente au dus la pocăinţa ta? Ce te-a determinat să te 
gândeşti să devii creştin?

Cu toate acestea, cum ai devenit creştin?

● Explică împrejurările. Erai în biserică? Ţi-a mărturisit un 
prieten despre Domnul? Ce s-a întâmplat? 

● Cum te-ai simţit? 

● Ce ai făcut? Explică cum ai cerut Domnului să îţi ierte păcatele 
şi cum te-ai încrezut în El. (Este partea cea mai importantă, 
deci ai grijă să nu o laşi pe dinafară!)

Cum s-a schimbat viaţa ta, de când ai devenit creştin? 

● Vorbeşte despre diferenţele apărute faţă de viaţa de dinainte. 

● Fii sincer. Arată că nu a fost întotdeauna uşor. 

● Fii pozitiv. Vorbeşte despre benefi ciile de a fi  creştin – păcatele 
iertate, pace, bucurie, scop în viaţă, viitor în cer, etc.

Încheie cu o provocare pentru ascultătorii tăi, să se încreadă în 
Hristos, pentru a fi  mântuiţi.

Schiţa unei
mărturii bune

Introducere

Înainte

În timpul 

După

Concluzie

Foaia de lucru 
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Foloseşte această pagină pentru a-ţi scrie mărturia. Pe ea sunt scrise punctele principale pe care 
trebuie să le conţină o mărturie. După ce ai scris mărturia, citeşte această listă din nou şi bifează 
punctele incluse.

Mărturia mea
Introducere ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Înainte ___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

În timpul__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

După ____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Concluzie _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Depunerea mărturiei tale 
Exerciţiu pentru acasă

Foaia de lucru 
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Andrei – aduce pe alţii la Isus

Concluzie
Unul dintre privilegiile pe care le avem este 
să spunem altora despre Domnul. Fii pregătit 
să faci aceasta, atunci când ţi se oferă ocazia. 
De fapt, roagă-te zi de zi ca Domnul să îţi 
dea posibilitatea de a vorbi cu alţii despre El. 
Faptul că spui altora despre credinţa ta, te va 
ajuta să fii un creştin mai puternic. Cere-I lui 
Dumnezeu să-ţi deschidă gura şi să-ţi bine-
cuvânteze fiecare cuvânt, ca cineva să-L cu-
noască pe Domnul Isus prin mărturia ta. ●
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Lecţia

9
Obiective: Dorim ca adolescenţii să: 

înţeleagă unicitatea mesajului Evangheli-
ei, şi că este esenţial să-l vestească altora;

îşi dea seama că este normal să se teamă, 
dar să nu lase ca teama să-i împiedice să 
mărturisească;

să înveţe cum să spună mesajul Evanghe-
liei, şi să răspundă obiecţiilor des întâlnite 
ale oamenilor;

să înţeleagă că scuza care-i împiedică să-L 
urmeze pe Hristos nu va sta în picioare în 
ziua judecăţii, şi că ei trebuie să-şi predea 
acum viaţa în mâna Domnului.

Introducere: Conversaţie telefonică
Două adolescente pot pregăti următoarea scene-
tă, ca introducere a lecţiei. 

A: Salut! Tocmai am primit rezultatele de la 
examen. Am trecut! Tu ai primit rezultatele?

B: Da, am trecut şi eu! Super! Înseamnă că la 
anul putem să mergem amândouă la ace-
eaşi şcoală!

A: Sunt atât de bucuroasă! În autobuz nu 
m-am abţinut să nu-i spun doamnei de lân-
gă mine, chiar dacă n-o cunoşteam! 

B: Da, şi eu, am trimis tuturor mesaje pe tele-
fon. Ema şi Ioana vin deseară la mine, să 
sărbătorim. Vii şi tu? 

A: Da, sigur! Dar acum trebuie să plec. Mama 
a ajuns acasă, şi ard de nerăbdare să-i spun 
şi ei! Ne vedem mai târziu! 

De ce sunt atât de bucuroase cele două fete? 
Da, amândouă au luat examenul, şi anul ur-
mător vor merge la aceeaşi şcoală. Sunt atât 

de fericite, încât vor să o spună întregii lumi. 

Câteodată, când primeşti o veste bună, par-
că ai vrea să spui la toată lumea bucuria ta. 
Nimic nu te poate opri. Faţa ta este numai 
un zâmbet. Toţi cei pe care-i întâlneşti te în-
treabă de ce eşti atât de vesel, iar tu de fericire 
abia dacă poţi să le explici. 

În acelaşi fel, când începem să Îl urmăm pe 
Domnul Isus, este natural să dorim să spu-
nem altora despre aceasta. În ultimul nostru 
studiu am văzut cum Andrei, unul dintre cei 
12 ucenici, a fost o persoană care spunea în-
totdeauna altora Vestea Bună, că el L-a găsit 
pe Domnul Isus. Am învăţat cât de impor-
tant este ca întotdeauna să fii gata să spui 
mărturia ta cu privire la modul în care ai de-
venit urmaş al lui Isus (1 Petru 3:15). Andrei 
nu numai că şi-a spus mărturia, dar a avut şi 
privilegiul minunat de a conduce pe alţii la 
Domnul Isus. Astăzi dorim să ne gândim la 
diferite moduri de a conduce pe alţii la Isus.

Metodă: Vestirea Evangheliei
Spune adolescenţilor că le vei prezenta un alt mod 
de a vesti Evanghelia, folosind Biblia. Fotocopiază 
şi împarte foaia de lucru 19. Pune adolescenţii să 

citească referinţele cu voce 
tare. Citeşte apoi punctele 
principale, şi predă folo-
sind notiţele din tabel. 

Îndeamnă pe adolescenţi 
să decupeze tabelul şi 
să-l pună în Biblia lor, 
pentru a-l folosi în viitor. 
Alternativ, ei pot subli-

nia versetele în Bibliile lor sau, dacă preferă, să 

Andrei  –  vesteşte 
mesajul

NM

Foaia de lucru 19

1 2

3 4

5 6

DUMNEZEU DUMNEZEU

DUMNEZEU

P
ă

ca
t Romani 5:8

Hristos a murit pentru noi

Efeseni 2:8-9
Mântuirea este un dar

Romani 3:23
Toţi au păcătuit

Romani 6:23
Plata păcatului este moartea

Evrei 9:27
Vine judecata

VESTEA REA

Romani 5:8
Hristos a murit pentru noi

Efeseni 2:8-9
Mântuirea este un dar

Ioan 1:12
Trebuie să credem şi să-L 

primim pe Isus ca Domn şi 
Mântuitor

VESTEA BUNĂ 

Crede Primeşte

Romani 3:23
Toţi au păcătuit

Romani 6:23
Plata păcatului este moartea

Evrei 9:27
Vine judecata

VESTEA REA

Romani 5:8
Hristos a murit pentru noi

Efeseni 2:8-9
Mântuirea este un dar

Ioan 1:12
Trebuie să credem şi să-L 

primim pe Isus ca Domn şi 
Mântuitor

VESTEA BUNĂ

Crede Primeşte

Romani 10:9-10

Romani 3:23
(Romani 5:12,
Iacov 2:10)

Păcatul
■ Toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu ■ Păcat 
înseamnă să mergi pe calea ta ■ Păcat înseamnă să nu asculţi de 
legea lui Dumnezeu

Romani 6:23
(Efeseni 2:8-9)

Consecinţa păcatului
■ Păcatul trebuie pedepsit ■ Păcatul aduce moarte şi despărţire
■ Nu te poţi mântui singur ■ Păcătoşii vor ajunge în iad

1 Petru 2:24 Ce a făcut Dumnezeu? ■ Dumnezeu Şi-a trimis Fiul în lume

Fapte 3:19
(Fapte 16:31)

Ce trebuie să faci? 
■ Pocăieşte-te de păcatul tău (Luca 13:3) ■ Crede în Isus şi vei fi  
mântuit 

Ioan 5:24 Ce a promis Dumnezeu să 
facă?

■ Ierte ■ Dăruiască viaţa veşnică

V e s t i r e a  E v a n g h e l i e i

Romani 3:23
Toţi au păcătuit

Romani 6:23
Plata păcatului este moartea

Evrei 9:27
Vine judecata

VESTEA REA

Romani 3:23
Toţi au păcătuit

Romani 6:23
Plata păcatului este moartea

Evrei 9:27
Vine judecata

VESTEA REA

DUMNEZEU

DUMNEZEUDUMNEZEU
Foaia de lucru 
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Andrei – vestirea mesajului

lipească notiţe autoadezive, care să-i ajute să gă-
sească versetele. Îndeamnă-i să facă un pas mai 
departe, memorând versetele şi punctele care tre-
buie menţionate la fiecare verset. 

Există multe tractate/broşuri evanghelistice 
disponibile gratuit sau la un preţ foarte mic. 

(Arată-le câteva modele. Să ai mai multe, ca ei 
să poată lua să împartă altora.) 

De ce să nu ai întotdeauna cu tine câteva, în 
rucsacul tău? Vei putea să dai un tractat unei 
persoane cu care te întâlneşti sau chiar să-l 
citeşti împreună cu ea. 

Bariere în calea mărturiei
(Arată ajutorul 
vizual 18. Aco-
peră scrisul cu 
bucăţi de hârtie, 
pe care le vei în-
depărta pe mă-
sură ce predai 

lecţia.) 

Pentru mulţi creştini, doar auzirea cuvinte-
lor „mărturie“ sau „evanghelizare“ produce 
teamă în mintea lor. Această teamă poate fi o 
piedică reală în calea mărturisirii. De ce crezi 
tu că unii creştini se tem să mărturisească? 

(Cere adolescenţilor să spună sugestiile lor. Dacă 
este posibil, notează într-un loc vizibil ce spun ei 
– de ex. pe tablă. Exprimă unele dintre aceste 
temeri, folosind textul de mai jos.)

Teama de batjocură
Este posibil să se întâmple acest lucru, dar 
dacă ne gândim la bătaia de joc şi suferinţa 
îndurată de Hristos pentru noi, atunci bat-
jocura pe care o suferim nu mai pare atât de 
gravă (Isaia 53:7). De asemenea, dacă credem 
că prietenii noştri vor ajunge într-un loc de 
pierzare veşnică, atunci merită să ne asumăm 
riscul de a fi batjocoriţi şi să îi avertizăm 
(Fapte 4:18-19). 

Teama de a fi respins
Din nou, această situaţie este posibilă. Şi 
Domnul Isus a avut parte de respingere. El 
ştie cum este să fii respins (Fapte 4:11). Pen-
tru tine poate să însemne că ceilalţi nu te 
bagă în seamă, dar aceia care mărturisesc pe 
Domnul Isus experimentează deseori că ade-
văraţii lor prieteni ajung să îi respecte pentru 
poziţia fermă pe care o au ei. Chiar dacă al-
ţii ne părăsesc, aminteşte-ţi că Domnul Isus 
a promis că întotdeauna va fi cu noi (Matei 
28:20). 

Teama că nu ştii ce să spui
Materialele pe care le vei primi cu această lec-
ţie te vor ajuta să fii mai bine pregătit când 
ţi se va ivi ocazia. Chiar dacă nu ştii ce vei 
spune, Domnul poate să-ţi dea cuvintele po-
trivite (Ieremia 1:9). De asemenea, în Cuvân-
tul Său Dumnezeu te încurajează că Duhul 
Sfânt te va ajuta, reamintindu-ţi lucrurile pe 
care să le spui (Ioan 14:26). 

Teama de oameni care ne arată slăbiciunile 
Isus este singurul care a trăit o viaţă fără pă-
cat, şi niciunul dintre noi nu ne ridicăm la 
standardul Lui. Când am studiat viaţa lui Pe-
tru, am văzut că deşi sunt momente când Îl 
dezamăgim pe Dumnezeu, noi trebuie ca în 
fiecare zi să creştem în asemănare cu Dom-
nul Isus. Trebuie să stăm aproape de Dom-
nul, dacă vrem să avem curaj să mărturisim 
altora despre El. Timpul personal petrecut 
zilnic în părtăşie cu El este de maximă im-
portanţă. Este mai important să vorbeşti lui 
Dumnezeu despre oameni, decât să vorbeşti 
oamenilor despre Dumnezeu. Roagă-te pen-
tru oameni pe nume. Gândeşte-te la versete 
cheie din Biblie, şi memorează-le. Dacă tră-
ieşti aproape de Domnul, şi te rogi pentru 
oameni, atunci îţi va fi mult mai uşor să le 
vorbeşti liber. 

Ajutorul vizual 18

Bariere
în calea mărturisirii

Teama de batjocură

Teama de a fi  respins

Teama că nu ştii ce să spui

Teama de oamenii care
ne arată slăbiciunile

Ajutorul vizual 
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„Dar mi se pare atât de greu“
Câteodată ni se pare atât de greu să mărturi-
sim altora. Ne spunem nouă înşine: „N-ar fi 
mai bine să o facă cei care sunt buni la aceas-
ta?“ Poate că gândeşti aşa, dar în viaţa creş-
tină evanghelizarea personală nu este ceva 
opţional. Isus a dat porunci stricte tuturor 
urmaşilor Lui să meargă şi să spună mesajul 
Evangheliei altora (Matei 28:18-20). În jurul 
nostru sunt peste tot oameni pierduţi, fără 
Isus. Ei au nevoie să audă că Domnul Isus a 
murit pe cruce pentru ei, şi de ce acest fapt 
este o chestiune de viaţă şi de moarte pentru 
ei (1 Corinteni 1:18). Întotdeauna putem găsi 
diferite modalităţi de a ne petrece timpul, 
dar când ne gândim că Isus ne-a iubit atât de 
mult, încât a fost gata să se jertfească pentru 
noi, atunci acest fapt trebuie să ne motiveze 
să ne mărturisim dragostea care o avem pen-
tru El (2 Corinteni 5:14). 

Isus a spus că dacă Îl iubim cu adevărat, vom 
dovedi aceasta ascultându-L (Ioan 14:15). 
Chiar dacă ni se pare greu, ştim că Dumne-
zeu va fi cu noi (Fapte 1:8). 

Î M P Ă R Ţ I R E A  L E C Ţ I E I

Metodă: Obiecţii în a-L urma pe Hristos
Pentru a fi ajutaţi cu privire la teama de a 
mărturisi, ne vom împărţi în grupe şi vom 
vedea ce răspunsuri putem să dăm anumitor 
întrebări (sau comentarii) cărora va trebui să 
le facem faţă. 

La acest punct al lecţiei, 
împarte pe adolescenţi în 
grupe de 4-6 persoane, 
fiecare grupă primind 
patru întrebări sau toate 
întrebările, în funcţie de 
timpul disponibil. Foto-
copiază şi împarte foaia 
de lucru 20 pentru fieca-
re adolescent. 

Conducătorii grupelor 
trebuie să primească di-
nainte foaia de lucru 21 
cu notiţele pentru ei. 

Metodă: Ilustraţia cu podul
Niciodată nu ştii unde vei avea ocazia să măr-
turiseşti despre Domnul într-o conversaţie 
de la persoană la persoană. Iată o metodă pe 
care o poţi folosi, pentru a ilustra foarte clar 
Evanghelia. Unul din avantajele acestei me-
tode este că ai nevoie doar de ceva cu care să 
scrii şi o bucată de hârtie, ex. un şerveţel, un 
bilet de autobuz, un bon de casă etc. Când 
termini de vorbit, dă schiţa interlocutorului, 
ca să continue să se gândească la conversaţia 
voastră – afară de cazul când ai desenat-o pe 
mână!

Explică pe parcurs ceea ce faci. Foloseşte o ta-
blă, un proiector, o tablă magnetică, o hârtie 
sau o prezentare în PowerPoint. Dacă nu ai 
mai făcut această ilustraţie până acum, tre-
buie mai întâi să exersezi. 

1. Începe prin a scrie cuvântul „Dumnezeu“ 
în dreapta, şi desenează în stânga un om 
din linii. Spune că la început Dumnezeu 
a creat omul, pentru a avea părtăşie cu El. 

2. Omul a ales să meargă pe calea lui proprie, 
întorcând spatele lui Dumnezeu, răzvră-
tindu-se împotriva Lui, şi prin aceasta a 
păcătuit. Acest fapt a cauzat despărţire 
între oameni şi Dumnezeu. (Desenează 
cei doi versanţi ai prăpastiei.)

3. Ştim că între Dumnezeu şi oameni există 
un zid de despărţire, fiindcă aşa ne spu-
ne Biblia (citează Romani 3:23). Scrie pe 
verticală cuvântul „păcat“, între cei doi 
versanţi, şi „Romani 3:23“ sub om; şi cu-
vintele „Toţi au păcătuit“, şi încercuieşte 
„Toţi“. Acum citează Romani 6:23, scrie 

Foaia de lucru 20

Obiectii
'

pe care oamenii le au

pentru a nu-L urma pe Isus 

„Nu există Dumnezeu.“ Psalmul 53:1

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

„Prietenii mei ar râde de mine şi m-ar respinge.“ Ioan 15:18 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

„Dacă Dumnezeu ne-ar iubi, nu ne-ar lăsa să mergem în iad.“ Ioan 3:16

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

„Să fi i creştin este plictisitor; nu-i deloc la modă.“ Ioan 10:10

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

„Sunt bine aşa cum sunt.“ Romani 3:23

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

„Poate, când voi fi  mai în vârstă.“ 2 Corinteni 6:2

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

„Nu aş reuşi să trăiesc viaţa de creştin.“ Ioan 1:12

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

1
Cum ai răspunde oamenilor care spun … 
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„Nu există Dumnezeu.“ Psalm 53:1

Ne spune că există Dumnezeu … 

… creaţia (Psalm 19:1) … Hristos (Ioan 8:28-30)

… conştiinţa (Romani 2:15a) … viaţa schimbată (2 Corinteni 5:17). 

Pune întrebarea: „Şi dacă te înşeli?“ Miza este prea mare. Într-o zi va fi  prea târziu.

„Prietenii mei ar râde de mine şi m-ar respinge.“ Ioan 15:18

Isus a fost batjocorit şi respins, dar a mers pentru noi la cruce (Marcu 15:16-20). 

Da, acest lucru se va întâmpla, Biblia ne spune să ne aşteptăm că aşa va fi  (2 Timotei 3:12). 

Dar merită (Matei 5:10; Romani 8:18).

„Dacă Dumnezeu ne-ar iubi, nu ne-ar lăsa să mergem în iad.“ Ioan 3:16

Iadul există, Isus a avertizat foarte clar pe oameni cu privire la acesta (Matei 25:41). 

În acelaşi timp Dumnezeu ne iubeşte, dar este drept şi trebuie să pedepsească păcatul (Romani 6:23). 

Dumnezeu, în dragostea Lui, a găsit o cale de salvare pentru noi, ca să fi m salvaţi de iad (Ioan 3:16). 

„Să fi i creştin este plictisitor, nu-i deloc la modă.“ Ioan 10:10

Viaţa de creştin este o viaţă plină de entuziasm şi provocare, ea dă un sens vieţii (Ieremia 29:11).

Isus a venit pentru ca noi să avem viaţa adevărată, viaţă care aduce bucurie reală şi împlinire (Ioan 10:10).

Ceea ce lumea ne oferă, ne lasă goi şi vinovaţi – păcatul are consecinţe grave (Ezechiel 18:4).

„Sunt bine aşa cum sunt.“ Romani 3:23

Nu, nu eşti! Toţi suntem păcătoşi, iar păcatul ne desparte de Dumnezeul cel sfânt (Romani 3:23). 

Înaintea lui Dumnezeu toate faptele noastre bune sunt ca o cârpă murdară (Isaia 64:6). 

Toţi avem nevoie de mântuire, pentru viaţa aceasta şi pentru eternitate (Evrei 9:27). 

„Poate, când voi fi  mai în vârstă.“ 2 Corinteni 6:2

Dacă Dumnezeu îţi vorbeşte acum, nu Îl respinge, poate altădată nu îţi va mai vorbi (Evrei 3:15). 

Nu ştim când viaţa noastră se va sfârşi (Iacov 4:14) sau când Domnul Isus va reveni (Matei 24:42). 

„Acum este ziua mântuirii“ (2 Corinteni 6:2). 

„Nu aş reuşi să trăiesc viaţa de creştin.“ Ioan 1:12

Da, ai dreptate, dar Dumnezeu poate să te ţină (Ioan 10:28). 

Nu vei mai fi  sub domnia păcatului (Romani 6:14). 

Duhul Sfânt va fi  ajutorul nostru, când ne încredem în Hristos (Ioan 14:16-17).

1
Cum ai răspunde oamenilor care spun … 

2

3

4

5

6

7

Pentru conducătorii  gr upelorObiectii
'

pe care oamenii le au

pentru a nu-L urma pe Isus 
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referinţa, şi sub ea „plata păcatului este 
moartea.“ Apoi citează Evrei 9:27, scrie 
referinţa şi cuvintele „vine judecata“. Apoi 
spune: „Aceasta este vestea rea“, şi scrie 
aceste cuvinte în partea de jos a paginii. 
În acest stadiu omul se află într-o stare 
fără speranţă şi de neputinţă, fără nicio 
posibilitate de a trece peste prăpastie. 

4. Citează apoi Romani 5:8 şi, pe măsură ce 
vorbeşti, desenează o cruce peste cuvân-
tul „păcat“ (începe linia transversală din 
partea unde ai scris „Dumnezeu“). Scrie 
referinţa din Romani 5:8 şi cuvintele 
„Hristos a murit pentru noi“, dedesubt, 
în partea dreaptă. Acum citează versetul 
din Efeseni 2:8-9, scrie referinţa şi apoi 
cuvintele „mântuirea este un dar“ (harul 
lui Dumnezeu este absolut gratuit). 

5. Citează Ioan 1:12, şi între timp scrii „cre-
de“ în partea stângă a crucii, şi „primeşte“ 
în dreapta. Scrie referinţa sub celelalte 
din partea dreaptă, în lista de sub cuvân-
tul „Dumnezeu“, cu menţiunea „Trebuie 
să credem şi să-L primim pe Isus ca Domn 
şi Mântuitor.“ Apoi spune: „Aceasta este 
Vestea Bună“, şi scrie acest lucru pe ulti-
mul rând din partea dreaptă. Acesta este 
singurul mod în care o persoană poate să 
treacă de partea cealaltă a prăpastiei pă-
catului, care separă omul de Dumnezeu. 

6. Când un om crede (îşi pune toată încrede-
rea în faptul) că prin moartea Sa pe cruce, 
Domnul Isus a plătit pedeapsa pentru pă-
catul lui personal, şi Îl primeşte pe Hris-
tos în viaţa lui cerând iertare de păcatele 
sale, acea persoană devine un copil al lui 
Dumnezeu. Când acel om Îl mărturiseşte 
pe Hristos ca Domn şi Mântuitor, şi cre-
de că Hristos a luat pedeapsa pe cruce în 
locul lui, acea persoană este mântuită (ci-
tează Romani 10:9-10), şi scrie referinţa 
ca titlu al întregii ilustraţii. 

Arată ajutorul vizual 19, ca sumar al întregii 
prezentări. Împarte adolescenţii în grupe mici 
şi dă fiecărei persoane bucăţi mici de hârtie. O 
persoană din fiecare grupă va exersa, explicând 

schiţa celorlalţi. 
Ajutorul vizual 
19 să fie vizibil 
pe tot parcursul 
acestui exerciţiu. 

Concluzie
Poate că ai ascultat toate aceste lucruri, şi nu 
poţi să mărturiseşti altora pe Domnul, fiind-
că nu eşti încă un urmaş al lui Isus. Poate că 
ascultând lecţia şi discuţia cu privire la măr-
turisire, ți-ai dat seama că ai nevoie de Dom-
nul Isus. Cunoşti lucruri despre El, dar nu-L 
cunoşti pe El. Nu vrei să te încrezi şi tu în El 
acum, şi să-L mărturiseşti pe Domnul altora? 

Andrei ne-a oferit un exemplu a ceea ce în-
seamnă să fii o persoană care caută mereu 
posibilităţi de a aduce pe alţii la Isus. El a 
avut o mare dragoste pentru Mântuitorul, şi 
datorită acestui fapt, dorea cu ardoare ca şi 
alţii să-L cunoască pe Domnul Isus. Pentru 
un urmaş al lui Hristos, mărturisirea este un 
mare privilegiu, dar şi o mare răspundere. Bi-
blia ne spune că într-o zi, în ceruri, vom primi 
o răsplată pentru modul în care I-am slujit şi 
L-am urmat pe Domnul Isus (2 Timotei 4:7-
8). Ce răsplată mai mare am putea primi, de-
cât să-i întâlnim acolo pe cei ce i-am condus 
la Domnul? 

Fie ca Dumnezeu să dăruiască fiecăruia bu-
curia de a conduce suflete la Mântuitorul. ●

9
Andrei – vestirea mesajului
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DUMNEZEU

Romani 3:23

Toţi au păcătuit

Romani 6:23

Plata păcatului este moartea

Evrei 9:27

Vine judecata

VESTEA REA

Romani 5:8
Hristos a murit pentru noi 

Efeseni 2:8-9 
Mântuirea este un dar

Ioan 1:12
Trebuie să credem şi să-L primim 

pe Isus ca Domn şi Mântuitor

VESTEA BUNĂ

Crede-L Primeşte-L

Romani 10:9-10

Ajutorul vizual 

19
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Obiective: Dorim ca adolescenţii să: 

descopere binecuvântarea de a fi eliberaţi 
de păcat;

fie plini de recunoştinţă pentru că sunt 
mântuiţi;

să evite lucrurile care-i împiedică să-L ur-
meze pe Isus;

să înţeleagă că Domnul poate să-i elibe-
reze de sub jugul lui Satana şi să caute 
iertarea Sa. 

Introducere: Cine sunt eu? 
Arată ajutorul vizual 2. 
Citeşte informaţiile de 
mai jos, şi cere adolescen-
ţilor să ghicească perso-
najul. 

• Nume: mai multe 
persoane din Noul 
Testament au acest 
nume.

• Ocupaţie: mai târziu I-a slujit Domnu-
lui cu ceea ce avea.

• Loc de origine: din Magdala.

• Ce spuneau oamenii despre ea: a fost 
posedată de şapte demoni.

• Renumită pentru: că a fost prima 
persoană care L-a văzut pe Isus după 
înviere.

• Verset de memorat: Galateni 4:4-5 (Su-
gestie: trimite versetul ca mesaj pe telefon 
fiecărui adolescent din clasa ta, încurajân-
du-i să memoreze versetul în timpul zilei.)

Aţi ghicit despre cine este vorba? Da, despre 
Maria Magda-
lena. (Arată aju-
torul vizual 20. 
Acoperă scrisul 
cu bucăţi de hâr-
tie, pe care le vei 
îndepărta pe mă-

sură ce predai lecţia.) 

Ea a fost una dintre femeile care L-au urmat 
pe Domnul Isus. Deschideţi Biblia la Luca 
8:1-3. Spuneţi ce putem învăţa din acest pasaj 
despre Maria Magdalena. 

Cere adolescenţilor să caute referinţa şi să 
spună celorlalţi membri ai grupului ceva des-
pre Maria. Fiecare persoană spune un lucru 
nou, până când sunt amintite toate infor-
maţiile din pasaj. Următoarele pasaje conţin 
aceste informaţii. 

Maria – o sclavă a păcatului
Maria Magdalena este menţionată pentru 
prima dată în Luca 8:1-3. Ea nu trebuie con-
fundată cu Maria, mama lui Isus şi nici cu 
Maria, sora lui Lazăr (sau cu celelalte două 
Marii menţionate în Noul Testament). Ea 
este acea Marie care a fost posedată de şapte 
demoni. Viaţa ei a fost sub stăpânirea lui Sa-
tana. Apoi într-o zi ea L-a întâlnit pe Dom-
nul, probabil când El propovăduia Evanghelia 
în Galileea (Marcu 1:39). El a scos demonii 
din ea. 

Până în acel moment Satana a ţinut-o strâns 
legată. Ea nu îşi conducea singură viaţa, ci era 
o sclavă a păcatului. Nu suntem siguri cum se 
manifestau demonii din ea, dar ştim că ea era 

Maria –  eliberată 
de păcat

NM

Ajutorul vizual 2

Cine
sunt eu?Ajutorul vizual 

2

Ajutorul vizual 20Maria
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Site-uri 
nepotrivite

Reviste
pentru tineri

Ajutorul vizual 

20



58

L E C Ţ I A

10
Maria – eliberată de păcat

păcătoasă din cauza naturii ei, dar şi a fap-
telor ei. La fel cum fata din imagine se afun-
dă în noroi, şi Maria se afunda tot mai mult 
în păcat. Probabil că viaţa ei era un dezastru, 
dar Isus a eliberat-o de păcatul care o înrobea. 

Ce schimbare extraordinară a făcut Domnul 
Isus când a salvat-o! A eliberat-o de sub pu-
terea păcatului (Romani 6:17-18), i-a dăruit 
iertare (Psalmul 103:3), un scop în viaţă (Ga-
lateni 2:20) şi viaţa veşnică (Ioan 3:16). 

Metodă: Studiu biblic – Sub domnia lui 
Satana
Biblia nu ne spune nimic despre viaţa Mariei 
Magdalena dinainte de întâlnirea ei cu Isus, 
în afară de faptul că ea a fost stăpânită de şapte 
demoni. Te-ai întrebat vreodată cum trebuie 
să fi fost pentru Maria? Putem doar să presu-
punem care ar fi răspunsul din alte exemple, 
din Noul Testament, de oameni care au fost 
posedaţi de demoni. În Luca 8:26-33 avem 
doar un exemplu. (Cineva să citească pasajul, 
apoi iniţiază o scurtă discuţie, folosind următoa-
rele întrebări.)

• Ce efecte aveau demonii asupra omului 
posedat? 

• Ce învăţăm despre demoni din această 
povestire? 

• Cum au reacţionat demonii în faţa lui 
Isus, şi de ce? 

• Ce ai spune cuiva care se gândeşte să se 
implice în lucrurile oculte? 

• Dacă acest subiect te sperie, cum te ajută 
versetul din 1 Ioan 4:4, pe tine, urmaş al 
lui Isus? 

Dacă Isus Hristos nu este Mântuitorul tău, 
şi tu eşti sub stăpânirea lui Satana. Nu eşti 
posedat de demoni, cum a fost Maria, dar te 
afli în împărăţia întunericului, şi eşti un sclav 
al lui Satana. Poate te gândeşti: „Nu-i adevă-
rat, îmi trăiesc viaţa cum vreau eu.“ Aşa este 
oare? Gândeşte-te ce se întâmplă când încerci 

să scapi de un obicei sau vrei să ai un nou înce-
put în viaţa ta, sau chiar să te ţii de hotărârile 
care le iei la început de an. Îţi dai seama foar-
te repede că pur şi simplu nu te poţi schimba 
singur. Trebuie să fi eliberat de Domnul Isus 
Hristos, pentru a nu mai fi condus de păcat 
(Romani 6:14). 

Cu câteva săptămâni în urmă am studiat viaţa 
lui Iuda. Şi el se afla sub domnia lui Satana, şi 
viaţa lui s-a sfârşit tragic. În contrast cu Iuda, 
Maria a făcut lucrul necesar şi a folosit ocazia 
avută, de a se pocăi şi a fi eliberată. Înţelegi 
tu faptul că Isus este Singurul care te poate 
elibera de sub jugul lui Satana? Aceasta este 
posibil fiindcă Isus este Dumnezeu (Coloseni 
1:13-14). Dacă înţelegi acest lucru, şi vrei să 
îţi predai viaţa Lui, spune-I chiar acum că îţi 
pare rău că ţi-ai trăit viaţa aşa cum ai vrut tu. 
Cere-I iertare. Mulţumeşte-I că a murit pe 
cruce pentru păcatele tale. Primeşte mântui-
rea care ţi-o oferă El. 

Creştinii trebuie să lupte în fiecare zi cu is-
pitele. Cel rău face ca păcatul să apară foarte 
atractiv. Chiar fiind creştin, poţi face lucruri 
care te împiedică să-L urmezi pe Domnul. 
Lucruri ca acestea …

Pe măsură ce descoperi fiecare cuvânt de pe aju-
torul vizual 20, 
cere adolescenţi-
lor să dezvolte şi 
să dea exemple. 

Toate aceste 
lucruri îţi stă-
pânesc mintea 

şi te împiedică să fii un urmaş credincios al 
lui Isus Hristos. La fel ca atunci când mergi 
printr-o mlaştină, aceste lucruri se ţin de tine 
şi te împiedică. 

Ele ne împiedică să Îl urmăm pe Isus aşa cum 
trebuie. Dacă tu, ca urmaş al lui Isus Hristos, 
îţi dai seama că ai lăsat lucruri dăunătoare să 
intre în viaţa ta, îndepărtează-le chiar acum! 

Ajutorul vizual 20Maria
Emisiuni / fi lme murdarePrieteni 

nepotriviţi

Substanţe 
care-ţi
fac rău

Citirea 
horoscopului

Jocuri violente la calculator 

Versuri murdare

Site-uri 
nepotrivite

Reviste
pentru tineri

Ajutorul vizual 
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Nu vei fi niciodată un urmaş al lui Isus cu 
adevărat fericit sau eficient în slujirea ta, până 
când nu mărturiseşti acele păcate, şi renunţi 
la ele (1 Ioan 1:7).

Î M P Ă R Ţ I R E A  L E C Ţ I E I

Maria – un urmaş al lui Isus
În ciuda trecutului ei, după convertire Ma-
ria L-a urmat pe Domnul îndeaproape. Dacă 
citim din nou în Luca 8:1-3, vedem că ea i-a 
însoţit pe Isus şi pe ucenici prin satele şi ora-
şele Galileei. Călătorind cu Domnul, şi îngri-
jind de nevoile Lui şi ale ucenicilor, Maria îşi 
arăta recunoştinţa ei faţă de El. Era plină de 
mulţumire faţă de Mântuitorul ei, pentru tot 
ceea ce făcuse El pentru ea. 

Viaţa Mariei fusese complet transformată, 
din starea de sclavă a păcatului, în aceea de 
urmaş al lui Isus. A avut loc această transfor-
mare şi în viaţa ta? 

Când Dumnezeu priveşte această lume, El 
vede două grupuri de oameni. Îi vede pe cei 
care-L urmează pe El, şi pe cei care trăiesc 
după placul lor. Este o mare diferenţă între o 
persoană care Îl urmează pe Isus, şi o persoa-
nă care se află sub domnia lui Satana. 

Una este liberă, cealaltă este înrobită. Una 
are speranţă pentru viaţa aceasta şi pentru 
cea viitoare, alta nu are nicio speranţă.

Metodă: Discuţie de grup
Să privim în Biblie şi să vedem ce se întâmplă 
când o persoană spune „nu“ Domnului Isus, 

şi când cineva spune 
„da“. 

Împarte adolescenţii în 
două grupe, şi dă fiecă-
ruia foaia de lucru 22. 
Ai nevoie de un condu-
cător în fiecare grupă 

pentru a modera discuţia. Grupele îşi vor lua 
timp să descifreze referinţele, să le caute în Bi-
blie, să discute definiţiile şi să completeze spaţiile 
libere. Când termină, reuneşte grupele. Parcur-
ge fiecare punct, dându-le răspunsurile corecte, 
şi răspunzând întrebărilor apărute în grupe şi 
la care nu s-a răspuns. 

Următoarele definiţii sunt date pentru a te aju-
ta să faci un rezumat al discuţiei şi să răspunzi 
întrebărilor care au apărut, poate, în timpul dis-
cuţiei la grupă. 

Regenerare: Actul prin care Dumnezeu dă 
păcătoşilor, oamenilor morţi spiritual, o viaţă 
şi o natură nouă. 

Adopţie: Actul prin care Dumnezeu îi face 
pe oameni membri în familia lui Dumnezeu, 
le dă privilegiul de a fi fii şi fiice şi îi face moş-
tenitori ai moştenirii sale.

Răscumpărare: Prin vărsarea sângelui Său 
pe cruce, Hristos a plătit preţul întreg pentru 
a ne răscumpăra din sclavia păcatului, scă-
pându-ne astfel de pedeapsa şi puterea păca-
tului. 

Justificare: Este un act instantaneu, legal al 
lui Dumnezeu, prin care El declară că păcă-
tosul care s-a încrezut în Hristos, este absol-
vit de vină şi pedeapsă, şi are o poziţie de ne-
prihănit înaintea Lui. 

Împăcare: Prin moartea lui Hristos, a fost 
îndepărtată vrăjmăşia dintre noi şi Dumne-
zeu prin rezolvarea problemei (păcat, vină, 
condamnare). Se primeşte prin pocăinţă şi 
credinţă în Hristos. 

Siguranţă veşnică: Aceia care sunt mântu-
iţi, sunt păziţi de puterea lui Dumnezeu şi 
sunt astfel în siguranţă în Hristos, pentru 
totdeauna.

Foaia de lucru 22

Vrei să fi i liber pentru a-L

urma pe Isus? 

Referinţa biblică Nu Da

Rsr� av 2:4-5

E _  _  _  _  _  _ 
_  _  _  _  _ vii

Tnyngrav 4:5

_  _  _  _  _  _  _  _
robii legii

Înfi aţi în
_ _ _ _ _ _ _  _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _

Zngrv 20:28

_  _  _  _  _
sclavi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vbna 3:18, Ebznav 5:1

_  _  _  _ ,   _  _  _  _  _  _

condamnaţi la 
pedeapsă veşnică

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ebznav 5:10-11

_  _  _  _  _  _

_ _ _ _ _ _ _

ai lui Dumnezeu

_ _ _ _ _ _ _ _  _ _

cu Dumnezeu 

Vbna 10:27-29

_  _  _  _
trăire în nesiguranţă 

_ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Cheia libertăţii este: 

Vbna (2x4) cu [490 : (numărul ucenicilor +2) +1] 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z

Desci� ează cuvintele, cu ajutorul codului de mai jos, caută în Biblie versetele şi completează spaţiile goale. 

Foaia de lucru 

22
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L E C Ţ I A Maria – eliberată de păcat

10

Concluzie
Domnul Isus Hristos a plătit preţul pentru 
păcat când a murit pe cruce, şi de aceea poate 
să-i elibereze pe toţi cei care vin la El pentru 
a fi iertaţi. El a fost gata să plătească acel preţ, 
ca Maria să poată fi eliberată de păcatul ei – 
şi ca să ai şi tu posibilitatea de a fi eliberat. În 
1 Petru 1:18-19 citim mai multe despre ade-
vărul minunat al răscumpărării. Citind aces-
te versete, îţi dai seama cât de preţuit eşti de 
Domnul Isus? Plata eliberării tale de păcat şi 
pedeapsa lui au fost mai scumpe decât mult 
argint sau aur – a fost sângele preţios al Fiu-
lui lui Dumnezeu. El doreşte să accepţi ceea 
ce El a făcut pentru tine pe cruce. Vei accepta 
tu jertfa Sa?

Dacă eşti o persoană care ai fost răscumpăra-
tă prin sângele Domnului Isus, îţi dai seama 
că viaţa ta acum Îi aparţine în întregime Lui 
(1 Corinteni 6:20)? El te-a răscumpărat cu 
sângele Său. Ca şi Maria, trebuie să fii gata 
să răspunzi, predându-ţi viaţa în totalitate în 
slujba Lui. El este vrednic să primească aceas-
ta, ca răspuns la tot ceea ce El a făcut pentru 
tine. ●

RĂSPUNSURI – FOAIA DE LUCRU 22

Trimiterea Nu Da
Efeseni 2:4-5 morţi vii

Galateni 4:5 robii legii
înfiaţi în familia lui 

Dumnezeu
Matei 20:28 sclavi răscumpăraţi

Ioan 3:18, 
Romani 5:1

condamnaţi la 
pedeapsă veşnică

justificaţi înaintea 
lui Dumnezeu

Romani 5:10-11
duşmani ai lui 

Dumnezeu
împăcaţi cu 
Dumnezeu 

Ioan 10:27-29 trăire în nesiguranţă 
avem siguranţa 

mântuirii

Cheia libertăţii este Ioan 8:36.
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11
Obiective: Dorim ca adolescenţii să: 

afle că atunci când sunt eliberaţi de păcat, 
sunt doritori să-I slujească Domnului;

să Îl iubească pe Domnul, aşa cum L-a 
iubit Maria;

să-I slujească Domnului cu credincioşie, 
cu darurile şi talentele primite de la El;

să-şi dea seama că primul lucru pe care tre-
buie să-l dăruiască Domnului este viaţa lor. 

Introducere: O zi în istorie
Caută pe Google sau Wikipedia imagini ale ur-
mătoarelor evenimente. Arată-le pe rând ado-
lescenţilor şi cere-le să numească evenimentul de 
importanţă mondială. Mai întâi arată fotogra-
fia, apoi începe să dai indicii (de exemplu: data, 
anumite detalii) şi în final, răspunsul.

• 24 decembrie 1989 – A marcat sfârşitul 
regimului comunist şi căderea preşedin-
telui. A fost singura ţară din blocul estic 
care a trecut printr-o revoluţie violentă 
şi în care conducătorii comunişti au fost 
executaţi. (Răspuns: Revoluţia Română 
din 1989)

• 6 iunie 1944 – Această zi a marcat în-
ceputul invaziei Europei de către forţele 
aliate şi a fost cea mai decisivă victorie 
în al doilea război mondial. 130.000 de 
soldaţi au invadat coasta Normandiei, 
Franţa. (Răspuns: „Ziua Z“ –debarcarea 
din Normandia)

• 31 august 1997 – A murit într-un acci-
dent de maşină, în Paris. Titlurile ziare-

lor sunau: „Moartea unei prinţese“. (Răs-
puns: moartea prinţesei de Wales, Diana.)

• (Înainte să arăţi această fotografie, spune 
adolescenţilor că numele evenimentului este 
acelaşi cu data la care a avut loc.) 3.000 
de oameni şi-au pierdut viaţa în atacurile 
din ziua aceea. O serie de atacuri sinuci-
gaşe executate de Al-Qaida în America. 
Cel mai groaznic atac a cauzat prăbuşirea 
turnurilor gemene World Trade Centre. 
(Răspuns: 11 septembrie 2001.)

• 26 decembrie 2004 – 350.000 de oa-
meni au murit şi mulţi alţii au fost răniţi. 
Mulţi se aflau acolo în vacanţă. (Răspuns: 
Tsunami din Oceanul Indian.)

• 11 martie 2011 – Un seism de o magni-
tudine de 8,8 a lovit nord-estul unei ţări 
insulare, ceea ce a determinat valuri tsu-
nami de peste 10 metri, care au făcut pră-
păd. Seismul a fost urmat de 10 replici, 
cea mai puternică fiind de 7,4 grade. Este 
cel mai puternic cutremur înregistrat în 
această ţară în ultimii 140 de ani. (Răs-
puns: Tsunami din Japonia)

Metodă: „Am fost acolo“
Cere adolescenţilor să se gândească la un eveni-
ment memorabil la care au asistat. Permite-le să 
povestească pe scurt despre el. Fii pregătit şi tu 
să dai un exemplu. 

Maria Magdalena a fost şi ea prezentă la mai 
multe evenimente de o deosebită importanţă, 
pe care nu avea să le uite niciodată. Să vedem 
împreună despre ce evenimente este vorba. 

Maria –  devotată 
slujir ii  Lui 

NM
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L E C Ţ I A M a r i a  –  d e v o t a t ă  s l u j i r i i  L u i 

11

Metodă: Sabia în teacă – unde se afla Maria? 
Înainte ca adolescenţii să caute versetul, spune-le 
că nu trebuie să-l citească cu voce tare, ci să răs-
pundă la întrebarea: „Unde se afla Maria, în 
acest verset?“ 

• Matei 27:55-56 (Marcu 15:40, Luca 
23:49) (Răspuns: La cruce, împreună cu 
celelalte femei,  fiind martoră la crucifica-
rea lui Isus.)

• Matei 27:61 (Marcu 15:47, Luca 23:55) 
(Răspuns: La mormânt, se uita cum este 
pus în mormânt trupul Domnului Isus.)

• Marcu 16:9 (Ioan 20:1-16) (Răspuns: În 
grădină, în dimineaţa învierii. La început 
ea a crezut că vorbeşte cu grădinarul, dar 
mai apoi şi-a dat seama că Cel cu care vor-
bea era Domnul.) 

Maria Magdalena a fost martoră a eveni-
mentelor care stau la baza credinţei noastre 
creştine – viaţa, moartea, înmormântarea şi 
învierea lui Isus Hristos, Dumnezeu-Fiul. 
Maria cunoştea adevărul, nu doar la nivelul 
minţii, ci ea l-a crezut, şi acesta i-a influenţat 
viaţa. Ea era acum o persoană diferită, viaţa 
ei a fost schimbată, şi era atât de recunoscă-
toare, încât căuta să-I slujească Domnului în 
orice fel putea. Maria este un exemplu minu-
nat pentru noi. Viaţa ei ne arată că Îi putem 
sluji Domnului cu darurile şi talentele pe care 
ni le-a dăruit El. Acest fapt va deveni evident 
pe măsură ce studiem împreună următoarele 
texte din Scriptură.

Arată ajutorul vizual 21. 
Fotocopiază şi împarte 
foaia de lucru 23. 

Bani: Luca 8:1-3
Maria a arătat dragoste adevărată faţă de 
Domnul, prin modul în care a folosit ceea ce 
avea. Ea a slujit sau L-a ajutat cu propriii ei 
bani pe Domnul Isus şi pe ucenici. Poate că 
era bogată, dar cu siguranţă, nu a fost egois-
tă cu privire la banii ei. Fiindcă Dumnezeu a 
binecuvântat-o, ea a fost gata să dăruiască cu 
generozitate pentru lucrarea Domnului. 

Fiecare dintre aceste po-
vestiri, şi întrebările co-
respunzătoare, se află 
şi pe foaia de lucru. Dă 
timp adolescenţilor să 
răspundă la întrebări şi 
să scrie răspunsurile. 

Să ne gândim la Robert şi 
la Ema. Amândoi sunt ti-

neri creştini, şi lucrează cu jumătate de normă, în 
locuri diferite. Când Robert primeşte salariul, îşi 
pune deoparte bani pentru telefonul nou pe care 
vrea să şi-l cumpere. Îşi cheltuie banii pe reviste, 
pe mâncare, şi din când în când pe un joc nou la 
calculator. Dacă îi mai rămân bani, îi pune la 
colecta pentru misionari, la programul de tineret.

Ema crede că 10% din venitul ei aparţine Dom-
nului, aşa că în fiecare lună pune deoparte 10% 
din salariul ei, apoi decide ce va face cu restul. 
Câteodată dăruieşte din banii ei misionarilor pe 
care îi susţine. 

• Conform versetului din 2 Corinteni 9:7, 
cum putem avea o atitudine greşită în 
dărnicia noastră? (Dăruind cu părere de 
rău sau obligaţi de cineva.)

• Ce fel de dărnicie Îi place Domnului? 
(Liberă şi cu bucurie.)

• Citeşte Maleahi 3:8. Cum putem să-L 
înşelăm pe Dumnezeu? (Ţinând pentru 
noi ceea ce este de drept al Lui.)

• De ce au nevoie misionarii de suport fi-
nanciar, de la oameni ca Ema? (Ei trăiesc 
din darurile oamenilor lui Dumnezeu.)

Ajutorul vizual 21

maria

Bani
Luca 8:1-3 TimpMatei 27:55-56

Fapte făcute 
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Ioan 19:25 Maria Îl

întâlneşte pe Isus 

după înviere 
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Ce pot eu să dăruiesc?
Bani: Luca 8:1-3
Să ne gândim la Robert şi la Ema. Amândoi sunt tineri creştini, şi lucrează cu jumătate de normă, în locuri diferite. Când Robert 

primeşte salariul, îşi pune deoparte bani pentru telefonul nou pe care vrea să şi-l cumpere. Îşi cheltuie banii pe reviste, pe 

mâncare, şi din când în când pe un joc nou la calculator. Dacă îi mai rămân bani, îi pune la colecta pentru misionari, la programul 

de tineret. 

Ema crede că 10% din venitul ei aparţine Domnului, aşa că în fi ecare lună pune deoparte 10% din salariul ei, apoi decide ce va 

face cu restul. Câteodată dăruieşte din banii ei misionarilor pe care îi susţine. 

• Conform versetului din 2 Corinteni 9:7, cum putem avea o atitudine greşită în dărnicia noastră? 

• Ce fel de dărnicie Îi place Domnului? 

• Citeşte Maleahi 3:8. Cum putem să-L înşelăm pe Dumnezeu?

• De ce au nevoie misionarii de suport fi nanciar, de la oameni ca Ema? 

• Care dintre cei doi s-a asemănat mai mult cu Maria şi de ce?

Timp: Matei 27:55-56
Să ne gândim la Beni şi la Cosmin. Amândoi sunt buni sportivi, şi de multe ori sunt aleşi să-şi reprezinte şcoala. Pentru Beni fi ecare minut este preţios, şi îl foloseşte pentru a se antrena – vrea să ajungă departe în sportul care-l practică. Cosmin se antrenează şi el din greu. Nu vrea să îşi dezamăgească echipa, dar în programul lui îşi face timp şi pentru a se implica în programul de tineret şi în biserică. În vară, Beni şi-a folosit aproape tot timpul liber făcând sport, în timp ce Cosmin şi-a  folosit timpul să ajute la evanghelizarea copiilor din zona lui.

• În ce fel se aseamănă Beni cu Cosmin? 

• Prin ce se deosebesc ei unul de altul? 

• Conform versetului din Efeseni 5:16, de ce este important să-ţi foloseşti bine timpul? 
• Cum trebuie să îţi foloseşti timpul tău (Galateni 6:10)? 
• Ce sfat bun dă tinerilor versetul din Eclesiastul 12:1? 
• Cât timp dai bisericii tale locale? Cât timp îţi faci pentru a merge să ajuţi la diferite evanghelizări? Eşti şi tu ca Maria – 

având mereu grijă să îţi foloseşti timpul pentru a-I sluji Domnului? 

Fapte făcute din dragoste: Matei 27:59-61, Ioan 19:25

Să ne gândim la Sara. Ea � ecventa o şcoală generală mică de la ţară, la care majoritatea profesorilor erau creştini. Era şi o biserică 

cu mulţi membri. Era uşor să fi i creştin acolo. Apoi Sara a trecut la gimnaziu. La şcoala unde a mers erau foarte puţini creştini. 

Ceilalţi elevi nu apreciau standardele ei creştine, şi o tachinau deseori. Îi era foarte greu. În fi nal, Sara nu a mai mers la biserică 

sau la ora de studiu pe care o � ecventa înainte. Treptat, ea şi-a pierdut interesul faţă de lucrurile spirituale fi indcă viaţa ei la 

gimnaziu nu mai era la fel de uşoară ca la şcoala generală.

• Ce greutăţi a întâmpinat Sara la noua şcoală? 

• Caută Ioan 15:20. Trebuia Sara să fi e surprinsă de greutăţile întâmpinate?

• Cum se deosebeşte Sara de Maria? 

• Ce lucruri putea să facă Sara, care să o ajute să rămână credincioasă Domnului? 

Fapte făcute din dragoste: Matei 27:59-61, Ioan 19:25

Timp: Matei 27:55-56

Bani: Luca 8:1-3

Foaia de lucru 
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• Care dintre cei doi s-a asemănat mai 
mult cu Maria, şi de ce? (Ema, fiindcă 
nu a fost egoistă, şi a dăruit în primul rând 
Domnului). 

Timp: Matei 27:55-56
Aceste versete ne spun cum Maria, dar şi ce-
lelalte femei şi-au lăsat locuinţele şi L-au în-
soţit pe Isus la Ierusalim. Maria a fost gata 
să-I slujească Domnului cu timpul ei. Pentru 
ea nimic nu era mai important, decât să lu-
creze cum putea mai bine pentru Domnul.

Să ne gândim la Beni şi la Cosmin. Amândoi 
sunt buni sportivi, şi de multe ori sunt aleşi să-şi 
reprezinte şcoala. Pentru Beni fiecare minut este 
preţios, şi îl foloseşte pentru a se antrena – vrea 
să ajungă departe în sportul care-l practică. Cos-
min se antrenează şi el din greu. Nu vrea să îşi 
dezamăgească echipa, dar în programul lui îşi 
face timp şi pentru a se implica în programul 
de tineret şi în biserică. În vară, Beni şi-a folosit 
aproape tot timpul liber făcând sport, în timp ce 
Cosmin şi-a  folosit timpul să ajute la evangheli-
zarea copiilor din zona lui. 

• În ce fel se aseamănă Beni cu Cosmin? 
(Amândoi sunt interesaţi de sport, şi au 
viaţa foarte ocupată.)

• Prin ce se deosebesc ei unul de altul? (Ei 
au priorităţi diferite – pentru Beni sportul 
este extrem de important, dar Cosmin îşi 
face timp pentru a-I sluji Domnului, păs-
trându-şi şi interesul pentru sport.)

• Conform versetului din Efeseni 5:16, de 
ce este important să-ţi foloseşti bine tim-
pul? (Fiindcă trăim timpuri  rele – oamenii 
au nevoie de Domnul.)

• Cum trebuie să îţi foloseşti timpul tău 
(Galateni 6:10)? (Foloseşte-ţi timpul pen-
tru a-i ajuta pe alţii, în special pe cei de ace-
eaşi credinţă cu tine.)

• Ce sfat bun dă tinerilor versetul din 
Eclesiastul 12:1? (Ai grijă să nu uiţi de 
Dumnezeu, în mijlocul celorlaltor lucruri 
cu care-ţi petreci timpul.)

Cât timp dai bisericii tale locale? Cât timp îţi 
faci pentru a merge să ajuţi la diferite evan-
ghelizări? Eşti şi tu ca Maria – având mereu 
grijă să îţi foloseşti timpul pentru a-I sluji 
Domnului? 

Î M P Ă R Ţ I R E A  L E C Ţ I E I

Fapte făcute din dragoste: Matei 27:59-61, 
Ioan 19:25
Nu poţi citi aceste versete, fără să nu te gân-
deşti la dragostea statornică a Mariei. Ea nu 
L-a iubit pe Domnul doar când lucrurile au 
mers bine, ci a continuat să-L iubească, chiar 
şi în situaţii foarte grele. Dintre ucenici doar 
unul se afla la cruce, dar Maria şi celelalte fe-
mei erau acolo, în ciuda urii cu care oamenii Îl 
tratau în acele momente pe Isus şi pe ucenici.

Să ne gândim la Sara. Ea frecventa o şcoală ge-
nerală mică de la ţară, la care majoritatea pro-
fesorilor erau creştini. Era şi o biserică cu mulţi 
membri. Era uşor să fii creştin acolo. Apoi Sara 
a trecut la gimnaziu. La şcoala unde a mers erau 
foarte puţini creştini. Ceilalţi elevi nu apreciau 
standardele ei creştine, şi o tachinau deseori. Îi 
era foarte greu. În final, Sara nu a mai mers la 
biserică sau la ora de studiu pe care o frecventa 
înainte. Treptat, ea şi-a pierdut interesul faţă de 
lucrurile spirituale fiindcă viaţa ei la gimnaziu 
nu mai era la fel de uşoară ca la şcoala generală.

• Ce greutăţi a întâmpinat Sara la noua 
şcoală? (Tachinare, intimidare, singurătate 
– toate acestea din cauza credinţei ei.)

• Caută Ioan 15:20. Trebuia Sara să fie 
surprinsă de greutăţile întâmpinate? 
(Nu, fiindcă Domnul Isus a spus clar că cei 
ce-L urmează, trebuie să se aştepte la perse-
cuţie, aşa cum a fost şi El.)

• Cum se deosebeşte Sara de Maria? (Sara 
nu L-a mai urmat pe Domnul când a dat de 
greu, dar Maria a continuat să fie devotată 
Domnului, chiar şi în momentele grele.)

63



64

L E C Ţ I A

• Ce lucruri putea să facă Sara, care să o 
ajute să rămână credincioasă Domnului? 
(Să ţină legătura cu prietenii creştini pe ca-
re-i avea; să continue să meargă la studiul 
biblic; să ceară ajutorul Domnului în acea 
situaţie; să citească Cuvântul şi să se bazeze 
pe promisiunile găsite în el.)

Dar ce poţi spune despre tine? Este dragostea 
ta pentru Domnul statornică sau şovăitoare, 
când drumul este mai anevoios? Fie ca în ori-
ce situaţie dragostea noastră pentru Domnul 
să fie aceeaşi. 

Metodă: Joc de roluri
Împarte adolescenţii în 
trei grupe şi dă fiecărui 
conducător al grupei un 
scenariu al jocurilor de 
roluri de pe foaia de lu-
cru 24. Fiecare grupă 
se va pregăti să prezinte 
jocul de roluri care l-a 
primit, în faţa celor două 

grupe. La sfârşitul fiecărei prezentări, discutaţi 
pe scurt cu privire la modul în care faptele şi ati-
tudinile personajelor creştine din scenetă le re-
flectă pe ale Mariei. 

Scenariul 1
La biserica Oanei, un misionar explică cum 
suma de 10 lei este suficientă pentru a plăti bile-
tul de tren al unui pastor în Uganda, de la casa 
lui la misiune. Oana doreşte să ajute, dar va 
trebui să explice acest fapt părinţilor ei care nu 
sunt credincioşi, şi care au insistat ca ea să îşi gă-
sească un serviciu cu jumătate de normă, ca să 
poată să-şi plătească o parte din preţul taberei. 
Cum vor reacţiona ei când Oana le va spune că 
vrea să doneze o parte din banii câştigaţi? Cum 
îi va convinge ea că trebuie să facă aceasta? 

Scenariul 2
Vasi este un fotbalist excelent, care chiar a avut 
ocazia să dea o probă pentru echipa naţională 
de juniori. Antrenorul lui spune că dacă va fi 
selectat, nu va putea lipsi de la niciun antrena-
ment pe timpul verii, dar Vasi a planificat să 
meargă să ajute în tabăra cu copiii din biserica 
lui. Vasi vorbeşte cu prietenul lui cel mai bun 
despre aceasta, apoi spune antrenorului care 
este decizia lui. Ce va face Vasi? 

Scenariul 3
Raluca şi fratele ei, Andrei, sunt creştini. Veci-
na lor în vârstă a fost internată în spital, dar 
acum este din nou acasă. Mama le sugerează să 
meargă în fiecare zi să o viziteze, doar pentru a 
petrece puţin timp cu ea, şi să o ajute la treburile 
casei, dar Raluca nu este hotărâtă. Amândoi au 
de învăţat pentru examene, şi, oricum, probabil 
că familia vecinei se descurcă să aibă grijă de 
ea. Andrei spune că este o idee bună şi un mod 
de a practica dragostea creştină – dar cum o va 
convinge şi pe Raluca? 

Maria Îl întâlneşte pe Isus 
după înviere
La începutul lecţiei ne-am gândit la eveni-
mente memorabile, la care am fost martori. 
Dacă Maria ar fi fost întrebată la ce eveni-
mente extraordinare a asistat ea în viaţa ei, 
cu siguranţă ar răspunde că cea mai deosebită 
amintire a ei este cea în care L-a întâlnit pe 
Domnul în dimineaţa învierii Lui. În rela-
tarea învierii, din Ioan 20:1-18, vedem încă 
o dată cât de devotată era Maria în slujirea 
Domnului. (În timp ce citeşti pasajul, completea-
ză anumite versete cu următoarele comentarii.)

Versetul 1 – Maria se afla la mormânt în re-
vărsatul zorilor. 

Versetul 10-11 – Când ceilalţi au plecat, ea a 
rămas acolo, dorind cu disperare să găsească 
trupul Domnului Isus. 

M a r i a  –  d e v o t a t ă  s l u j i r i i  L u i 
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Scenariul 1:
La biserica Oanei, un misionar explică cum suma de 10 

lei este sufi cientă pentru a plăti biletul de tren al unui pas-
tor în Uganda, de la casa lui la misiune. Oana doreşte să 

ajute, dar va trebui să explice acest fapt părinţilor ei care 
nu sunt credincioşi, şi care au insistat ca ea să îşi găsească un 

serviciu cu jumătate de normă, ca să poată să-şi plătească o 
parte din preţul taberei. Cum vor reacţiona ei când Oana le 

va spune că vrea să doneze o parte din banii câştigaţi? Cum îi 
va convinge ea că trebuie să facă aceasta?

Scenariul 2:
Vasi este un fotbalist excelent, care chiar a avut ocazia să 

dea o probă pentru echipa naţională de juniori. Antreno-
rul lui spune că dacă va fi  selectat, nu va putea lipsi de la 

niciun antrenament pe timpul verii, dar Vasi a planifi cat să 
meargă să ajute în tabăra cu copiii din biserica lui. Vasi vor-

beşte cu prietenul lui cel mai bun despre aceasta, apoi spune 
antrenorului care este decizia lui. Ce va face Vasi?

Scenariul 3:
Raluca şi fratele ei, Andrei, sunt creştini. Vecina lor în 

vârstă a fost internată în spital, dar acum este din nou 
acasă. Mama le sugerează să meargă în fi ecare zi să o vi-

ziteze, doar pentru a petrece puţin timp cu ea, şi să o ajute 
la treburile casei, dar Raluca nu este hotărâtă. Amândoi au 

de învăţat pentru examene, şi, oricum, probabil că familia 
vecinei se descurcă să aibă grijă de ea. Andrei spune că este o 

idee bună şi un mod de a practica dragostea creştină – dar cum 
o va convinge şi pe Raluca?

Foaia de lucru 
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Versetul 15 – Dragostea ei o determina să-şi 
dorească să facă imposibilul. Ar fi reuşit ea să 
transporte trupul Domnului Isus? 

Versetul 16 – Dragostea şi devotamentul 
Mariei au fost răsplătite. Ea a fost prima care 
L-a văzut pe Hristos după înviere. 

Versetul 18 – Ea a avut privilegiul să spună 
ucenicilor despre învierea lui Isus. 

Maria a fost un urmaş dedicat şi loial al Dom-
nului Isus Hristos. Chiar şi evenimentele în-
grozitoare care s-au petrecut de la arestarea 
şi până la învierea Lui nu au împiedicat-o să 
Îl urmeze. În acea dimineaţă a învierii, când 
L-a întâlnit pe Domnul, Maria ştia că s-au 
meritat toate sacrificiile făcute pentru a-L 
urma pe Domnul Isus. 

În Biblie şi de-a lungul istoriei, Dumnezeu 
a folosit femei credincioase, pentru a împli-
ni un rol vital în slujba Lui. Rolurile lor sunt 
deseori diferite de cele ale bărbaţilor, dar la 
fel de importante. Este adevărat, de-a lungul 
timpului femeile s-au dedicat lucrării misio-
nare într-un număr mai mare decât bărbaţii 
– deseori societăţile misionare raportează un 
număr insuficient de bărbaţi care depun ce-
rere să slujească pe câmpul de misiune. Eşti 
şi tu ca Maria, gata să-I slujeşti Domnului, 
chiar şi atunci când este greu? 

Concluzie
Observaţi răspunsul Mariei din dimineaţa 
învierii, când L-a recunoscut pe Domnul. 
Citeşte Ioan 20:16 – „Învăţătorule!“ Acest 
cuvânt reflectă atitudinea şi respectul Mari-

ei faţă de Domnul Isus. 
Ea I-a a slujit cu bucu-
rie, de bună voie şi cu 
devotament, Celui ce a 
eliberat-o de sub pute-
rea lui Satana. (Arată 
ajutorul vizual 22.) Poa-
te că te întrebi: „Eu ce 

pot să-I dau?“ Ei bine, poţi urma exemplul 
Mariei, dându-I din timpul tău şi din ceea ce 
ai tu, şi Îi poţi sluji prin fapte făcute din dra-
goste. Dar mai mult decât atât, El vrea inima 
ta. Isus vrea să fie Domnul vieţii tale. Cuvin-
tele din Romani 12:1 i se aplică Mariei. Răs-
punsul ei la tot ce a făcut Domnul Isus pen-
tru ea a fost să-I predea Lui viaţa în totalitate.

Din cuvintele acestui verset reiese foarte clar 
că Dumnezeu aşteaptă ca toţi creştinii să fie 
gata să Îi slujească din toată inima. Dumne-
zeu are tot dreptul să ne ceară acest lucru. 
Aminteşte-ţi, Domnul Isus Şi-a dat viaţa 
pentru a ne elibera de pedeapsa care o meri-
tăm. Răspunsul nostru la aceasta trebuie să 
fie unul de recunoştinţă şi o dorinţă de a nu 
păstra nimic pentru noi. Eşti gata să îţi pre-
dai viaţa în totalitate Lui şi slujirii Lui? Eşti şi 
tu un slujitor credincios al lui Hristos, cum a 
fost Maria? Fie ca viaţa acestei femei să fie o 
motivare şi un exemplu pentru tine. Dăruieş-
te totul Domnului, aşa cum a făcut Maria. ●

Ajutorul vizual 22

Eu ce 
pot să-I 
dau? 

Ajutorul vizual 
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Urmează-L pe Isus

Lecţia

12
Obiective: Dorim ca adolescenţii să: 

descopere ce îl caracterizează pe un ade-
vărat urmaş al lui Isus;

să cerceteze dacă aceste caracteristici se 
află şi în viaţa lor;

să devină urmaşi activi şi devotaţi;

cei care îşi dau seama că nu sunt cu ade-
vărat creştini, să se pocăiască de păcatul 
lor şi să-L invite pe Isus să fie Mântuitor 
şi Domn al vieţii lor. 

Introducere: Cine este cine? 
Fotocopiază şi 
decupează foaia 
de lucru 25. Să 
ai un set de car-
tonaşe pentru fi-
ecare grupă. De-
cupează dinainte 

cartonaşele, amestecă-le şi pune fiecare set într-un 
plic. În total sunt 25 de cartonaşe, cinci cu nume-
le personajelor studiate până acum şi 20 cu câte 
patru informaţii despre fiecare personaj. Pune pe 
adolescenţi să lucreze în grupe. Dă la fiecare gru-
pă un plic. Au trei minute ca să aşeze personajele 
în ordinea în care au fost studiate, şi să aşeze în 
dreptul fiecăruia cele patru caracteristici ale fiecă-
ruia. Le pot aşeza pe masă sau pe podea. Când 
timpul a expirat, verifică fiecare grupă şi oferă 
un mic premiu grupei care a terminat prima de 
aşezat cartonaşele în ordinea corectă.

Întreabă dacă cineva a învăţat versetele de me-
morat, şi dă-le posibilitatea să le recite înaintea 
grupului. 

În ultimele luni am studiat îndeaproape viaţa 
acestor cinci oameni. Am căutat să învăţăm 
din părţile lor bune, dar şi din slăbiciunile 

lor. Am cercetat şi suc-
cesele şi eşecurile lor. 
Am învăţat multe lecţii 
care ne vor ajuta să fim 
urmaşi buni ai Dom-
nului Isus.

Foloseşte ajutorul vizual 
„Sumar“, pentru a rea-
minti pe scurt personajele 
biblice şi lecţiile predate. 

Am văzut schimbarea uimitoare care a avut 
loc în viaţa lui Petru, după ce L-a întâlnit pe 
Isus. El L-a dezamăgit pe Domnul de multe 
ori, dar a învăţat din acele greşeli. Acelaşi Pe-
tru care a negat chiar şi faptul că L-a cunos-
cut pe Isus, a devenit un mare predicator al 
Evangheliei în biserica nou formată. Mai târ-
ziu a fost gata să îndure persecuţie şi în final, 
să fie martirizat pentru credinţa lui. 

Ioan a fost pe tot parcursul vieţii lui un urmaş 
devotat al Domnului Isus Hristos. În viaţa pe 
care a trăit-o pe acest pământ a fost unul din 
cei mai apropiaţi prieteni ai Domnului Isus. 
Când Ioan se gândea la viitor, ştia că este pre-
gătit, fiindcă Isus era Domnul şi Mântuitorul 
lui. Nu trebuia să se teamă de moarte sau de 
judecată, în schimb el aştepta ziua când Îl va 
întâlni din nou pe Domnul în cer. 

În cazul lui Iuda am văzut o persoană care se 
prefăcea că-L urmează pe Domnul, dar care 
nu a reuşit să-L înşele. Ne-am reamintit de 

Ce în seamnă să f ii 
un urma ş adevărat 

al  lui  Isu s?
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Petru piatră sociabil s-a lepădat îşi mărturiseşte 
credinţa

Ioan devotat a suferit Apocalipsa a doua venire

Iuda Iscariot a trădat s-a prefăcut pierzare

Andrei primul ucenic 
chemat a adus pe alţii l-a găsit pe Petru L-a mărturisit pe 

Domnul

Maria Magdalena posedată eliberată a slujit

✁

Petru piatră sociabil s-a lepădat îşi mărturiseşte 
credinţa

Ioan devotat a suferit Apocalipsa a doua venire

Iuda Iscariot a trădat s-a prefăcut pierzare

Andrei primul ucenic 
chemat a adus pe alţii l-a găsit pe Petru L-a mărturisit pe 

Domnul

Maria Magdalena posedată eliberată a slujit

✁
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Urmează-L pe 

ISUS
Ajutorul vizual „Sumar“

De ce să Îl urmezi pe Isus? 

Petru – schimbat pentru totdeauna
– în ângeri şi victorii

Ioan – un urmaş devotat
– privind spre viitor

Iuda – un urmaş prefăcut
– pe drumul spre pierzare

Andrei – aduce pe alţii la Isus
– vesteşte mesajul

Maria – eliberată de păcat
– devotată slujirii Lui

Ce înseamnă să fi i un urmaş adevărat al lui Isus?

Ajutorul 
vizual 

„Sumar“
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consecinţele tragice ale unei astfel de trăiri şi 
ale ignorării adevărului – şi anume, pedeapsa 
veşnică şi despărţirea de Dumnezeu. 

Andrei ne-a dat un exemplu minunat al unei 
persoane care caută întotdeauna posibilităţi 
de a aduce pe oameni la Isus. El a avut o mare 
dragoste pentru Mântuitorul, iar ca rezultat 
dorea ca şi alţii să Îl cunoască. 

Maria a slujit cu bucurie, de bună voie şi cu 
devotament pe Cel ce a eliberat-o de sub pu-
terea lui Satana. 

Ce semnificaţie are un nume?
Isus Şi-a început lucrarea pe pământ cu un 
grup mic de 12 bărbaţi, pe care i-a chemat să 
Îl urmeze. În acei trei ani s-au mai alăturat şi 
alţii, aşa că într-un timp destul de scurt mulţi 
declarau că sunt urmaşi ai Lui. În acele zile 
timpurii, urmaşii lui Isus erau consideraţi de 
mulţi ca fiind o sectă evreiască, cunoscută cu 
numele de „Calea credinţei“ (Fapte 9:2). Apoi 
ei au primit un nume care încă se mai foloseş-
te, chiar şi 2.000 de ani mai târziu. 

Citeşte Fapte 11:26. Ce nume au primit ur-
maşii lui Isus, care a rămas valabil până azi? 
În Antiohia, ei au fost numiţi pentru prima 
dată „creştini“ (vezi şi Fapte 26:28 şi 1 Pe-
tru 4:16). Cuvântul „creştin“ înseamnă „ci-
neva care crede în Hristos şi în învăţătura 
Lui“, sau mai simplu „cineva care aparţine lui 
Hristos“. Mulţi oameni din ziua de astăzi se 
numesc pe sine creştini, dar nu toţi Îi aparţin 
Lui. Din nefericire, în marea zi a judecăţii vor 
exista oameni care vor fi extrem de surprinşi. 
Citeşte Matei 7:21-23, pentru a descoperi ce 
se va întâmpla atunci. 

Mulţi folosesc numele de creştin, dar nu sunt 
adevăraţi urmaşi ai lui Isus Hristos. Oare de 
ce se înşeală, crezând că într-o zi vor ajunge 
în ceruri? 

Metodă: Adevărat sau fals?
Adolescenţii vor spune toţi într-un glas „adevă-
rat“ sau „fals“ la următoarele afirmaţii.

Sunt un creştin adevărat pentru că …

… merg la biserică în fiecare săptămână. 

… dăruiesc cu generozitate bisericii, institu-
ţiilor de caritate şi asociaţiilor misionare. 

… trăiesc într-o ţară creştină. 

… am fost botezat când eram mic.

… sunt de acord cu faptul că Isus Hristos a 
fost Fiul lui Dumnezeu. 

… familia mea a fost creştină din generaţie în 
generaţie. 

… cred că viaţa lui Isus este un bun exemplu 
de urmat. 

… mi-am ridicat mâna şi am ieşit în faţă la o 
evanghelizare. 

… ajut practic la biserică sau fac altă muncă 
voluntară. 

… m-am pocăit, mi-am pus încrederea în 
Isus şi vreau să trăiesc în fiecare zi pentru El. 

Cu toate că multe din lucrurile menţionate 
mai sus sunt BUNE sau chiar recomandate 
creştinilor, doar ultima afirmaţie arată că ci-
neva a devenit un creştin adevărat. Nu este 
suficient doar să crezi în existenţa lui Isus. 

Poate că te întrebi: „Dar cum pot să fiu sigur 
că sunt un creştin adevărat?“. Un creştin este 
o persoană care s-a pocăit de păcatele ei şi şi-a 
pus încrederea în Isus Hristos pentru mân-
tuire. Dacă eşti un creştin adevărat, în viaţa 
ta a fost un moment în care ai auzit chemarea 
lui Dumnezeu la mântuire (1 Petru 2:9). Ai 
recunoscut atunci că eşti un păcătos care are 
nevoie de un Mântuitor. În momentul când 
ai acceptat chemarea (Ioan 10:27), ai fost 
mântuit (Fapte 16:31), ai fost născut din nou 
(Ioan 3:3). 

Ce înseamnă să fii un adevărat urmaş al lui Isus?
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Câţi dintre voi vă amintiţi momentul în care 
aţi fost mântuiţi? (Dă-le posibilitatea să răs-
pundă.) Mulţi creştini nu-şi amintesc data şi 
momentul în care s-au încrezut în Hristos, 
dar ştiu că sunt născuţi din nou. 

În acel moment, poate că te-ai rugat cu cu-
vinte asemănătoare: „Tată ceresc, ştiu că am 
păcătuit împotriva ta şi păcatele mele mă se-
pară de Tine. Îmi pare rău cu adevărat. Acum 
vreau să mă întorc de la viaţa mea păcătoasă şi 
să vin la Tine ca să-ţi cer iertare. Te rog, iartă-
mă şi ajută-mă să mă feresc de păcat. Cred că 
Fiul Tău, Isus Hristos, a murit pentru păca-
tele mele, a înviat, este viu, şi aude rugăciunea 
mea. Îl invit să devină Domnul vieţii mele, să 
conducă şi să domnească de astăzi înainte în 
viaţa mea. Te rog, trimite Duhul Sfânt să mă 
ajute ca tot restul vieţii mele să te ascult şi să 
fac voia Ta. În Numele Domnului Isus mă 
rog. Amin.“

Adresează-te adolescenţilor: „Dacă este aici ci-
neva care a ascultat rugăciunea pe care am ci-
tit-o, şi-a dat seama că nu este creştin, şi vrea să 
devină creştin, să vină şi să vorbim, după ce se 
va termina întâlnirea. Vom vorbi despre situaţia 
ta şi ne vom ruga această rugăciune împreună.“

Ce înseamnă un nume? Dacă porţi numele 
de creştin, atunci oamenii trebuie să vadă în 
modul în care trăieşti că eşti diferit de cei din 
jur. Biblia spune că atunci când te naşti din 
nou, devii o creaţie nouă (2 Corinteni 5:17). 

A dispărut „eul“ tău vechi, cu vechile priori-
tăţi, convingeri, dorinţe şi planuri. Noul tău 
„eu“ vede lucrurile dintr-o perspectivă total 
nouă. 

Să fii creştin este mai mult decât să porţi un 
nume. Este mai mult decât o decizie luată. 
Înseamnă să te încrezi în totalitate în Hris-
tos pentru a fi mântuit, iar apoi aici pe pă-
mânt să trăieşti ca ambasador al lui Hristos 
(2 Corinteni 5:20). Când oamenii te privesc, 
ei trebuie să-L vadă în tine pe Isus! Când ei 

te ascultă, trebuie să te audă vorbind despre 
Isus. Un nume presupune mult mai mult de-
cât o etichetă. 

Î M P Ă R Ţ I R E A  L E C Ţ I E I
(Arată ajutorul vizual 
23. Acoperă scrisul cu 
bucăţi de hârtie, pe care 
le vei îndepărta pe măsu-
ră ce predai lecţia.) 

Caracteristicile unui urmaş 
adevărat
Dumnezeu ne-a făcut diferiţi. Arătăm dife-
rit. Avem personalităţi şi temperamente dife-
rite. Cu toate acestea, fiecare urmaş al lui Isus 
Hristos va avea anumite caracteristici. Aceste 
lucruri vor fi evidente în viaţa lui şi le vor ve-
dea toţi. Deci cum arată un adevărat urmaş 
al lui Isus? Un urmaş adevărat al lui Isus …

Studiază zilnic Cuvântul lui Dumnezeu 
Petru, Ioan, Andrei şi Maria, a căror viaţă am 
studiat-o, au fost oameni care L-au cunoscut 
bine pe Domnul. Cum au ajuns aceşti oameni 
să-L cunoască bine pe Domnul Isus? Petre-
când timp cu El, vorbind cu El şi ascultând 
ceea ce le spunea El. Cunoscându-L îndea-
proape, viaţa lor s-a schimbat. Deşi nu putem 
în mod fizic să fim cu Domnul Isus, cum au 
fost ucenicii, putem să petrecem un timp cu 
El, citind Cuvântul Său. Timpul petrecut 
cu Dumnezeu este necesar pentru creşterea 
noastră spirituală şi pentru a-L cunoaşte mai 
mult. Din această cauză este atât de impor-
tant pentru toţi creştinii timpul zilnic de păr-
tăşie personală.

Ajutorul vizual 23

Tr
ăieşte în aşteptare

Es
te

 a
cti

v în biserica locală
Face ucenici

Pe
tr

ec
e m

ult timp în rugăciune

Îş
i i

ub
eş

te
 aproapele şi spune altora despre Domnul

Cr
eş

te
 în

 asemănarea cu Isus

St
ud

ia
ză

 zi
lnic Cuvântul lui Dum

nezeu

Un urmaş adevărat al lui Isus

Ajutorul vizual 

23



70

Care este cel mai lung capitol din Biblie? 
(Deschide la Psalmul 119:9-16, dar înainte să 
citeşti cu voce tare, cere adolescenţilor să observe 
motivele care ni le prezintă psalmistul, pentru a 
cerceta Cuvântul lui Dumnezeu.)

Gândeşte-te la ce a spus marele predicator al 
secolului al XIX-lea, D.L. Moody: „Biblia te 
va despărţi de păcat, sau păcatul te va despăr-
ţi de Biblie.“ (Cere adolescenţilor să comenteze 
acest citat.) 

În Iacov 1:22-24 învăţăm că ascultarea de 
Cuvânt este ceva ce Dumnezeu cere fiecărui 
creştin. Când Dumnezeu ne descoperă prin 
Cuvântul Său voia Sa, noi trebuie să fim gata 
să ne supunem voii Lui. Putem să luăm iarăşi 
ca exemplu viaţa lui Petru, a lui Ioan, a lui 
Andrei şi a Mariei, oameni care au învăţat să 
se supună Cuvântului lui Dumnezeu. 

În Biblie Dumnezeu dă creştinilor porunci 
clare cu privire la ce să facă şi ce să nu facă. 
Avem cele zece porunci (Exod 20) şi predica 
de pe munte (Matei 5-7). De la un capăt la ce-
lălalt al Bibliei avem exemple care ne spun cum 
trebuie să ne purtăm. Asculţi de Cuvântul lui 
Dumnezeu sau îl ignori când vorbeşte despre 
lucruri care nu îţi plac? Aminteşte-ţi Proverbe 
3:6 – Dumnezeu promite să-i călăuzească pe 
cei care Îl recunosc în toate căile lor. 

Petrece mult timp în rugăciune
Acest lucru trebuie să facă parte din timpul 
tău zilnic de părtăşie cu Dumnezeu. Citind 
Cuvântul Său, Dumnezeu îţi vorbeşte. Prin 
rugăciune poţi să vorbeşti cu El. Este un 
mare privilegiu să poţi vorbi cu Dumnezeul 
atotputernic. Putem să vorbim cu El oricând 
(1 Tesaloniceni 1:2) şi ştim că El ne va auzi 
şi va răspunde rugăciunilor noastre (Psalmul 
17:6). Nu există scurtături pentru a-L cu-
noaşte pe Dumnezeu. Dacă vrei să devii un 
bun urmaş al lui Isus, trebuie să petreci în 
fiecare zi un timp cu El în rugăciune. Pe mă-

sură ce înveţi să vorbeşti cu Dumnezeu şi să 
Îl asculţi, vei vedea că îţi este mai uşor să ştii 
ce doreşte El să faci. 

Este activ în biserica locală
În Fapte 2 citim că aproape 3.000 de oameni 
s-au pocăit şi s-au alăturat bisericii locale 
(Fapte 2:41). Niciunui creştin nu i se cere să 
„meargă singur“. Trebuie să fim uniţi, altfel 
presiunile acestei lumi ne vor slăbi credinţa. 

Sabia în teacă: 1 Petru 4:10. Este un mare 
privilegiu să faci parte dintr-un grup de creş-
tini, dar odată cu acesta vine şi responsabili-
tatea de a ajuta şi a contribui la lucrarea Lui cu 
ceea ce ai: bani, timp, dragoste. Eşti implicat 
în mod activ în vreuna din lucrările bisericii 
tale? Dacă nu eşti, caută oportunităţi în care 
să-ţi foloseşti darurile şi abilităţile pe care le 
ai, pentru a sluji altora. 

Faci parte dintr-o biserică locală? Dacă nu 
faci parte, atunci caută o biserică în care să 
primeşti hrană din Cuvântul lui Dumnezeu, 
şi pe care să o frecventezi cu credincioşie. 

Creşte în asemănarea cu Isus
Cu câteva săptămâni în urmă am văzut cum 
Ioan, odată egoist şi năvalnic, a fost schim-
bat de Domnul. Pentru Ioan, faptul că L-a 
cunoscut pe Domnul Isus a fost începutul 
unui proces de creştere în asemănarea cu El. 
Caracterul Domnului poate fi văzut clar în 
lista de calităţi din Galateni 5:22-23. (Citeş-
te aceste versete.) Cercetează-ţi propria viaţă, 
comparând-o cu această listă. Dacă într-ade-
văr creşti în asemănarea cu Domnul, atunci 
aceste caracteristici se vor vedea în viaţa ta 
din ce în ce mai mult. 

După cum am învăţat de la Petru, uneori sunt 
momente în care-L dezamăgim pe Dumne-
zeu, dar noi trebuie să creştem în viaţa noas-
tră spirituală, să devenim din ce în ce mai 
asemănători cu Cel pe care-L urmăm. 

Ce înseamnă să fii un adevărat urmaş al lui Isus?
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Dacă în viaţa ta este un păcat pe care-l ignori, 
acel păcat îţi va încetini automat creşterea. 
Trebuie să rezolvi situaţia. Îndepărtează ori-
ce lucru care te împiedică, şi aţinteşte-ţi ochii 
la Isus (Evrei 12:1-2). 

Îşi iubeşte aproapele şi spune altora despre 
Domnul
Sabia în teacă: Matei 22:37-39. Aici Isus a 
declarat că cea mai importantă poruncă este 
să Îl iubeşti pe Dumnezeu, şi să îi iubeşti pe 
semenii tăi. Trebuie să arătăm dragoste celor-
lalţi credincioşi, dar în acelaşi timp să avem 
dragoste şi pentru cei pierduţi. Este necesar 
să-i iubeşti pe cei pierduţi, dacă vrei ca şi ei 
să fie câştigaţi pentru Domnul, şi să devină 
urmaşii Lui. 

Sabia în teacă: Ioan 13:34-35. Care este mo-
tivaţia ta pentru a-ţi iubi aproapele? (Permite 
adolescenţilor să răspundă.) În primul rând, 
pentru că El ne-a iubit întâi (1 Ioan 4:10), iar 
în al doilea rând, fiindcă atunci când cei ne-
credincioşi văd că ne iubim unii pe alţii, ne 
vor recunoaşte ca urmaşi ai lui Isus. Când ne 
iubim unii pe alţii, dovedim că „practicăm 
ceea ce predicăm“, şi în acelaşi timp dragostea 
noastră este o mărturie puternică pentru o 
lume pierdută. 

Face ucenici 
În Matei 28:18-20 Isus a poruncit celor ce-L 
urmau să meargă şi să facă ucenici. El nu 
le-a spus doar să meargă şi să evanghelizeze. 
Le-a spus să meargă şi să formeze mai mulţi 
oameni, care să fie şi ei la rândul lor urmaşi 
credincioşi ai lui Isus. Este un privilegiu să 
conducem pe cineva la Domnul, dar după ce 
facem asta, trebuie să ne facem timp şi să îl 
ucenicizăm. Trebuie să fim alături de el şi să 
îl ajutăm să facă primii paşi în noua lui cre-
dinţă. Trebuie să citim Scripturile împreu-
nă cu el şi să îl ajutăm să găsească răspuns la 
multele întrebări pe care le are el.

Poţi să te gândeşti chiar acum la o persoană 
pe care ai putea să o ucenicizezi? Nu te gândi 
numai la creşterea ta spirituală – investeşte-ţi 
viaţa în ucenicizarea altora. 

Trăieşte în aşteptare
La sfârşitul cărţii Apocalipsa Ioan se roagă 
ca Domnul să revină în curând (Apocalipsa 
22:20). Eşti gata să-L întâlneşti pe Domnul, 
dacă El ar reveni astăzi? Poate că sunt lucruri 
în viaţa ta de care te-ai jena, dacă te-ai întâlni 
cu El. Poate că ai în familia ta persoane sau 
prieteni cărora nu le-ai spus despre Domnul. 
Aminteşte-ţi, Domnul va reveni când nu ne 
vom aştepta (Matei 24:44).

Concluzie 
Am ajuns la finalul studiilor noastre cu pri-
vire la viaţa câtorva dintre urmaşii lui Isus. 
Cât de multe lucruri am învăţat de la ei! Care 
dintre aceste lecţii a fost cea mai importan-
tă pentru tine? Ai aflat ce înseamnă să fii un 
urmaş adevărat al Domnului Isus Hristos? 
Dacă ai înţeles acest lucru, trăieşti în fiecare 
zi într-un mod plăcut Lui? 

(Citeşte cu voce tare 1 Ioan 3:2, şi apoi termi-
nă spunând …) Ca urmaşi ai lui Isus, scopul 
nostru este să devenim în fiecare zi din ce în 
ce mai asemănători cu El. Bineînţeles, până 
când vom ajunge în cer nu vom reuşi să fim 
în întregime ca El, dar în acea zi, când Îl vom 
vedea, vom fi ca El. Ce minunată va fi acea zi! 

Metodă: Căutare de cuvinte
Fotocopiază şi împarte 
foaia de lucru 26. O pot 
completa în timpul pro-
gramului, sau mai târ-
ziu, acasă. ●

Foaia de lucru 26

Să

Lecţia 1 – De ce să Îl urmezi pe ➷ ✲ ▲ ✲  _ _ _ _? 

Lecţia 2 – Petru –  ✲ ✤ ◗ ➷ ✜ ❂ ▼ ✈  _ _ _ _ _ _ _ _  pentru totdeauna

Lecţia 3 – Petru – în� ângeri şi  ➤ ➷ ✤ ✈ ✯ ➔ ➷ ➷  _ _ _ _ _ _ _ _

Lecţia 4 – Ioan – un urmaş  ● ❅ ➤ ✯ ✈ ▼ ✈  _ _ _ _ _ _ _ 

Lecţia 5 – Ioan – privind spre  ➤ ➷ ➷ ✈ ✯ ➔  _ _ _ _ _ _ 

Lecţia 6 – Iuda – un urmaş  ☎ ➔ ❅ ✧ ❡ ✤ ▲ ✈  _ _ _ _ _ _ _ _

Lecţia 7 – Iuda – pe drumul spre  ☎ ➷ ❅➔ ✘ ▼ ➔ ❅  _ _ _ _ _ _ _ _

Lecţia 8– Andrei –  ▼ ● ▲ ✤ ❅  _ _ _ _ _  pe alţii la Isus

Lecţia 9 – Andrei – vesteşte  ✜ ❅ ✲ ▼ ✖ ▲ ✬  _ _ _ _ _ _ _

Lecţia 10 – Maria –  ❅ ✬ ➷ ❂ ❅ ➔ ▼ ✈ ❡  _ _ _ _ _ _ _ _ _  de păcat

Lecţia 11 – Maria – devotată  ✲ ✬ ▲ ✖ ➷ ➔ ➷ ➷  _ _ _ _ _ _ _ _  Lui 

Lecţia 12 – Ce înseamnă să fi i un urmaş  ▼ ● ❅ ➤ ❡ ➔ ▼ ✈  _ _ _ _ _ _ _ _  al lui Hristos
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Desci� ează cuvintele, pentru a termina propoziţiile, apoi găseşte numele şi cuvintele lipsă în tabelul cu litere din josul paginii. 
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Lecţia 1 – De ce să Îl urmezi pe Isus? 

Lecţia 2 – Petru – schimbat pentru totdeauna 

Lecţia 3 – Petru – înfrângeri şi victorii 

Lecţia 4 – Ioan – un urmaş devotat 

Lecţia 5 – Ioan – privind spre viitor

Lecţia 6 – Iuda – un urmaş prefăcut

Lecţia 7 – Iuda – pe drumul spre pierzare

Lecţia 8– Andrei – aduce pe alţii la Isus

Lecţia 9 – Andrei – vesteşte mesajul

Lecţia 10 – Maria – eliberată de păcat

Lecţia 11 – Maria – devotată slujirii Lui 

Lecţia 12 – Ce înseamnă să fii un urmaş adevărat al lui Isus?
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Urmează-L pe 

ISUS
Ajutorul vizual „Sumar“

De ce să Îl urmezi pe Isus? 

Petru – schimbat pentru totdeauna
– înfrângeri şi victorii

Ioan – un urmaş devotat
– privind spre viitor

Iuda – un urmaş prefăcut
– pe drumul spre pierzare

Andrei – aduce pe alţii la Isus
– vesteşte mesajul

Maria – eliberată de păcat
– devotată slujirii Lui

Ce înseamnă să fii un urmaş adevărat al lui Isus?



Ajutorul vizual 1

De ce să Îl urmezi?

Te cheamă El să Îl urmezi? 

Cum pot deveni un 

urmaş al lui Isus? 

Cine este Isus? 



Ajutorul vizual 2

Cine 
sunt eu?



Ajutorul vizual 3

Înfrângeri
şi

victorii

Naşterea
Psalm 51:5

Întâlnirea cu Isus 
Ioan 1:41-42

Încercarea 
credinţei

Matei 14:22-32
M

ărturisirea 
de credinţă 

Matei 16:13-17 

P
e

t
r

u
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Cine este Isus?
Martorii lui Iehova:  

„Isus a fost doar un om perfect, nu 

Dumnezeu întrupat. Nu a înviat 

din morţi în trupul Lui fizic, ci ca 

Duh. El nu a murit pe o cruce, ci pe 

un stâlp“.

Un musulman:  

„Isus a fost un mare profet, al 

doilea după Mahomed. El nu 

este Fiul lui Dumnezeu. El nu a 

fost crucificat.“

„A fost un învăţător bun şi 
un om bun, asta-i tot.“ 

„Isus este un mit … 

o invenţie umană.“

Care este 
răspunsul 

tău? 

Petru:  „Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu.“ 
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Lepădarea 
de Isus 
Matei 26:69-75

Restabilirea 
relaţiei

Ioan 21:15-17

Îndrăzneala 
de a m

ărturisi 
despre Isus

Fapte 2:14-15,37-41

M
ărturisirea 

de credinţă 
Matei 16:13-17

Înfrângeri
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victorii

P
e

t
r

u
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ioan
L-a urmat 
pe Domnul
A învăţat 
de la Domnul
A slujit 
Domnului 
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Ioan, mai târziu în viaţă
Cartea Apocalipsa
A doua venire a lui Isus
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Moartea
Judecata
Noul Ierusalim
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Ajutorul vizual 13Începutul 
sfârşitului 

Ocazia pier-
dută de 
a se pocăi
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Tragedia 
întregii 
lui vieţi

iuda

Actul 
trădării 



Ajutorul vizual 15A devenit 
„pescar de oameni“

A adus 
pe membrii 
familiei sale 
la Mântuitorul

A
n

d
r

e
i
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DUM
N

EZEU

Rom
ani 3:23

Toţi au păcătuit

Rom
ani 6:23

Plata păcatului este m
oartea

Evrei 9:27

Vine judecata

VESTEA REA

Romani 5:8
Hristos a murit pentru noi 

Efeseni 2:8-9 
Mântuirea este un dar

Ioan 1:12
Trebuie să credem şi să-L primim 

pe Isus ca Domn şi Mântuitor

VESTEA BUNĂ

Crede-L 
Primeşte-L

Romani 10:9-10
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Ajutorul vizual 21

maria

Bani
Luca 8:1-3 TimpMatei 27:55-56

Fapte făcute 

din dragoste 

Matei 27:59-61 

Ioan 19:25 Maria Îl 

întâlneşte pe Isus 

după înviere 

Ioan 20:1-18
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Eu ce 
pot să-I 
dau? 
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Tr
ăieşte în aşteptare

Es
te

 a
cti

v în biserica locală

Face ucenici

Pe
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ult timp în rugăciune
Îş

i i
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te

 aproapele şi spune altora despre Domnul

Cr
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 asemănarea cu Isus

St
ud
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ză

 zi
lnic Cuvântul lui Dum

nezeu

Un urmaş adevărat al lui Isus





99

Urmează-L pe Isus
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Foaia de lucru 1

• Eram peste 20.000 de oameni care Îl urmasem pe Isus 
într-un loc pustiu. S-a făcut târziu şi toţi eram înfometaţi.

• Ucenicii păreau că sunt foarte îngrijoraţi, şi au început să 
întrebe în jur, să vadă cine are mâncare – atunci le-am 
spus despre cele cinci pâini şi doi peşti pe care îi aveam.

• Unul dintre ei, Andrei, m-a dus chiar în faţa lui Isus, şi 
i-am dat cu bucurie tot ce aveam.

• El a frânt pâinile, le-a împărţit şi, în mod uimitor, au fost hră-
niţi toţi cu ele – chiar au rămas şi 12 coşuri cu firimituri.

• Când mulţimea a văzut minunea făcută de El, a spus: 
„Desigur, El este profetul cel aşteptat“.

Băiatul cu mânca-
rea căruia au fost 
hrăniţi 5.000 de 
oameni 
(Ioan 6:1-14)

stiri de 

ultima

ora
˘´ 

˘

• Am auzit că Domnul Isus S-a întors în Capernaum, dar 
pentru mine era imposibil să Îl văd.

• Eram paralizat şi îmi doream din toată inima ca să-L văd, 
căci El era singura mea speranţă.

• De aceea prietenii mei m-au dus la Isus. Deşi nu puteau 
intra în casa în care era El, m-au coborât prin acoperiş.

• Nu am timp să vă descriu cum a fost coborârea prin aco-
periş, reacţia mulţimii, şi cât de uimit am fost să văd faţa 
lui Isus!

• El mi-a spus: „Fiule, păcatele îţi sunt iertate … ridică-te, 
ia-ţi patul şi umblă.“ Şi eu aşa am făcut, şi iată că acum 
merg. Este o minune!“

Omul paralizat care 
a fost coborât prin 
acoperiş de priete-
nii lui  
(Marcu 2:1-12)

stiri de 

ultima

ora
˘´ 

˘

• Stăteam şi cerşeam în locul meu obişnuit, aici în Ierihon,  
când am auzit cum se apropia o mare mulţime gălăgioasă. 

• Când am auzit că vine Isus, am început să strig, ca să-I atrag 
atenţia.

• Toţi îmi spuneau să tac, dar nu i-am ascultat, ba chiar am strigat 
şi mai tare, fiindcă ştiam că Isus era singura mea speranţă.

• Următorul lucru ce mi-au spus oamenii a fost că Isus mă 
cheamă.

• Am mers la El, şi El m-a întrebat ce vreau să-mi facă.

• I-am răspuns imediat, rugându-l să-mi dea vederea.

• El a spus: „Du-te; credinţa ta te-a mântuit.“ Imediat am pu-
tut să văd! Pot să văd totul! Este atât de minunat!

Bartimeu, la câ-
teva minute după 
ce Domnul Isus i-a 
redat vederea 
(Marcu 10:46-52)

stiri de 

ultima

ora
˘´ 

˘
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Evenimente cheie în viaţa Domnului Isus
Referinta Observatii

Ioan 19:17-18

Luca 24:5 – 6

Fapte 1:9

Evenimentul cheie

2 Tesaloniceni 1:7-8

Filipeni 2:9-11

´´
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Invitaţie
D

in partea lui: __________
care face invitaţia (Ioan 3:16)  

Pentru:  _________________________
(Ioan 3:16)

Eşti invitat  ______________________________

_______________________________(Luca 9:23)

C
ondiţii de intrare:  ________________

 (Ioan 14:6)

D
acă vrei să vii, atunci trebuie să te:

______________________________
(Fapte 3:19)

T
e rugăm

 să confirm
i participarea până la data de:

_________________________
 (2 C

orinteni  6:2b) 

Invitaţie
D

in partea lui: __________
care face invitaţia (Ioan 3:16)  

Pentru:  _________________________
(Ioan 3:16)

Eşti invitat  ______________________________

_______________________________(Luca 9:23)

C
ondiţii de intrare:  ________________

 (Ioan 14:6)

D
acă vrei să vii, atunci trebuie să te:

______________________________
(Fapte 3:19)

T
e rugăm

 să confirm
i participarea până la data de:

_________________________
 (2 C

orinteni  6:2b) 
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nume încurcate
EURTP  _ _ _ _ _ EIATM  _ _ _ _ _

DEAIRN  _ _ _ _ _ _ MTAO  _ _ _ _ 

OCAIV  _ _ _ _ _ EUADT  _ _ _ _ _

NIAO  _ _ _ _  OMSIN  _ _ _ _ _  (zilotul)

IPILF _ _ _ _ _ OCVIA  _ _ _ _ _  (fiul luiAlfeu)

RUMLOBOATE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DIAU  _ _ _ _ _

Descifrează numele ucenicilor din spaţiul de mai jos, şi caută-i în tabelul cu litere. Dacă ai nevoie de ajutor, 
caută în Matei 10:2-4.

A E I A C O V Z R O Ş E S B

D T E B G A I S T I O V E S

G I P A M N E L A S T I R U

H P D E A I L I D U O O B W

J U U H T E E M E P D A T I

I Z A R E R N H U A R N N T

F C P L I D U B L T I Z I H

I B I A P N C L O D N L D O

L Â U O H A A L E I F M L M

I L R S I M O N G A B A U A

P A E A R M R N I C M Î N S

L R C O E T E I U O R A U N

S O V U A U P R T V M C A Â

V C I D C Ş N E E S T E C A
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credinţei
Barometrul

Priveşte la lista de temeri de mai jos, şi pune un număr în căsuţa din dreptul fiecărei afirmaţii 
pentru a „măsura“ cât de dificil îţi este să reacţionezi cum trebuie, într-o astfel de situaţie. 
(10 = acest lucru mi-ar încerca puternic credinţa; 1 = nu mi-ar fi teamă de loc.)

La şcoală profesoara îţi cere să expui în faţa clasei 
părerile tale cu privire la evoluţie.

Învăţătorul te roagă să-ţi depui mărturia personală 
înaintea grupului de adolescenţi.

Doctorul îţi spune că este foarte îngrijorat de o 
pată de pe pielea ta. Îţi face diferite analize, dar îţi 
spune că mai durează câteva săptămâni până află 
rezultatul.

Eşti acasă la un prieten şi vedeţi un film, când 
apare o scenă murdară. Ştii că ar fi cazul să spui 
ceva.

Cineva din familie moare pe neaşteptate.

Cei mai mulţi dintre prietenii tăi au prieten/ 
prietenă, şi te întreabă şi pe tine când vei avea. 
Tu vrei să mai aştepţi, dar în ultimul timp ei te 
şicanează cu asta.



credinţei
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Lepădarea 
lui Petru 
(Matei 26:74)

Restabilirea 
relaţiei  
(Ioan 21:15-17)

Vinovat din cauza 
păcatului

Nesigur de relaţia 
cu Domnul

Restabilirea 
relaţiei  
(Ioan 21:15-17)

Ce trebuie să ştim, când ne simţim ca Petru

Curăţire şi iertare

Restabilirea relaţiei

Preţuit de Isus

Curajos în mărturisirea despre Isus

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 1 versete:
Marcu 16:7
Ioan 21:17

Grupa 2 versete:
1 Petru 3:15
1 Ioan 1:9

Matei 10:29-33
1 Ioan 1:7

&
LEPaDAREA LUI PETRU ˘
restabilirea relatiei

´
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Cu
vin

te
Ce lucruri se schimbă în viaţa unui tânăr, atunci când el devine urmaş al lui Isus? 
Descifrează cuvintele de mai jos, pentru a găsi lucruri care poate ar trebui să se schimbe în 
viaţa ta. 

a
m

e
st e

c
a

t e

teriniPei uc raec mîi trpece umiptl birle
_______________________________________
udlMo nî cear îim trepec muptil 
_______________________________________
cbieiurOi eler
_______________________________________
locLiuer ed dcţieistra acer el nrtcezfvee
_______________________________________
emlFiel cear el ădv
_______________________________________
rciulruLe ep eacr îim ehltescuic bniia
_______________________________________
tiSe-uiler acre el zvizeit ep nrietnte
_______________________________________
Suortlp aecr lî ipctcra
_______________________________________

Cu
vin

te
Ce lucruri se schimbă în viaţa unui tânăr, atunci când el devine urmaş al lui Isus? 
Descifrează cuvintele de mai jos, pentru a găsi lucruri care poate ar trebui să se schimbe în 
viaţa ta. 

a
m

e
st e

c
a

t e

teriniPei uc raec mîi trpece umiptl birle
_______________________________________
udlMo nî cear îim trepec muptil 
_______________________________________
cbieiurOi eler
_______________________________________
locLiuer ed dcţieistra acer el nrtcezfvee
_______________________________________
emlFiel cear el ădv
_______________________________________
rciulruLe ep eacr îim ehltescuic bniia
_______________________________________
tiSe-uiler acre el zvizeit ep nrietnte
_______________________________________
Suortlp aecr lî ipctcra
_______________________________________
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Profesoara Wang se înfuria din ce în ce mai 
tare. Clasa ei de adolescenţi de treisprezece ani 
îşi ţinea răsuflarea când d-na Wang îşi dezlănţuia 
şuvoiul de cuvinte. Ah Yee se uita în podea şi spe-
ra că va trece repede, fără o altă confruntare. 

„Şi am auzit că unii dintre voi mergeţi săptă-
mânal la adunări creştine“, a strigat d-na Wang. 
„Dacă veţi continua să fiţi creştini veţi avea un vi-
itor sumbru! Oricum, Dumnezeu nu există! Ştiţi 
cu toţii că în această ţară este ilegal să primiţi în-
văţătură religioasă până când aveţi 18 ani. Şi ştiţi 
că dacă sunteţi descoperiţi că sunteţi creştini, 
nu mai aveţi voie să veniţi la şcoală. Când veţi fi 
mari, nu veţi avea un loc de muncă bun! Ming 
Su, mai mergi la acele întâlniri creştine pentru 
copii?“ Vocea ei era plină de ură. 

„Da, d-nă Wang“, a răspuns Ming Su cu în-
drăzneală. „Sunt creştin, şi voi merge toată viaţa 
mea pe calea lui Isus!“

Într-un acces de furie, ea l-a apucat de păr şi 
l-a lovit de perete. El a căzut grămadă pe podea. 
Toţi au suspinat adânc. 

„Vă avertizez pe toţi“, a continuat d-na Wang 
ţipând: „Dacă nu încetaţi să mai mergeţi la aces-
te ore biblice, vă aşteaptă aceeaşi soartă, şi veţi fi 
exmatriculaţi din şcoală. Şi nu veţi mai putea să 
mergeţi la nicio altă şcoală.“

Inima lui Ah Yee s-a umplut de frică, pri-
vind-o accidental în ochi pe d-na Wang. 

Când clopoţelul a sunat, d-na Wang a spus 
în încheiere: „Mâine vreau să ştiu care dintre voi 
continuă să meargă la adunările creştine. Trebuie 
să alegeţi între aceste ore biblice sau şcoală.“

Ah Yee a respirat uşurată, şi a spus o rugăciu-
ne scurtă de mulţumire, că avea cel puţin încă o zi 
înainte să se confrunte cu profesoara Wang. 

Toţi copiii din clasă l-au ajutat pe Ming Su să 
se ridice de pe podea, şi au plecat cu toţii încet 
spre casă. 

La cină Ah Yee le-a spus părinţilor ce s-a în-
tâmplat ziua la şcoală. Mama ei conducea de mult 
timp un studiu biblic pentru femei în casa unde 
se adunau creştinii, şi unde avea loc ora de şcoa-
lă duminicală pentru copii. Ea a întrebat-o: „Ah 
Yee, ai învăţat la matematică, după ce ai venit de 
la şcoală? Ah Yee a încuviinţat cu capul. „Dar nu 

am avut timp să copiez nicio cântare pentru în-
tâlnirea din seara asta“. 

„Nu-i nicio problemă. Să ne rugăm ca să iei o 
notă foarte bună la testul de mâine şi, dacă este 
posibil, d-na Wang să nu-şi mai amintească de 
ultimatumul ei.“ 

Şi-au plecat cu toţii capetele şi au început să 
vorbească cu Domnul cerului şi al pământului, 
cerându-I înţelepciune. Ah Yee a cerut Tatălui ei 
ceresc să o ajute să ia note bune, că dacă note-
le sunt mici, profesoara să nu dea vina pe orele 
biblice. Dar apoi a adăugat, dacă va trebui să ia 
o decizie, Domnul să îi dea puterea să-L urmeze 
pe Isus. 

A doua zi de şcoală a început ca oricare alta. 
Când a sunat clopoţelul, toţi copiii s-au adunat pe 
terenul de joacă în şiruri, aşezaţi umăr la umăr. 
Timp de cincisprezece minute au cântat cuvin-
tele: „Iubesc Partidul Comunist! Iubesc Partidul 
Comunist!“ Ah Yee nu era entuziasmată de aces-
te exerciţii zilnice, iar astăzi gândul ei era doar la 
acel test la matematică. Când a sosit momentul, 
a răspuns fără probleme la primele patru între-
bări. Dar dintr-odată a uitat totul, când a ajuns 
la a cincea întrebare. Şi-a închis ochii şi a cerut 
ajutorul lui Dumnezeu. Când şi-a deschis ochii, 
răspunsul i-a părut atât de simplu.

Dar chiar dacă Ah Yee a obţinut o notă mare 
la test, d-na Wang i-a interzis să mai meargă la 
orele biblice. 

După ore, furioasa d-nă Wang i-a cerut lui Ah 
Yee să decidă. „Ah Yee, trebuie să alegi între în-
tâlnirile de creştini şi şcoală!“

Ah Yee a cerut în gând Domnului înţelepciu-
ne. Într-un final, s-a decis să renunţe la şcoală, şi 
încet a spus la revedere d-nei Wang. 

Mai târziu, când Ah Yee şi mama ei au mers 
la un seminar de la misiunea Open Doors (Uşi 
deschise), ea a spus: „Îmi voi petrece întreaga via-
ţă învăţând copiii despre Domnul Isus Hristos.“

(Povestire preluată din cartea „Copiii în groapa cu lei“, 
scrisă de Paul Estabrooks). 

Studiu de caz 
Ah Yee din China
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Listă 
r u g ă c i u n e✔

❑ Să te ajute să Îl asculţi.

❑ Să te ierte ori de câte ori L-ai dezamăgit 
pe Domnul.

❑ Să ai o relaţie mai apropiată cu Isus.

❑ Să te ajute să îndrăzneşti să spui şi altora 
despre Domnul.

❑ Să te întărească atunci când treci prin 
situaţii grele la şcoală, acasă etc.

❑ Să-i ajute pe creştinii din lumea întreagă, 
care sunt persecutaţi.

❑ Dacă te bucuri de libertate în ţara ta, 
mulţumeşte-I lui Dumnezeu pentru 
aceasta!

de

În cartea Faptele Apostolilor citim că Ioan a continuat să-I 
slujească Domnului şi să vestească Evanghelia. Dar i s-au 
întâmplat multe lucruri îngrozitoare.

Experienta lui 
ioan
A fost __________________  

________ împreună cu alţi ucenici. 

El a fost  _____________ şi i s-a 

interzis să  ________________ 

______________________ .

Fratele lui, Iacov, a fost  ________ .

A fost  _________________  pe 

insula  __________________ .

Fapte
5:17-18

Fapte
5:40

Fapte
12:2

Apocalipsa
1:9

'

Listă 
r u g ă c i u n e✔

❑ Să te ajute să Îl asculţi.

❑ Să te ierte ori de câte ori L-ai dezamăgit 
pe Domnul.

❑ Să ai o relaţie mai apropiată cu Isus.

❑ Să te ajute să îndrăzneşti să spui şi altora 
despre Domnul.

❑ Să te întărească atunci când treci prin 
situaţii grele la şcoală, acasă etc.

❑ Să-i ajute pe creştinii din lumea întreagă, 
care sunt persecutaţi.

❑ Dacă te bucuri de libertate în ţara ta, 
mulţumeşte-I lui Dumnezeu pentru 
aceasta!

de

În cartea Faptele Apostolilor citim că Ioan a continuat să-I 
slujească Domnului şi să vestească Evanghelia. Dar i s-au 
întâmplat multe lucruri îngrozitoare.

Experienta lui 
ioan
A fost __________________  

________ împreună cu alţi ucenici. 

El a fost  _____________ şi i s-a 

interzis să  ________________ 

______________________ .

Fratele lui, Iacov, a fost  ________ .

A fost  _________________  pe 

insula  __________________ .

Fapte
5:17-18

Fapte
5:40

Fapte
12:2

Apocalipsa
1:9

'
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Foloseşte simbolurile pentru a găsi cele douăzeci de cuvinte.

Viata lui Ioan 

1 Ioan a fost  _  _  _  _  _  _ .

2 Numele lui înseamnă  _  _  _  _  _  _  _  _   _  _  _  _   _  _  _  _  _ .

3 Iacov şi Ioan au primit  _  _  _  _  _  _   _ _   _  _  _   _  _

_  _  _  _  _  _  _  _  _ .

4 Ioan  _   _  _  _  _  _   _  _  _  _  _  _   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ . 

✬ ✤ ■ ❡ ▼ ✜

▼ ■ ❡ ✜ ❅ ■ ❡ ▼ ✜ ✯ ✤ ▼ ▼ ✬ ✖ ❡ ▼ ◗ ❅ ✬ ■ ▼

_  _  _  _   va  _  _  _  _  _  _ .

_  _  _  _   _  _  _  _  _  _  _   din lume vor fi  _  _  _  _  _  _  _  _ .

Va fi un  _  _  _   _  _  _  _  _  _  _  _  _ .

´

✯ ✖ ☎ ❅ ✖ ▼ ➷ ✤ ✪ ❅ ❅ ✧ ➔ ❂ ✤ ❡ ▼ ☎ ❅

✪ ✖ ➔ ❅ ✤ ✜ ➔ ■ ▼ ◗ ❅ ➷

❂ ➔ ➷ ✪ ✤ ✈ ✤ ➔ ✤ ■ ✯ ✤ ➷ ❅ ◗ ✖ ■

✪ ➔ ➷ ✤ ◗ ✤ ❂ ✤   ● ❅ ❅ ▼ ❅

✯ ➔ ✪ ✤ ✯ ➔ ◗ ➔ ❅

❅ ■ ➔ ■ ✜ ✤ ✲ ✤ ✪ ❅
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Caută următoarele versete şi scrie mai jos caracteristicile atribuite lui Iuda. 

Matei 10: 4 _______________________   Luca 6:16 ________________________________

Ioan 6:70 ________________________  Ioan 12:6 ________________________________ 

Ioan 17:12 ________________________  Fapte 1:16 ________________ celor ce L-au prins pe Isus

Din prima menţionare a lui Iuda învăţăm câteva lecţii importante. Citeşte Marcu 3:13-19.

Era unul dintre cei ,speoierezdc‘  ______________

A petrecut mult timp în ,mpcaiano‘ lui Isus  _____________________

Chiar dacă a petrecut mult timp cu Isus şi cu ucenicii, totuşi L-a ,drtată‘  _____________________

Se comporta ca un u _ _ _ _  a _ _ _ _ _ _ _ al lui Isus, dar nu era. 

Poate că şi tu ai un a _ _ _ _ _ _  c _ _ _ _ _ _, dar întrebarea este: Eşti tu c _ _ _ _ _ _?

Iuda Căutare în Biblie

Isus a petrecut mult timp, explicând ucenicilor că El este Dumnezeu, că va muri şi va învia. Citeşte 

Matei 16:21. Ucenicii au înţeles treptat, dar Iuda … să aflăm! 

Deseori el ,eaazu‘  _________  lucrurile spuse de Isus, dar nu le ,liacap‘   _____________  la viaţa lui.

Iuda a auzit zilnic învăţăturile lui Isus, dar a nesocotit adevărurile auzite. Citeşte următoarele 

pasaje, şi discută ce lecţii din text ar fi trebuit să înveţe Iuda, dar nu le-a învăţat. 

Luca 16:1-13  _____________________________________________________________  

Matei 6:19-34  ____________________________________________________________  

Matei 26:24  _____________________________________________________________  

Discutaţi consecinţele pentru cineva care aude Evanghelia, dar nu se pocăieşte de păcatele lui/ei.

Citeşte Ioan 12:1-8 şi află următoarele …

Localitatea  _______________________ .

Ce a făcut Maria?  __________________________________________________________

Care era valoarea parfumului de nard?  ______________________________________________

De ce a cârtit Iuda?  _________________________________________________________

Care credeau majoritatea oamenilor că era motivul nemulţumirii lui Iuda?  _________________________

Care era adevăratul motiv al supărării lui?  ___________________________________________

Despre ce situaţie tragică a avertizat Isus în Marcu 8:36?  ____________________________________
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Iuda Căutare în Biblie
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Caută următoarele versete, şi scrie mai jos caracteristicile atribuite lui Iuda. 

Matei 10: 4  vânzător  Luca 6:16  trădător

Ioan 6:70  un drac  Ioan 12:6  hoţ

Ioan 17:12  fiul pierzării  Fapte 1:16  călăuza celor ce L-au prins pe Isus

Din prima menţionare a lui Iuda învăţăm câteva lecţii importante. Citeşte Marcu 3:13-19. 

Era unul dintre cei ,szdpeoierec‘ doisprezece.

A petrecut mult timp în ,mpcaiano‘ compania lui Isus.

Chiar dacă a petrecut mult timp cu Isus şi cu ucenicii, totuşi L-a ,drtată‘ trădat. 

Se comporta ca un urmaş adevărat al lui Isus, dar nu era. 

Poate că şi tu ai un anturaj creştin, dar întrebarea este: Eşti Tu creştin?

Isus a petrecut mult timp explicând ucenicilor că El este Dumnezeu, că va muri şi va învia. Citeşte 

Matei 16:21. Ucenicii au înţeles treptat, dar Iuda … să aflăm! 

Deseori, el ,eaazu‘ auzea lucrurile spuse de Isus, dar nu le ,liacap ‘ aplica la viaţa lui. 

Iuda a auzit zilnic învăţăturile lui Isus, dar a nesocotit adevărurile auzite. Citeşte următoarele 

pasaje, şi discută ce lecţii din text ar fi trebuit Iuda să înveţe, dar nu le-a învăţat. 

Luca 16:1-13 Credincioşie în loc de necinste, dragoste de Dumnezeu în locul banilor. 

Matei 6:19-34 În loc să adune lucruri materiale pe pământ, el ar fi trebuit să-şi adune comori în cer. 

Matei 26:24 Ar fi trebuit să înveţe că nu poate trăi cu consecinţele faptelor lui păcătoase. 

Discutaţi consecinţele pentru cineva care aude Evanghelia, dar nu se pocăieşte de păcatele lui/ei. 

Citeşte Ioan 12:1-8 şi află următoarele …

Localitatea Betania

Ce a făcut Maria? A vărsat pe picioarele Domnului Isus parfumul de nard curat, de mare preţ. 

Care era valoarea parfumului? Trei sute de lei/dinari (echivalentul salariului pe un an). 

De ce a cârtit Iuda? Că parfumul putea să fie vândut, iar banii să fie daţi la săraci.

Care credeau majoritatea oamenilor că era motivul nemulţumirii lui Iuda? Că sunt risipiţi bani. 

Care era adevăratul motiv al supărării lui? El dorea ca banii să intre în punga ucenicilor, de unde se servea 

singur.

Despre ce situaţie tragică a avertizat Isus în Marcu 8:36? Poţi câştiga totul în această lume, şi totuşi să îţi 

pierzi sufletul. 

Pentru conducătorii grupelor 
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ALEGERI GREsITE 
´consecinte dezastruoase

'
Personajele Referinţa biblică Începutul – păcatul Sfârşitul – consecinţele 

Geneza 3:1-7

Geneza 4:2-12

2 Samuel 11:1-5, 14-17

Fapte 5:1-10

Caută următoarele referinţe biblice şi descoperă cum un păcat a dus la un altul, şi cum situaţia s-a 
înrăutăţit şi s-a sfârşit în moarte. 

ALEGERI GREsITE 
´consecinte dezastruoase

'
Personajele Referinţa biblică Începutul – păcatul Sfârşitul – consecinţele 

Geneza 3:1-7

Geneza 4:2-12

2 Samuel 11:1-5, 14-17

Fapte 5:1-10

Caută următoarele referinţe biblice şi descoperă cum un păcat a dus la un altul, şi cum situaţia s-a 
înrăutăţit şi s-a sfârşit în moarte. 
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ASCULTĂ DE PORUNCILE 

LUI ISUS
Unde trebuiau să 

meargă ei? 
Ce însemna 

aceasta pentru ei? 
Ce poate însemna 

pentru tine? 

Fapte 1:8
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În timp ce mărturia ta va avea ca punct central timpul în care 
ai fost mântuit, trebuie să explici şi cum a fost viaţa ta înainte şi 
după ce te-ai încrezut în Domnul. O vom împărţi în mai multe 
părţi, cu subtitlurile: „Introducere“, „Înainte“, „În timpul“, „După“ 
şi „Concluzie“. 

Caută un început interesant – poate un verset sau o istorioară 
scurtă. 

Cum a fost viaţa ta înainte să fii mântuit? 

● Vorbeşte puţin despre mediul tău familial. Obişnuiai să mergi 
la biserică sau la grupul de copii? Părinţii tăi erau creştini? 

● Explică faptul că ai avut păcat în viaţa ta. Nu da detalii. Ai grijă 
să nu te trezeşti că te lauzi cu lucrurile păcătoase pe care le-ai 
făcut.

● Ce evenimente au dus la pocăinţa ta? Ce te-a determinat să te 
gândeşti să devii creştin?

Cu toate acestea, cum ai devenit creştin?

● Explică împrejurările. Erai în biserică? Ţi-a mărturisit un 
prieten despre Domnul? Ce s-a întâmplat? 

● Cum te-ai simţit? 

● Ce ai făcut? Explică cum ai cerut Domnului să îţi ierte păcatele 
şi cum te-ai încrezut în El. (Este partea cea mai importantă, 
deci ai grijă să nu o laşi pe dinafară!)

Cum s-a schimbat viaţa ta, de când ai devenit creştin? 

● Vorbeşte despre diferenţele apărute faţă de viaţa de dinainte. 

● Fii sincer. Arată că nu a fost întotdeauna uşor. 

● Fii pozitiv. Vorbeşte despre beneficiile de a fi creştin – păcatele 
iertate, pace, bucurie, scop în viaţă, viitor în cer, etc.

Încheie cu o provocare pentru ascultătorii tăi, să se încreadă în 
Hristos, pentru a fi mântuiţi.

Schiţa unei 
mărturii bune

Introducere

Înainte

În timpul 

După

Concluzie



Foaia de lucru 17

❑
 

D
ac

ă 
îţi

 p
re

zi
nţ

i m
ăr

tu
ri

a 
în

 c
ad

ru
l u

ne
i î

nt
ru

ni
ri

, ţ
in

e 
co

nt
 d

e 
tim

pu
l c

ar
e 

ţi 
s-

a 
ac

or
da

t. 

❑
 

R
oa

gă
-t

e 
şi

 d
ec

id
e 

di
na

in
te

 c
e 

ve
i s

pu
ne

, ş
i ţ

in
e-

te
 d

e 
ce

ea
 c

e 
ţi-

ai
 p

ro
pu

s. 

❑
 

N
u 

sp
un

e 
in

fo
rm

aţ
ii 

pe
rs

on
al

e 
pe

 c
ar

e 
le

 v
ei

 re
gr

et
a.

❑
 

N
u 

vo
rb

i c
ev

a 
ne

ga
tiv

 d
es

pr
e 

vr
eo

 a
ltă

 p
er

so
an

ă.

❑
 

N
u 

fo
lo

si
 c

uv
in

te
 d

ur
e 

sa
u 

st
er

eo
tip

ic
e.

❑
 

U
nd

e 
es

te
 p

os
ib

il,
 fo

lo
se

şt
e 

ve
rs

et
e 

bi
bl

ic
e.

❑
 

N
u 

sp
un

e 
de

ta
lii

 n
es

em
ni

fic
at

iv
e.

❑
 

V
or

be
şt

e 
cl

ar
, c

a 
oa

m
en

ii 
să

 te
 în

ţe
le

ag
ă.

❑
 

Fi
i c

ro
no

lo
gi

c 
– 

da
că

 sa
ri

 d
e 

la
 o

 d
at

ă 
la

 a
lta

, v
ei

 c
re

a 
co

nf
uz

ie
 

în
 m

in
te

a 
ce

lo
r c

e 
te

 a
sc

ul
tă

. 

❑
 

N
u 

în
fr

um
us

eţ
a 

pă
ca

tu
l d

e 
ca

re
 ţi

-e
 ru

şi
ne

.

❑
 

N
u 

te
 în

gr
ijo

ra
 d

ac
ă 

m
ăr

tu
ri

a 
ta

 n
u 

es
te

 a
tâ

t d
e 

ca
pt

iv
an

tă
 –

 a
i 

gr
ijă

 d
oa

r s
ă 

nu
 e

xa
ge

re
zi

.

❑
 

Sc
ri

e-
ţi 

ac
as

ă 
m

ăr
tu

ri
a 

în
 d

et
al

iu
, ş

i e
xe

rs
ea

ză
 p

re
ze

nt
ar

ea
 e

i.

❑
 

A
i g

ri
jă

 c
a 

ce
ea

 c
e 

sp
ui

 să
 fi

e 
în

 to
ta

lit
at

e 
re

al
. 

D
e 

ce
 să

 n
u-

ţi 
fa

ci
 ti

m
p 

ch
ia

r î
n 

ac
ea

st
ă 

să
pt

ăm
ân

ă 
să

 te
 g

ân
de

şt
i c

um
 

ai
 p

ut
ea

 să
 te

 p
re

gă
te

şt
i p

en
tr

u 
a-

ţi 
sp

un
e 

m
ăr

tu
ri

a?
 F

ol
os

eş
te

 a
ce

st
e 

în
dr

um
ăr

i, 
ca

 să
 te

 a
ju

te
. Ş

i m
ai

 b
in

e 
ar

 fi
 să

-ţ
i s

cr
ii 

m
ăr

tu
ri

a 
şi 

să
 o

 a
ră

ţi 
un

ui
a 

di
n 

co
nd

uc
ăt

or
ii 

gr
up

ul
ui

, c
a 

să
 o

 ve
ri

fic
e 

la
 u

rm
ăt

oa
re

a 
în

tâ
ln

ire
. 

Lis
tă

 d
e 

ve
rifi

ca
t o

 m
ăr

tu
rie

 
❑

 
D

ac
ă 

îţi
 p

re
zi

nţ
i m

ăr
tu

ri
a 

în
 c

ad
ru

l u
ne

i î
nt

ru
ni

ri
, ţ

in
e 

co
nt

 d
e 

tim
pu

l c
ar

e 
ţi 

s-
a 

ac
or

da
t. 

❑
 

R
oa

gă
-t

e 
şi

 d
ec

id
e 

di
na

in
te

 c
e 

ve
i s

pu
ne

, ş
i ţ

in
e-

te
 d

e 
ce

ea
 c

e 
ţi-

ai
 p

ro
pu

s. 

❑
 

N
u 

sp
un

e 
in

fo
rm

aţ
ii 

pe
rs

on
al

e 
pe

 c
ar

e 
le

 v
ei

 re
gr

et
a.

❑
 

N
u 

vo
rb

i c
ev

a 
ne

ga
tiv

 d
es

pr
e 

vr
eo

 a
ltă

 p
er

so
an

ă.

❑
 

N
u 

fo
lo

si
 c

uv
in

te
 d

ur
e 

sa
u 

st
er

eo
tip

ic
e.

❑
 

U
nd

e 
es

te
 p

os
ib

il,
 fo

lo
se

şt
e 

ve
rs

et
e 

bi
bl

ic
e.

❑
 

N
u 

sp
un

e 
de

ta
lii

 n
es

em
ni

fic
at

iv
e.

❑
 

V
or

be
şt

e 
cl

ar
, c

a 
oa

m
en

ii 
să

 te
 în

ţe
le

ag
ă.

❑
 

Fi
i c

ro
no

lo
gi

c 
– 

da
că

 sa
ri

 d
e 

la
 o

 d
at

ă 
la

 a
lta

, v
ei

 c
re

a 
co

nf
uz

ie
 

în
 m

in
te

a 
ce

lo
r c

e 
te

 a
sc

ul
tă

. 

❑
 

N
u 

în
fr

um
us

eţ
a 

pă
ca

tu
l d

e 
ca

re
 ţi

-e
 ru

şi
ne

.

❑
 

N
u 

te
 în

gr
ijo

ra
 d

ac
ă 

m
ăr

tu
ri

a 
ta

 n
u 

es
te

 a
tâ

t d
e 

ca
pt

iv
an

tă
 –

 a
i 

gr
ijă

 d
oa

r s
ă 

nu
 e

xa
ge

re
zi

.

❑
 

Sc
ri

e-
ţi 

ac
as

ă 
m

ăr
tu

ri
a 

în
 d

et
al

iu
, ş

i e
xe

rs
ea

ză
 p

re
ze

nt
ar

ea
 e

i.

❑
 

A
i g

ri
jă

 c
a 

ce
ea

 c
e 

sp
ui

 să
 fi

e 
în

 to
ta

lit
at

e 
re

al
. 

D
e 

ce
 să

 n
u-

ţi 
fa

ci
 ti

m
p 

ch
ia

r î
n 

ac
ea

st
ă 

să
pt

ăm
ân

ă 
să

 te
 g

ân
de

şt
i c

um
 

ai
 p

ut
ea

 să
 te

 p
re

gă
te

şt
i p

en
tr

u 
a-

ţi 
sp

un
e 

m
ăr

tu
ri

a?
 F

ol
os

eş
te

 a
ce

st
e 

în
dr

um
ăr

i, 
ca

 să
 te

 a
ju

te
. Ş

i m
ai

 b
in

e 
ar

 fi
 să

-ţ
i s

cr
ii 

m
ăr

tu
ri

a 
şi 

să
 o

 a
ră

ţi 
un

ui
a 

di
n 

co
nd

uc
ăt

or
ii 

gr
up

ul
ui

, c
a 

să
 o

 ve
ri

fic
e 

la
 u

rm
ăt

oa
re

a 
în

tâ
ln

ire
. 

Lis
tă

 d
e 

ve
rifi

ca
t o

 m
ăr

tu
rie

 



Foaia de lucru 18

Foloseşte această pagină pentru a-ţi scrie mărturia. Pe ea sunt scrise punctele principale pe care 
trebuie să le conţină o mărturie. După ce ai scris mărturia, citeşte această listă din nou şi bifează 
punctele incluse.

Mărturia mea
Introducere ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Înainte ___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

În timpul__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

După ____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Concluzie _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Depunerea mărturiei tale 
Exerciţiu pentru acasă
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1 2

3 4

5 6

DUMNEZEU DUMNEZEU

DUMNEZEU

P
ă

ca
t Romani 5:8 

Hristos a murit pentru noi

Efeseni 2:8-9 
Mântuirea este un dar

Romani 3:23
Toţi au păcătuit

Romani 6:23
Plata păcatului este moartea

Evrei 9:27
Vine judecata

VESTEA REA

Romani 5:8 
Hristos a murit pentru noi

Efeseni 2:8-9 
Mântuirea este un dar

Ioan 1:12 
Trebuie să credem şi să-L 

primim pe Isus ca Domn şi 
Mântuitor

VESTEA BUNĂ 

Crede Primeşte

Romani 3:23
Toţi au păcătuit

Romani 6:23
Plata păcatului este moartea

Evrei 9:27
Vine judecata

VESTEA REA

Romani 5:8 
Hristos a murit pentru noi

Efeseni 2:8-9 
Mântuirea este un dar

Ioan 1:12 
Trebuie să credem şi să-L 

primim pe Isus ca Domn şi 
Mântuitor

VESTEA BUNĂ

Crede Primeşte

Romani 10:9-10

Romani 3:23 
(Romani 5:12, 
Iacov 2:10)

Păcatul
■ Toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu ■ Păcat 
înseamnă să mergi pe calea ta ■ Păcat înseamnă să nu asculţi de 
legea lui Dumnezeu

Romani 6:23 
(Efeseni 2:8-9)

Consecinţa păcatului
■ Păcatul trebuie pedepsit ■ Păcatul aduce moarte şi despărţire 
■ Nu te poţi mântui singur ■ Păcătoşii vor ajunge în iad

1 Petru 2:24 Ce a făcut Dumnezeu? ■ Dumnezeu Şi-a trimis Fiul în lume

Fapte 3:19 
(Fapte 16:31)

Ce trebuie să faci? 
■ Pocăieşte-te de păcatul tău (Luca 13:3) ■ Crede în Isus şi vei fi 
mântuit 

Ioan 5:24 Ce a promis Dumnezeu să 
facă?

■ Ierte ■ Dăruiască viaţa veşnică

V e s t i r e a  E v a n g h e l i e i

Romani 3:23
Toţi au păcătuit

Romani 6:23
Plata păcatului este moartea

Evrei 9:27
Vine judecata

VESTEA REA

Romani 3:23
Toţi au păcătuit

Romani 6:23
Plata păcatului este moartea

Evrei 9:27
Vine judecata

VESTEA REA

DUMNEZEU

DUMNEZEUDUMNEZEU
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Obiectii
'

pe care oamenii le au

pentru a nu-L urma pe Isus 

„Nu există Dumnezeu.“ Psalmul 53:1

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

„Prietenii mei ar râde de mine şi m-ar respinge.“ Ioan 15:18 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

„Dacă Dumnezeu ne-ar iubi, nu ne-ar lăsa să mergem în iad.“ Ioan 3:16

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

„Să fii creştin este plictisitor; nu-i deloc la modă.“ Ioan 10:10

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

„Sunt bine aşa cum sunt.“ Romani 3:23

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

„Poate, când voi fi mai în vârstă.“ 2 Corinteni 6:2

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

„Nu aş reuşi să trăiesc viaţa de creştin.“ Ioan 1:12

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

1
Cum ai răspunde oamenilor care spun … 

2

3

4

5

6

7
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„Nu există Dumnezeu.“ Psalm 53:1

Ne spune că există Dumnezeu … 

… creaţia (Psalm 19:1) … Hristos (Ioan 8:28-30)

… conştiinţa (Romani 2:15a) … viaţa schimbată (2 Corinteni 5:17). 

Pune întrebarea: „Şi dacă te înşeli?“ Miza este prea mare. Într-o zi va fi prea târziu.

„Prietenii mei ar râde de mine şi m-ar respinge.“ Ioan 15:18

Isus a fost batjocorit şi respins, dar a mers pentru noi la cruce (Marcu 15:16-20). 

Da, acest lucru se va întâmpla, Biblia ne spune să ne aşteptăm că aşa va fi (2 Timotei 3:12). 

Dar merită (Matei 5:10; Romani 8:18).

„Dacă Dumnezeu ne-ar iubi, nu ne-ar lăsa să mergem în iad.“ Ioan 3:16

Iadul există, Isus a avertizat foarte clar pe oameni cu privire la acesta (Matei 25:41). 

În acelaşi timp Dumnezeu ne iubeşte, dar este drept şi trebuie să pedepsească păcatul (Romani 6:23). 

Dumnezeu, în dragostea Lui, a găsit o cale de salvare pentru noi, ca să fim salvaţi de iad (Ioan 3:16). 

„Să fii creştin este plictisitor, nu-i deloc la modă.“ Ioan 10:10

Viaţa de creştin este o viaţă plină de entuziasm şi provocare, ea dă un sens vieţii (Ieremia 29:11).

Isus a venit pentru ca noi să avem viaţa adevărată, viaţă care aduce bucurie reală şi împlinire (Ioan 10:10).

Ceea ce lumea ne oferă, ne lasă goi şi vinovaţi – păcatul are consecinţe grave (Ezechiel 18:4).

„Sunt bine aşa cum sunt.“ Romani 3:23

Nu, nu eşti! Toţi suntem păcătoşi, iar păcatul ne desparte de Dumnezeul cel sfânt (Romani 3:23). 

Înaintea lui Dumnezeu toate faptele noastre bune sunt ca o cârpă murdară (Isaia 64:6). 

Toţi avem nevoie de mântuire, pentru viaţa aceasta şi pentru eternitate (Evrei 9:27). 

„Poate, când voi fi mai în vârstă.“ 2 Corinteni 6:2

Dacă Dumnezeu îţi vorbeşte acum, nu Îl respinge, poate altădată nu îţi va mai vorbi (Evrei 3:15). 

Nu ştim când viaţa noastră se va sfârşi (Iacov 4:14) sau când Domnul Isus va reveni (Matei 24:42). 

„Acum este ziua mântuirii“ (2 Corinteni 6:2). 

„Nu aş reuşi să trăiesc viaţa de creştin.“ Ioan 1:12

Da, ai dreptate, dar Dumnezeu poate să te ţină (Ioan 10:28). 

Nu vei mai fi sub domnia păcatului (Romani 6:14). 

Duhul Sfânt va fi ajutorul nostru, când ne încredem în Hristos (Ioan 14:16-17).

1
Cum ai răspunde oamenilor care spun … 

2

3

4

5

6

7

Pentru conducătorii  grupelorObiectii
'

pe care oamenii le au

pentru a nu-L urma pe Isus 
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Vrei să fii liber pentru a-L

urma pe Isus? 

Referinţa biblică Nu Da

Rsrfrav 2:4-5

E _  _  _  _  _  _ 
_  _  _  _  _ vii

Tnyngrav 4:5

_  _  _  _  _  _  _  _
robii legii

Înfiaţi în
_ _ _ _ _ _ _  _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _

Zngrv 20:28

_  _  _  _  _
sclavi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vbna 3:18, Ebznav 5:1

_  _  _  _ ,   _  _  _  _  _  _

condamnaţi la 
pedeapsă veşnică

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

înaintea lui Dumnezeu

Ebznav 5:10-11

_  _  _  _  _  _

_ _ _ _ _ _ _

ai lui Dumnezeu

_ _ _ _ _ _ _ _  _ _

cu Dumnezeu 

Vbna 10:27-29

_  _  _  _
trăire în nesiguranţă 

_ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Cheia libertăţii este: 

Vbna (2x4) cu [490 : (numărul ucenicilor +2) +1] 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z

Descifrează cuvintele, cu ajutorul codului de mai jos, caută în Biblie versetele şi completează spaţiile goale. 
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Ce pot eu să dăruiesc?
Bani: Luca 8:1-3
Să ne gândim la Robert şi la Ema. Amândoi sunt tineri creştini, şi lucrează cu jumătate de normă, în locuri diferite. Când Robert 

primeşte salariul, îşi pune deoparte bani pentru telefonul nou pe care vrea să şi-l cumpere. Îşi cheltuie banii pe reviste, pe 

mâncare, şi din când în când pe un joc nou la calculator. Dacă îi mai rămân bani, îi pune la colecta pentru misionari, la programul 

de tineret. 

Ema crede că 10% din venitul ei aparţine Domnului, aşa că în fiecare lună pune deoparte 10% din salariul ei, apoi decide ce va 

face cu restul. Câteodată dăruieşte din banii ei misionarilor pe care îi susţine. 

• Conform versetului din 2 Corinteni 9:7, cum putem avea o atitudine greşită în dărnicia noastră? 

• Ce fel de dărnicie Îi place Domnului? 

• Citeşte Maleahi 3:8. Cum putem să-L înşelăm pe Dumnezeu?

• De ce au nevoie misionarii de suport financiar, de la oameni ca Ema? 

• Care dintre cei doi s-a asemănat mai mult cu Maria şi de ce?

Timp: Matei 27:55-56
Să ne gândim la Beni şi la Cosmin. Amândoi sunt buni sportivi, şi de multe ori sunt aleşi să-şi reprezinte şcoala. Pentru Beni fiecare minut este preţios, şi îl foloseşte pentru a se antrena – vrea să ajungă departe în sportul care-l practică. Cosmin se antrenează şi el din greu. Nu vrea să îşi dezamăgească echipa, dar în programul lui îşi face timp şi pentru a se implica în programul de tineret şi în biserică. În vară, Beni şi-a folosit aproape tot timpul liber făcând sport, în timp ce Cosmin şi-a  folosit timpul să ajute la evanghelizarea copiilor din zona lui.

• În ce fel se aseamănă Beni cu Cosmin? 

• Prin ce se deosebesc ei unul de altul? 

• Conform versetului din Efeseni 5:16, de ce este important să-ţi foloseşti bine timpul? 
• Cum trebuie să îţi foloseşti timpul tău (Galateni 6:10)? 
• Ce sfat bun dă tinerilor versetul din Eclesiastul 12:1? 
• Cât timp dai bisericii tale locale? Cât timp îţi faci pentru a merge să ajuţi la diferite evanghelizări? Eşti şi tu ca Maria – 

având mereu grijă să îţi foloseşti timpul pentru a-I sluji Domnului? 

Fapte făcute din dragoste: Matei 27:59-61, Ioan 19:25

Să ne gândim la Sara. Ea frecventa o şcoală generală mică de la ţară, la care majoritatea profesorilor erau creştini. Era şi o biserică 

cu mulţi membri. Era uşor să fii creştin acolo. Apoi Sara a trecut la gimnaziu. La şcoala unde a mers erau foarte puţini creştini. 

Ceilalţi elevi nu apreciau standardele ei creştine, şi o tachinau deseori. Îi era foarte greu. În final, Sara nu a mai mers la biserică 

sau la ora de studiu pe care o frecventa înainte. Treptat, ea şi-a pierdut interesul faţă de lucrurile spirituale fiindcă viaţa ei la 

gimnaziu nu mai era la fel de uşoară ca la şcoala generală.

• Ce greutăţi a întâmpinat Sara la noua şcoală? 

• Caută Ioan 15:20. Trebuia Sara să fie surprinsă de greutăţile întâmpinate?

• Cum se deosebeşte Sara de Maria? 

• Ce lucruri putea să facă Sara, care să o ajute să rămână credincioasă Domnului? 

Fapte făcute din dragoste: Matei 27:59-61, Ioan 19:25

Timp: Matei 27:55-56

Bani: Luca 8:1-3
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1

2

3

Scenariul 1:
La biserica Oanei, un misionar explică cum suma de 10 

lei este suficientă pentru a plăti biletul de tren al unui pas-
tor în Uganda, de la casa lui la misiune. Oana doreşte să 

ajute, dar va trebui să explice acest fapt părinţilor ei care 
nu sunt credincioşi, şi care au insistat ca ea să îşi găsească un 

serviciu cu jumătate de normă, ca să poată să-şi plătească o 
parte din preţul taberei. Cum vor reacţiona ei când Oana le 

va spune că vrea să doneze o parte din banii câştigaţi? Cum îi 
va convinge ea că trebuie să facă aceasta?

Scenariul 2:
Vasi este un fotbalist excelent, care chiar a avut ocazia să 

dea o probă pentru echipa naţională de juniori. Antreno-
rul lui spune că dacă va fi selectat, nu va putea lipsi de la 

niciun antrenament pe timpul verii, dar Vasi a planificat să 
meargă să ajute în tabăra cu copiii din biserica lui. Vasi vor-

beşte cu prietenul lui cel mai bun despre aceasta, apoi spune 
antrenorului care este decizia lui. Ce va face Vasi?

Scenariul 3:
Raluca şi fratele ei, Andrei, sunt creştini. Vecina lor în 

vârstă a fost internată în spital, dar acum este din nou 
acasă. Mama le sugerează să meargă în fiecare zi să o vi-

ziteze, doar pentru a petrece puţin timp cu ea, şi să o ajute 
la treburile casei, dar Raluca nu este hotărâtă. Amândoi au 

de învăţat pentru examene, şi, oricum, probabil că familia 
vecinei se descurcă să aibă grijă de ea. Andrei spune că este o 

idee bună şi un mod de a practica dragostea creştină – dar cum 
o va convinge şi pe Raluca?
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Să

Lecţia 1 – De ce să Îl urmezi pe ➷ ✲ ▲ ✲  _ _ _ _? 

Lecţia 2 – Petru –  ✲ ✤ ◗ ➷ ✜ ❂ ▼ ✈  _ _ _ _ _ _ _ _  pentru totdeauna

Lecţia 3 – Petru – înfrângeri şi  ➤ ➷ ✤ ✈ ✯ ➔ ➷ ➷  _ _ _ _ _ _ _ _

Lecţia 4 – Ioan – un urmaş  ● ❅ ➤ ✯ ✈ ▼ ✈  _ _ _ _ _ _ _ 

Lecţia 5 – Ioan – privind spre  ➤ ➷ ➷ ✈ ✯ ➔  _ _ _ _ _ _ 

Lecţia 6 – Iuda – un urmaş  ☎ ➔ ❅ ✧ ❡ ✤ ▲ ✈  _ _ _ _ _ _ _ _

Lecţia 7 – Iuda – pe drumul spre  ☎ ➷ ❅➔ ✘ ▼ ➔ ❅  _ _ _ _ _ _ _ _

Lecţia 8– Andrei –  ▼ ● ▲ ✤ ❅  _ _ _ _ _  pe alţii la Isus

Lecţia 9 – Andrei – vesteşte  ✜ ❅ ✲ ▼ ✖ ▲ ✬  _ _ _ _ _ _ _

Lecţia 10 – Maria –  ❅ ✬ ➷ ❂ ❅ ➔ ▼ ✈ ❡  _ _ _ _ _ _ _ _ _  de păcat

Lecţia 11 – Maria – devotată  ✲ ✬ ▲ ✖ ➷ ➔ ➷ ➷  _ _ _ _ _ _ _ _  Lui 

Lecţia 12 – Ce înseamnă să fii un urmaş  ▼ ● ❅ ➤ ❡ ➔ ▼ ✈  _ _ _ _ _ _ _ _  al lui Hristos

▼
A

❡
Ă

❂
B

✤
C

●
D

❅
E

✧
F

◗
H

➷
I

✪
Î

✖
J

✬
L

✜
M

■
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✯
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✲
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✈
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▲
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➤
V

✘
Z

recapitulam
Descifrează cuvintele, pentru a termina propoziţiile, apoi găseşte numele şi cuvintele lipsă în tabelul cu litere din josul paginii. 
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