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Introducere
Aceste lecţii prezintă Evanghelia în mod simplu, şi sunt destinate evanghelizării copiilor, f iind potrivite 
chiar şi pentru preşcolari. Pot f i folosite în evanghelizările în aer liber, pentru o perioadă de cinci zile, 
pentru copiii care cunosc Biblia puţin sau deloc. Este un privilegiu deosebit să-i înveţi pe aceşti copii 
despre naşterea, viaţa, moartea, învierea, înălţarea şi revenirea minunatului nostru Mântuitor. Primii 
creştini „nu încetau să înveţe şi să propovăduiască pe Isus Hristos“ (Fapte 5:42). Să facem şi noi la fel.

Îl laud pe Dumnezeu că, în urma rugăciunilor, El i-a dat creativitate lui Tim Shirey de a pregăti imagini atât 
de potrivite pentru aceste lecţii. Ele au fost făcute cu scopul de a-i ajuta pe copii să înţeleagă povestirea 
şi adevărul conţinut, şi ca rezultat, să-L glorif ice pe Dumnezeu. Rugăciunea mea este ca prin aceste lecţii 
mulţi băieţi şi fete să ajungă la cunoştinţa mântuitoare a Domnului Isus Hristos.

Jennifer Haaijer

Rugăciunea
Roagă-te mult pentru copii. Dacă Dumnezeu nu lucrează în inima şi în viaţa lor, ei nu pot f i transformaţi. 
Roagă-te ca Domnul să te ajute să predai f iecare lecţie prin puterea Duhului Sfânt. Acesta este secretul 
unei bune evanghelizări.

Predarea adevărurilor biblice
Dacă tot ceea ce faci ca învăţător este numai să le spui copiilor povestiri biblice, atunci nu-ţi împlineşti 
răspunderea de învăţător. Copiii trebuie să înveţe adevărurile conţinute în aceste povestiri, şi să le arăţi 
ce însemnătate au ele în viaţa lor zilnică. Bineînţeles, nu vei reuşi să te ocupi într-o singură lecţie de 
toate învăţăturile pe care le cuprinde povestirea biblică, de aceea în f iecare povestire a fost ales un singur 
adevăr evanghelistic. Predarea acestui adevăr a fost întreţesută de-a lungul naraţiunii, şi este marcată şi 
în planul lecţiei. 

Linia verticală laterală marchează aplicaţia adevărului din text. Adaptează aplicaţiile pentru copiii 
cărora le predai lecţiile. De exemplu, în aplicaţie ai numele unui băiat, iar în grup sunt numai fete, sau 
poate aplicaţia se potriveşte unor copii de vârstă mai mare, în timp ce în grup ai numai copii mici. Fă 
schimbările necesare. Important este ca întotdeauna să aplici în viaţa copiilor învăţătura lecţiei.

Textul detaliat al lecţiei este pentru tine (învăţătorul), dar el nu înlocuieşte pregătirea ta atentă şi în 
rugăciune. Înainte de a citi textul, studiază pasajele din Cuvântul lui Dumnezeu. Străduieşte-te să ştii 
lecţia aşa de bine, încât să poţi să o predai fără ajutorul notiţelor, sau cel mult cu un minim de notiţe. 
Aminteşte-ţi că este aproape imposibil să foloseşti notiţe în predarea la evanghelizările în aer liber. 
Exersează şi folosirea planşelor înainte de a preda lecţia copiilor. 

Disponibil pentru sfătuire
Când prezinţi mesajul Evangheliei, sunt copii care răspund invitaţiei de a se preda Domnului Isus. Unii îţi 
vor spune mai târziu, iar alţii poate nu îţi vor spune niciodată că L-au primit în inima lor pe Isus Hristos. 
Însă vor f i alţi copii care nu au curajul să spună că au nevoie de ajutor. Poate au întrebări referitoare la 
modul cum să procedeze, şi de aceea au nevoie de ajutor sau de încurajare. 

Din aceste motive este important ca ei să ştie că pot veni oricând să vorbească cu tine. Este important să 
ştie când şi unde să vină, atunci când vor să vorbească cu tine. 

În sfârşit, copiii care nu sunt mântuiţi, să nu considere venirea la tine drept venirea la Domnul Isus. De 
aceea nu le aminti posibilitatea de a vorbi cu tine în acelaşi timp în care faci invitaţia pentru venirea la 
Domnul Isus, ca ei să nu aibă impresia că nu pot să vină la Hristos, decât dacă au venit mai întâi la tine 
sau că sunt mântuiţi doar prin simplul fapt că au vorbit cu tine. 
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Spune copiilor că stai la dispoziţia lor, spre exemplu: 
înainte de lecţie, când faci anunţurile; ♦
după ce i-ai învăţat versetul de memorat, care vorbeşte despre mântuire; ♦
în timpul lecţiei biblice, de preferinţă în prima parte; ♦
într-un alt timp potrivit din cadrul programului. ♦

Iată ce poţi să spui:

„Vrei să-ţi trăieşti viaţa împreună cu Domnul Isus, dar nu ştii cum să vii la El? Vreau să-ţi explic ce 
spune Biblia. Dacă vrei, vino să vorbeşti cu mine. După terminarea lecţiei voi sta lângă … (dă un punct 
de reper). Fii atent, eu nu pot să-ţi iert păcatele, doar Isus poate face aceasta, eu doar îţi explic cum poţi 
să vii la El. Deci vino şi stai de vorbă cu mine lângă … (locul amintit mai sus).“

De multe ori sunt copii care Îl primesc pe Domnul Isus Hristos ca Mântuitor, fără să f i stat de vorbă cu 
învăţătorul. De aceea, este bine ca la încheierea programului să aminteşti şi lucrul acesta: 

„Dacă L-ai primit pe Domnul Isus şi eu nu ştiu de aceasta, te rog, vrei să-mi spui la sfârşitul programului, 
ca să te ajut? Eu voi sta pe banca de sub pomul de acolo (sau menţionează alt loc). Vino şi spune-mi: 
«Vreau să vă spun că şi eu I-am cerut Domnului Isus să mă mântuiască».“

Astfel vei putea să incluzi acei copii într-un program de creştere spirituală.

Versete de memorat
Pentru cele cinci lecţii sunt sugerate patru versete biblice de predat copiilor. Repetă aceste versete în 
cadrul programului cu copiii, ca ei să le înveţe pe dinafară, şi să şi le amintească cu uşurinţă. 

Ajutoare vizuale suplimentare
Dacă foloseşti versiunea în PowerPoint a acestei lecţii, alege de pe CD una din cele două opţiuni: 

1.   Prima versiune conţine doar imaginile de pe planşe şi coperta lecţiei.
2.   A doua versiune conţine şi ajutoare vizuale suplimentare, precum adevărul evanghelistic,
      aplicaţiile şi versetul de memorat. 

În partea dreaptă jos a f iecărei folii este o imagine mică (ex. o Biblie, o cruce, o coroană), care conţine o 
conexiune (hyperlink). Dacă dai clic pe conexiune, ajungi la adevărul evanghelistic al lecţiei respective. 
În acest fel ai posibilitatea să revii în timpul predării la adevărul evanghelistic, ori de câte ori doreşti. Ca 
să revii la imaginea arătată anterior, dă clic pe săgeata de pe adevărul evanghelistic.
 
Întrebări de recapitulare
În f iecare lecţie sunt incluse întrebări de recapitulare. Foloseşte-le după predarea lecţiei sau la următoarea 
întâlnire cu copiii, înainte de predarea lecţiei noi. 

Dacă timpul de recapitulare decurge în mod disciplinat, el poate f i ocazia ideală de a f ixa cele predate, 
iar în acelaşi timp el este şi distractiv pentru copii. 

Foloseşte acest timp:

1.  pentru a af la cât au înţeles şi cât îşi amintesc copiii din materialul predat;
2.  pentru a te ajuta să ştii ce trebuie să accentuezi, astfel încât copiii să-şi reamintească mai uşor; 
3.  pentru a avea un timp relaxant şi plăcut în clasă. Copiii preferă competiţia, şi aşteaptă cu nerăbdare 
     partea aceasta a programului. Dar timpul de recapitulare este mai mult decât o competiţie, el este şi 
     un timp de învăţare.

În acest text sunt incluse doar întrebări de recapitulare a lecţiei. Adaugă şi întrebări din cântări, din versete 
sau din ceea ce predai. În acest fel copiii vor înţelege că sunt importante toate părţile programului.
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Privire generală

Lecţie Adevăr 
evanghelistic Aplicaţie Verset de memorat

1
Naşterea 
Domnului Isus

Matei 1:18-25
Luca 1:26-38
Luca 2:1-20

Isus Hristos este 
unicul Mântuitor.

Nemântuit:  Cere-I să te 
mântuiască 
de păcatele tale. 

„În nimeni altul nu este 
mântuire, căci nu este sub 
cer niciun alt Nume dat 
oamenilor, în care trebuie să 
f im mântuiţi.“ 

Faptele apostolilor 4:12

2 Domnul Isus 
vindecă 
pe un om paralizat 

Marcu 2:1-12

Isus Hristos 
îţi poate 
ierta păcatele.

Nemântuit:  Cere-I 
să te ierte, 
şi El te va ierta.

„Să ştiţi că Fiul omului are 
putere pe pământ să ierte 
păcatele.“ 

Marcu 2:10

3 Suferinţele 
şi răstignirea 
Domnului Isus

Matei 26:57 – 27:66
Ioan 19 
Luca 23:39-43

Isus Hristos 
a luat asupra Lui 
pedeapsa pentru 
păcatele noastre.

Nemântuit:  Crede în 
Domnul Isus, 
şi vei avea 
viaţa veşnică. 

„El era străpuns pentru 
păcatele noastre, zdrobit 
pentru fărădelegile 
noastre.“ 

Isaia 53:5

4 Învierea 
Domnului Isus

Ioan 20 
Luca 24:1-12

Fiindcă Domnul 
Isus a înviat, 
poţi f i împăcat 
cu Dumnezeu.

Nemântuit:  Cere-I 
Domnului Isus 
să îţi ierte 
păcatele 
şi vei f i împăcat 
cu Dumnezeu.

Recapitularea versetelor

5 Marele Împărat

Matei 28:16-20
Fapte 1:1-11
Apocalipsa 1:9-19
Apocalipsa 22:20

Isus Hristos 
este Împărat. 

Nemântuit:  Cere-I 
Domnului Isus 
să te mântuiască 
de păcatele 
tale şi El va f i 
Împăratul tău.

„Oricine va chema Numele 
Domnului, va f i mântuit.“ 

Romani 10:13
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Text biblic pentru învăţător
Matei 1:18-25
Luca 1:26-38
Luca 2:1-20

Adevăr evanghelistic
Isus Hristos este unicul Mântuitor.

Aplicaţie
Nemântuit: Cere-I să te mântuiască de păcatele 

tale. 

Verset de memorat
„În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub 
cer niciun alt Nume dat oamenilor, în care trebuie 
să f im mântuiţi.“ Faptele apostolilor 4:12

Ajutoare vizuale
planşe: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7 şi 1-8 ♦

sau

 imagini PowerPoint: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5,  ♦
1-6, 1-7 şi 1-8

şi

 carton cu cuvinte: „Isus Hristos este unicul  ♦
Mântuitor“ (adevărul evanghelistic al lecţiei)

o poză cu un băiat, lipită pe un carton ♦

Schiţa lecţiei

Planşa 1-1  Un înger i se arată Mariei 
Isus Hristos este 

Fiul lui Dumnezeu

Planşa 1-2 Maria şi Iosif merg la Betleem 

Planşa 1-3 Isus Se naşte într-un staul 
Isus Hristos este 

Cel ce ne mântuieşte 
de păcate

Planşa 1-4 Îngerii se arată păstorilor 
Isus Hristos este 

unicul Mântuitor

Planşa 1-5 Îngerii merg înapoi în cer 
Isus Hristos 

nu a păcătuit niciodată, 
dar a murit în locul tău, 

şi a înviat 

Planşa 1-6 Păstorii merg să caute Pruncul 
El te poate mântui 

de păcate chiar astăzi

Planşa 1-7 Păstorii Îl găsesc pe Prunc   
 culcat într-o iesle

Planşa 1-8  Păstorii spun şi altora 
 Vestea Bună

El te poate mântui 
astăzi

Lecţia 1
Naşterea Domnului Isus
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Predarea versetului

„În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt 
Nume dat oamenilor, în care trebuie să f im mântuiţi.“ 

Faptele apostolilor 4:12

Introducere 
Să ne gândim că undeva are loc un incendiu. Care este persoana cea 
mai potrivită care îi poate salva pe cei ce sunt în pericol? (Aşteaptă 
răspunsul copiilor – pompierul.) Dar dacă sunteţi la mare, şi cineva 
este în pericol să se înece, cine este cea mai potrivită persoană să-l 
salveze pe cel în pericol? (salvamarul). Dar dacă cineva este în peri-
colul de a f i veşnic despărţit de Dumnezeu, din cauza păcatelor lui, 
care este singura Persoană care poate să-l salveze, să-l mântuiască 
de păcate?

Legătura cu versetul 
Despre această Persoană ne spune versetul nostru de astăzi – nu este 
nimeni altcineva care poate să ne mântuiască de păcat, decât Dom-
nul Isus.

Prezentarea versetului 
(Cheamă un copil să citească versetul din Biblia ta, iar tu ţine plan-
şa, ca ceilalţi copii să poată urmări. Spune copiilor că Biblia este 
Cuvântul lui Dumnezeu. Apoi citiţi versetul împreună o dată.)

Explicare 
„… nimeni altul …“ – numai Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu
„… nu este sub cer niciun alt Nume …“ – Singurul care a trăit pe 
acest pământ fără păcat a fost Domnul Isus. Doar cineva fără păcat 
poate ierta păcatul meu şi al tău. El a murit în locul meu şi în locul 
tău, a înviat, şi are putere să ierte păcatele.

Repetiţie 
Băieţi – fete; de două ori

Explicare 
„… mântuire …“ – iertare, scăpare de la pedeapsa cuvenită pentru 
păcat.
Păcat – toţi suntem păcătoşi, atât adulţii, cât şi copiii. Dumnezeu va 
pedepsi păcatul. Pedeapsa pentru păcat este moartea – despărţirea 
veşnică de El. Nu poţi să ajungi în cer, având păcatele asupra ta. 
Exemple de păcate pe care le fac copiii.

Repetiţie 
Controlul volumului – de două ori (Copiii spun versetul cu voce ri-
dicată, normală sau în şoaptă, în funcţie de poziţia mâinii tale – sus, 
la mijloc sau jos. Nu permite copiilor să strige – Cuvântul lui Dum-
nezeu trebuie tratat cu respect.)
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Explicare 
„… în care trebuie să f im mântuiţi.“ Dumnezeu ne iubeşte şi vrea să 
ne ducă în cer, să f im împreună cu El, în glorie şi bucurie. Dar noi 
suntem păcătoşi, şi nu putem intra acolo din cauza păcatelor noastre. 
De aceea L-a trimis Dumnezeu pe Domnul Isus, ca El să ne mântu-
iască, să ne ierte de păcate, şi astfel să putem merge în cer.

Repetiţie 
Degetul buclucaş – de trei ori (Urmăreşte versetul cu degetul. Unde 
se opreşte degetul tău, trebuie să se oprească şi ei din citit. Dacă 
greşesc, reîncep citirea versetului.)

Aplicaţie 
Dacă nu ai păcatele iertate, cere-I astăzi Domnului Isus să te mân-
tuiască. „În nimeni altul nu este mântuire.“ El este Singurul care te 
poate scăpa de pedeapsa păcatului. Biblia spune: „Crede în Domnul 
Isus şi vei f i mântuit.“ Poţi să faci lucrul acesta acum, aici, printr-o 
rugăciune. 

Repetiţie 
Alege un prieten (un copil spune versetul, apoi el alege un altul care 
să-l spună).
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Lecţia

S-a întâmplat o singură dată şi nu se va mai repeta. Ai mai auzit des-
pre aceasta?

Planşa 1-1
Într-o cetate îndepărtată, cu mult timp în urmă, trăia o fată. Nu 
era nici vestită, nici bogată. Dar într-o zi i s-a întâmplat un lucru 
surprinzător, chiar înspăimântător. Cineva a intrat deodată în casa ei, 
şi i-a spus: „Plecăciune!“ Ea a fost foarte tulburată. Cel ce venise nu 
era un musaf ir ca toţi ceilalţi, nici măcar unul dintre vecini. Nu era 
nici Iosif, bărbatul cu care urma să se căsătorească. Acest musaf ir era 
diferit, cum nu se poate mai diferit. Era unul din mesagerii lui Dum-
nezeu, un înger trimis din cer, de unde locuieşte Dumnezeu. Noi nu 
ştim cum arăta acel înger, dar când l-a văzut, fata s-a înspăimântat. 
Îngerul i-a spus: „Nu te teme … căci ai căpătat îndurare înaintea 
lui Dumnezeu. Şi iată că vei rămâne însărcinată şi vei naşte un Fiu, 
căruia Îi vei pune numele Isus. El va f i mare şi va f i chemat Fiul 
Celui Preaînalt (Fiul lui Dumnezeu).“
Fata era aşa de tulburată! Era imposibil să se întâmple ceea ce-i 
spunea îngerul. „Dar cum se va întâmpla? Eu nu sunt căsătorită“, a 
spus ea. 
Îngerul i-a explicat că ea va f i mama Copilaşului, dar Tatăl Lui va 
f i Dumnezeu. Fiecare copilaş are ca mamă o femeie, iar ca tată un 
bărbat. Dar acest Copil avea să f ie diferit: El nu urma să aibă ca tată 
pe un om, ci Dumnezeu avea să f ie Tatăl Lui. 
Niciodată înainte şi niciodată după aceea nu s-a mai întâmplat o astfel 
de minune. Ştiu că este greu de înţeles. Dar chiar dacă nu înţelegem, 
noi credem, pentru că este scris în Biblie. Acest Copil avea să f ie 
Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu are un singur Fiu, şi îngerul a spus că 
în curând acest Fiu avea să vină pe pământ ca om.
Surprinsă, fata i-a răspuns îngerului: „Iată, roaba Domnului; facă-
mi-se după cuvintele tale!“ Apoi, îngerul a plecat. 
Ştie oare careva dintre voi cum se numea această fată? Da, numele 
ei era Maria. Cum stătea ea în casa din Nazaret, mintea îi era plină 
cu tot felul de gânduri şi întrebări. Era imposibil să se întâmple aşa 
ceva … Însă Dumnezeu poate face lucruri imposibile. Dar oare o 
va crede cineva? Şi ce va zice Iosif, bărbatul cu care urma să se 
căsătorească? 
La început, Iosif a fost tulburat, dar Dumnezeu i-a spus că acest 
Copilaş pe care Îl va naşte Maria este Fiul lui Dumnezeu. Înţelegând 
acest lucru, Iosif a fost gata să se căsătorească cu Maria. Avea să f ie 
o onoare pentru el să poarte de grijă acestui Copil deosebit. 

Planşa 1-2 
Probabil că Maria şi Iosif aveau emoţii, pregătindu-se pentru naşterea 
Copilaşului. Lunile au trecut repede, şi nu mai era mult până când 

PowerPoint 1-1
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PowerPoint 1-2

PowerPoint 1-3

Maria trebuia să nască. Dar într-o zi, Iosif i-a spus Mariei: „Maria, 
trebuie să mergem la Betleem“. 
„Este o călătorie lungă, Iosif. Oare nu poate f i amânată?“, poate a 
întrebat îngrijorată Maria.
„Mă tem că nu. Împăratul vrea să ştie câţi oameni trăiesc în impe-
riul său. El a poruncit ca f iecare să meargă în cetatea de unde pro-
vine, ca să se înregistreze. Deci trebuie să mergem la Betleem, să ne 
înregistrăm pentru recensământ“. 
S-au pregătit pentru această călătorie lungă, şi au plecat. Probabil 
că Maria a mers călare pe un măgăruş. Erau obosiţi când au ajuns la 
Betleem. 

„Să găsim un loc de cazare“, s-au gândit ei. 

Dar acest lucru nu era uşor. Cetatea era plină de oameni. La toate ha-
nurile unde au cerut cazare, hangiii clătinau din cap, spunând acelaşi 
lucru. 

„Ne pare rău, dar nu avem nicio cameră liberă.“ 

Maria era epuizată. Aveau nevoie cât mai repede de un loc de odihnă. 
Când unul din hangii le-a spus: „Dacă doriţi, puteţi dormi în staul“, 
ei s-au grăbit spre locul acela. Nu era ceea ce şi-au dorit, dar era mai 
bine decât sub cerul liber. Acum aveau un adăpost. Poate au pus fân 
pe jos ca să-şi facă un loc unde să se poată odihni. Poate erau şi ani-
male care dormeau acolo.

Planşa 1-3
Imită plânsul unui copilaş.

Uee! Uee! Era plânsul unui Copilaş – al unui Nou-născut. Da, chiar 
acolo în staul S-a născut Copilaşul Mariei. Îţi aminteşti cine era Tatăl 
Copilaşului?
Aşteaptă răspunsurile copiilor.

Da, era Dumnezeu. Aceasta ne amintim noi la Crăciun – că a venit 
pe pământ Fiul lui Dumnezeu.

Cu iubire şi gingăşie, Maria s-a îngrijit de El, şi L-a înfăşat în scu-
tece. Dar, desigur, ei nu aveau un pătuţ în care să-L pună. 

Au folosit în loc de pătuţ ieslea din care mâncau animalele. Proba-
bil că au pus înăuntru fân curat, să f ie cât mai confortabilă pentru 
Copilaşul nou-născut. Cei doi se uitau cu mirare la Copilaşul lor. 
Da, era un Copilaş real. Şi ce picioruşe şi mânuţe f ine avea! Avea 
nevoie de hrană şi de grija părintească ca oricare alt copilaş. Dar 
acest Copilaş era deosebit – El era Fiul lui Dumnezeu. Înainte de a 
Se naşte ca om, El a trăit în cer împreună cu Dumnezeu, Tatăl Său. 
Viaţa Sa împreună cu Dumnezeu nu a avut un început – El a existat 
dintotdeauna. A fost prezent când a fost creată lumea. Chiar El a 
creat-o. Biblia ne spune că: „… toate lucrurile au fost făcute prin El“ 
(Ioan 1:3). Dar acum El devenise un Copilaş gingaş, neajutorat, şi 
iată, Îşi petrecea prima noapte pe acest pământ dormind într-o iesle. 
Ce diferit era acel loc de cerul în care a trăit El dintotdeauna! 

Citeşte sau roagă un copil mai 
mare să citească versetul din 
Biblie. 
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„Numele Lui este Isus“, au şoptit Maria şi Iosif. Dumnezeu le-a spus 
amândurora care va f i numele Lui. Numele Isus are o însemnătate 
minunată. Isus înseamnă „Mântuitor“ – adică cineva care mântuieşte, 
iartă oamenii de păcatele lor. Dumnezeu Şi-a trimis Fiul, f iindcă f ie-
care dintre noi avem o problemă gravă, problema păcatului, şi de 
aceea avem nevoie să f im mântuiţi.

Vreau să-ţi spun despre un băiat numit Alexandru, care avea şi el 
această problemă gravă. 

„Nu, pe cuvântul meu că n-am făcut eu asta“, i-a spus Alexandru 
mamei sale. „Mihai a făcut-o“. 

Mihai avea doar doi ani, şi n-a putut să se apere şi să explice cum 
s-a spart ghiveciul cu f lori, aşa că mama l-a crezut pe Alexandru, şi 
el a fost bucuros. Dar, de fapt ea nu ştia că Alexandru a tras un şut în 
minge în timp ce era în sufragerie, şi el a spart ghiveciul. Minciuna 
spusă la repezeală l-a scos din încurcătură. 

Ai spus şi tu vreodată o minciună, ca să scapi dintr-o încurcătură? Ai 
fost vreodată neascultător de părinţi? Dacă ai făcut aceasta, atunci 
ai fost neascultător de Dumnezeu. În Biblie, Dumnezeu porunceşte: 
„Să nu minţi!“ şi „Să asculţi de părinţii tăi!“. Când eşti neascultător 
de părinţi, eşti neascultător de Dumnezeu. Toate aceste lucruri care 
nu-I sunt plăcute lui Dumnezeu sunt numite păcate. Dumnezeu este 
atât de curat, bun şi drept, încât El trebuie să pedepsească păcatul. 
Pedeapsa vine după ce mori, atunci când te vei întâlni cu Dumnezeu 
şi va trebui să dai socoteală că nu ai ascultat de El. Biblia spune că 
„toţi au păcătuit“ (Romani 3:23), aşa că toţi cei prezenţi avem această 
problemă gravă. Trebuie să ceri Domnului Isus să te mântuiască, alt-
fel vei f i pedepsit pentru toate relele pe care le-ai făcut. Şi poţi f i mân-
tuit, f iindcă Fiul lui Dumnezeu a venit în această lume ca Mântuitor. 
Un înger i-a spus lui Iosif, că Numele Copilaşului va f i „Isus, pentru 
că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale“ (Matei 1:21).

Se părea că numai Maria şi Iosif ştiau de venirea Lui. Oamenii din 
Betleem, ocupaţi cu treburile lor, nu ştiau nimic din ceea ce se întâm-
pla în staul. 

În afara cetăţii, pe un câmp, câţiva păstori îşi păzeau turmele. Pentru 
ei era o noapte ca oricare alta.

Planşa 1-4

Dar dintr-odată, o lumină puternică a luminat tot cerul. Era din nou 
un mesager al lui Dumnezeu, un înger. Păstorii s-au înfricoşat foarte 
tare.

Dar îngerul le-a spus: „Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care 
va f i o mare bucurie pentru tot poporul: astăzi, în cetatea lui David 
(Betleem), vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul. 
Iată semnul, după care-L veţi cunoaşte: veţi găsi un Prunc (Copil 
mic) înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle.“

Dintr-odată, cerul s-a umplut de îngeri, care Îl slăveau pe Dumnezeu. 

În acest moment al lecţiei arată 
poza cu băiatul.

Arată cartonul cu adevărul evan-
ghelistic: Isus Hristos este unicul 
Mântuitor.

Citeşte sau roagă un copil mai mare 
să citească versetul din Biblie. 

Vezi Exod 20:16 şi Efeseni 6:1.

Conexiune în PowerPoint 
(în partea dreaptă jos a ecranului)

PowerPoint 1-4
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Îngerii erau aşa de bucuroşi de ceea ce a făcut Dumnezeu, că au 
început să cânte: „Slavă lui Dumnezeu!“ Niciodată înainte n-au mai 
fost văzuţi atâţia îngeri. Dumnezeu făcea ceva minunat. El îi iubeşte 
mult pe oameni. El ştie că avem o problemă gravă, pentru că am fost 
neascultători faţă de El. De aceea El a trimis pe singurul Său Fiu să 
ne mântuiască. Domnul Isus te poate scăpa de pedeapsa pe care o 
meriţi. El te mântuieşte de păcate şi te schimbă. Te ajută să trăieşti o 
viaţă plăcută Lui. Aceasta era Vestea Bună pe care au adus-o îngerii 
păstorilor. Acesta este motivul pentru care cântau ei.
Păstorii erau înfricoşaţi, dar în acelaşi timp uimiţi şi bucuroşi de ceea 
ce vedeau şi auzeau.

Planşa 1-5

Apoi cerul s-a întunecat din nou. Îngerii au anunţat venirea Mân-
tuitorului, apoi s-au întors înapoi în cer. Dar oare cum putea acest 
Copilaş gingaş să mântuiască poporul de păcatele lui? Cum putea El 
să ne scape şi pe noi de pedeapsa lui Dumnezeu?
Acest Copilaş era în acelaşi timp om şi Dumnezeu, de aceea El era 
special. El a crescut mare ca tine. A învăţat să meargă şi să vorbească. 
S-a jucat cu prietenii Lui. A mers la şcoală. Dar El niciodată nu s-a 
confruntat cu problema aceea gravă pe care o ai tu. El n-a minţit 
niciodată. N-a fost neascultător de Dumnezeu. El a fost desăvârşit. 
Apoi, când a avut 33 de ani, El a fost omorât, f iind răstignit pe o 
cruce. Acolo pe cruce, Dumnezeu Îl pedepsea pentru păcatele noas-
tre. A suferit îngrozitor, f iindcă Dumnezeu Îl pedepsea pentru neas-
cultarea, minciunile, înşelăciunile, gândurile rele, egoismul, mânia 
şi invidia noastră ... şi pentru toate lucrurile rele pe care le-am făcut. 
Biblia spune că Domnul Isus „S-a dat pe Sine Însuşi pentru păcatele 
noastre“ (Galateni 1:4). El ne-a iubit atât de mult, încât a acceptat să 
f ie pedepsit în locul nostru. 
Nimeni altcineva nu te iubeşte atât de mult ca El. Da, El te iubeşte, 
pentru că El nu mai este mort. El a murit şi a fost îngropat, dar după 
trei zile a înviat. El este viu, şi nu va mai muri niciodată. Acum 
este în cer, dar te aude şi te vede. Dacă Îl rogi să te elibereze şi să 
te schimbe, El o va face. Dumnezeu spune: „În nimeni altul nu este 
mântuire, căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor, în care 
trebuie să f im mântuiţi“ (Faptele apostolilor 4:12). El este unicul 
Mântuitor.
Poate doreşti ca El să f ie şi Mântuitorul tău, dar nu eşti sigur ce 
trebuie să faci ca să f ii mântuit. Poate ai întrebări despre aceasta. Vrei 
să vorbeşti cu mine, să-ţi arăt din Biblie ce trebuie să faci? Dacă da, 
vino şi vorbeşte cu mine când se termină programul. Eu voi f i acolo 
(specif ică un loc). Domnul Isus este Mântuitorul de care ai nevoie. El 
este Singurul de care aveau nevoie şi acei păstori.

Planşa 1-6

„Haidem să mergem până la Betleem şi să vedem ce ni s-a spus şi 
ce ne-a făcut cunoscut Domnul“, şi-au spus păstorii unii altora. Şi au 
plecat în grabă să caute Copilaşul. 

Citeşte sau roagă un copil mai mare 
să citească versetul din Biblie. 

Citeşte sau roagă un copil mai mare 
să citească versetul din Biblie. 

Fii disponibil pentru sfătuire.

Conexiune în PowerPoint

PowerPoint 1-5

PowerPoint 1-6

Arată cartonul cu adevărul evan-
ghelistic.
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Pentru ei n-a fost suf icient să audă despre Mântuitorul, ci au vrut să 
meargă să-L vadă ei înşişi. 

Nu este de-ajuns să auzi despre Domnul Isus, ci trebuie să te întrebi: 
„Este El şi Mântuitorul meu?“ Tu trebuie să crezi în Domnul Isus. 
Aceasta înseamnă să-ţi recunoşti starea păcătoasă înaintea lui Dum-
nezeu, şi să îţi pară rău că ai păcătuit. Să ştii că Domnul Isus a murit 
pentru tine, şi să-I ceri să îţi ierte păcatele chiar acum. Apoi, El este 
Mântuitorul tău, şi îţi schimbă viaţa. Nu spune doar: „Mi-a plăcut 
povestirea!“, ci crede ceea ce ai auzit. Nu poţi merge la Betleem, dar 
chiar acum poţi să-I ceri Domnului Isus să te mântuiască. Ar f i fost 
foarte neînţelept din partea păstorilor doar să asculte vestea adusă 
de înger. Dar ei n-au făcut aşa, ci şi-au lăsat turmele pe câmp şi au 
plecat înspre cetate să caute Copilaşul. 

Planşa 1-7

Nu ştiau înspre ce casă să se îndrepte. Dar îngerul le-a dat un indiciu. 
Vă mai aduceţi aminte care? 
Aşteaptă răspunsurile copiilor. 

Da, Copilaşul avea să f ie înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle. 

S-au uitat încoace şi încolo, până au găsit un staul în apropierea unui 
han. S-au uitat înăuntru, şi au văzut un bărbat şi o femeie. Şi acolo 
era o iesle. 

„Acesta trebuie să f ie locul“, s-au gândit ei. 

Probabil că erau copleşiţi de emoţie. 

Au intrat încet, şi s-au uitat uimiţi la Copilaş. Poate că au îngenun-
chiat lângă iesle, pentru că acum ştiau că El avea să f ie Mântuitorul 
lor. Încă nu ştiau că într-o zi El va muri pentru păcatele lor, pentru ale 
Mariei, pentru ale lui Iosif şi pentru ale noastre. 

Păstorii i-au spus Mariei şi lui Iosif cuvintele îngerului. Le-au spus 
despre mulţimea mare de îngeri care L-au lăudat pe Dumnezeu, 
spunând: „Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe 
pământ între oamenii plăcuţi Lui.“ Poate aceasta i-a conf irmat lui 
Iosif şi Mariei faptul că acest Copilaş era deosebit. 

Planşa 1-8

Curând, păstorii s-au întors la turmele lor. Şi-au luat rămas bun şi 
au aruncat o ultimă privire spre Copilaş. În timp ce se întorceau la 
turmele lor, ei se opreau să spună vestea şi altora.
„Dumnezeu a trimis pe Mântuitorul promis!“
„Noi L-am văzut într-o iesle în Betleem!“
„Bucuraţi-vă! Dumnezeu a fost bun cu noi. Mântuitorul a venit!“

„Un înger ne-a vorbit despre El. Oh! Nu vom uita niciodată acel cor 
îngeresc, acea mulţime de îngeri!“

Şi astfel vestea s-a răspândit. De atunci au auzit-o mulţi, foarte mulţi 
oameni. Astăzi ai auzit-o şi tu. Dacă numai asculţi şi nu ceri Mân-

PowerPoint 1-7

PowerPoint 1-8
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tuitorului să te mântuiască de păcate, rămâi cu ele asupra ta. Toate 
păcatele pe care le-ai făcut te ţin departe de Dumnezeu, şi El te va 
pedepsi pentru totdeauna pentru ele. 

Isus Hristos te poate mântui astăzi. Ştii că ai fost neascultător de 
Dumnezeu şi că ţi se cuvine pedeapsa veşnică a lui Dumnezeu? Îţi 
pare rău pentru ceea ce ai făcut? Vrei ca El să te schimbe? Spune-I 
Domnului Isus despre toate acestea – chiar aici, în locul în care stai. 
Spune-I: „Doamne Isuse, îmi pare rău pentru toate relele pe care le-am 
făcut. Te rog, schimbă-mi viaţa. Îţi mulţumesc că ai venit în lume 
şi că ai murit pentru mine. Te rog, mântuieşte-mă chiar acum“. „În 
nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt Nume 
dat oamenilor, în care trebuie să f im mântuiţi“ (Faptele apostolilor 
4:12). Astăzi poţi f i mântuit şi tu, f iindcă Dumnezeu a spus că Dom-
nul Isus „va mântui pe poporul Lui de păcatele sale“ (Matei 1:21).

Întrebări recapitulative

1. Cine erau părinţii Copilaşului din povestirea noastră de astăzi? 
(Maria era mama Lui, iar Dumnezeu era Tatăl Lui.) 

2. Unde locuiau Maria şi Iosif? (în Nazaret)

3. De ce au trebuit Maria şi Iosif să meargă la Betleem? (Fiindcă 
cezarul voia să ştie câţi oameni are în imperiu. Maria şi Iosif 
au trebuit să meargă la Betleem, pentru recensământ, căci erau 
originari din Betleem.) 

4. Ce lucru special s-a întâmplat, în timp ce ei se af lau în Betleem? 
(S-a născut Domnul Isus.)

5. Îngerii i-au spus lui Iosif să pună Copilaşului numele „Isus“. Ce 
înseamnă acest nume? („Isus“ înseamnă „Mântuitor“, cineva 
care mântuieşte, iartă, curăţă pe oameni de păcatele lor.)

6. De ce pedeapsă ne scapă Domnul Isus? (De pedeapsa care ni se 
cuvine pentru păcatele noastre.)

7. Cum poate Isus să devină Mântuitorul tău? (Spune-I Domnului 
Isus că ai păcătuit, şi cere-I să te ierte.)

8. Ce au făcut păstorii, după ce L-au văzut pe Isus? (Au spus şi 
altora.)

Arată cartonul cu adevărul evan-
ghelistic.

Citeşte sau roagă un copil mai mare 
să citească versetele din Biblie. 

Conexiune în PowerPoint
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Text biblic pentru învăţător
Marcu 2:1-12

Adevăr evanghelistic
Isus Hristos îţi poate ierta păcatele.

Aplicaţie
Nemântuit: Cere-I să te ierte, şi El te va ierta. 

Verset de memorat
„Să ştiţi că Fiul omului are putere pe pământ să 
ierte păcatele.“ Marcu 2:10

Ajutoare vizuale
planşe: 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7 şi 2-8 ♦

sau

 imagini PowerPoint: 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5,  ♦
2-6, 2-7 şi 2-8

şi

 carton cu cuvinte: „Isus Hristos îţi poate ierta  ♦
păcatele“ (adevărul evanghelistic)

Schiţa lecţiei

Planşa 2-1  Vestea se răspândeşte repede –  
 „S-a întors în oraş“ 

Domnul Isus este 
Dumnezeu-Fiul

Planşa 2-2 Omul paralizat stă întins pe  
 patul lui 

Toţi am păcătuit, şi merităm 
pedeapsa lui Dumnezeu

Planşa 2-3 Prietenii lui îi spun despre Isus 

Planşa 2-4 Prietenii îl coboară pe cel  
 paralizat printr-o gaură din  
 acoperiş 

Domnul Isus este unicul 
Fiu al lui Dumnezeu 

şi poate face orice

Planşa 2-5 Domnul Isus vorbeşte cu omul 
 paralizat 

Domnul Isus a murit, 
ca să avem păcatele iertate 

Planşa 2-6 Unii s-au mâniat: „Cine poate 
 ierta păcatele decât numai   
 Dumnezeu?“ 

El îţi ştie toate păcatele 

Planşa 2-7 Omul paralizat se ridică în 
 picioare

El îţi poate ierta 
toate păcatele

Planşa 2-8  Păcatele omului paralizat sunt 
 iertate, iar el este vindecat

Cere-I acum 
iertare de păcate 

Lecţia 2
Domnul Isus vindecă pe un om paralizat
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Predarea versetului  

„Să ştiţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele.“ 
Marcu 2:10

Introducere
Aţi văzut vreodată la televizor o sală de judecată? În acea sală se 
discută despre o persoană, care probabil a făcut ceva greşit. În cele 
din urmă, un singur om decide soarta acelei persoane, judecătorul. 
El are tot dreptul şi puterea de a hotărî dacă persoana respectivă este 
vinovată, şi o pedepseşte, sau dacă este nevinovată, şi o pune în li-
bertate. 

Legătura cu versetul 
În Biblie citim că Fiul omului, adică Isus Hristos, are mult mai multă 
putere decât un judecător. El are de fapt toată puterea pe pământ.

Prezentarea versetului 
Acest verset îl găsim în Marcu 2:10. Aş vrea să îl citesc din Biblie, 
iar voi să urmăriţi pe planşă. Apoi îl citim împreună.

Explicare
„Fiul omului …“ – Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, născut pe pă-
mânt din fecioara Maria. El este şi Dumnezeu şi om în acelaşi timp. 
Nu a avut tată pământesc. Tatăl Lui este Dumnezeu.

Repetiţie
Degetul buclucaş – de mai multe ori (vezi explicaţia la primul verset).

Explicare
„… are putere pe pământ …“ – cât suntem pe pământ Domnul Isus 
este pentru noi Mântuitor. După ce murim nu mai este posibilă ier-
tarea de păcate. Atunci Domnul Isus va f i pentru noi Judecător. De 
aceea este aşa de important să cerem Domnului Isus să ne ierte păca-
tele şi să ne schimbe viaţa cât suntem pe pământ. 

Repetiţie
Copiii care au culoarea albastru/roşu pe ei.

Explicare
„… să ierte …“ – să cureţe de păcate, să le şteargă. Când Dumnezeu 
te iartă, nu te mai consideră vinovat, şi nu mai eşti pedepsit pentru 
păcate cu despărţirea veşnică de Dumnezeu (iadul), ci din contră, El 
îţi dă viaţa veşnică (cerul). 

Repetiţie
Ping-pong (doi copii spun versetul, f iecare câte un cuvânt).
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Explicare
„… păcatele …“ – exemple de păcate, toţi suntem păcătoşi, păcatul 
trebuie pedepsit.

Aplicaţie
Dacă nu ai păcatele iertate şi vrei să f ii iertat, doar Domnul Isus are 
putere să te ierte. Nu amâna lucrul acesta, întrucât soarta ta veşnică 
se decide aici pe pământ. El aici are puterea să ierte păcatele. Crede 
în El şi cere-ţi iertare de păcatele tale chiar acolo unde eşti, adresân-
du-te lui Dumnezeu în rugăciune. El promite că te iartă.
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Lecţia

Planşa 2-1

Vestea s-a răspândit repede.

„S-a întors în cetate, să mergem să-L vedem!“

„Este cel mai mare Învăţător de care am auzit vreodată!“

„Poate că va vindeca vreun bolnav. Nu vreau să pierd aşa ceva.“

„Vecinul mi-a povestit despre El, dar vreau să-L văd cu ochii mei.“

Oamenii vorbeau despre Domnul Isus Hristos. Îţi aminteşti că în 
lecţia trecută am învăţat despre naşterea Lui? În această povestire, 
El este deja adult şi S-a întors acasă în Galileea, în Capernaum. 
Mulţi oameni se grăbeau să-L audă vorbind, dar nu toţi erau atât de 
bucuroşi, ci mai degrabă împotrivitori şi invidioşi. 

„Cine mai este şi omul acesta? Uitaţi-vă ce mulţime se adună în jurul 
Lui să-L asculte! Ia să mergem noi să vedem ce-i învaţă!“, bombăneau 
ei. Oamenii aceştia erau foarte religioşi, şi vorbeau adesea despre 
Dumnezeu, dar nu acceptau că Domnul Isus Hristos este Fiul Său.

Domnul Isus a intrat într-o casă, şi imediat s-au adunat aşa de mulţi 
oameni, încât unii au trebuit să stea afară, înaintea uşii. Toţi ascultau 
cu atenţie cum Domnul Isus îi învăţa despre Dumnezeu şi cum pot să 
vină la El. El era un Învăţător atât de înţelept! Nimeni nu-i învăţa ca 
El. Dar puţini dintre cei prezenţi ştiau că f iecare cuvânt al Său venea 
de la Dumnezeu. Ei nu acceptau că El era Dumnezeu, singurul Fiu 
al lui Dumnezeu. Arăta ca un om, dar era în acelaşi timp Dumnezeu. 
De aceea era atât de minunat să-L asculţi, chiar dacă era atât de mare 
înghesuială.

Dar, haideţi să părăsim această casă aglomerată şi să mergem 
împreună în altă casă din acelaşi oraş.

Planşa 2-2

Se pare că în acea casă era multă linişte şi tristeţe. Aşezat pe un pat, 
un om bolnav îşi trăia viaţa fără nicio bucurie. Era paralizat, adică 
nu putea să se mişte. Doctorii nu-l puteau ajuta. Nu exista niciun 
medicament care să-l vindece. Cât de greu trebuie să f ie să stai întins 
în pat toată ziua! Închipuie-ţi cum este să nu poţi să alergi, să sari şi 
să te urci în copaci. 

Dar aceasta nu era singura problemă pe care o avea. Mai era ceva 
grav, ceva ce oamenii nu pot vedea cu uşurinţă. Ca f iecare dintre noi, 
şi acest om a fost neascultător de Dumnezeu de multe ori. Dumnezeu 
porunceşte: „Să nu pofteşti“ (Exod 20:17), dar el a invidiat pe alţii 
şi a dorit să aibă ceea ce au ei. Dumnezeu porunceşte: „Să iubeşti pe 
Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta“ (Marcu 12:30 şi Deute-
ronom 10:12). Dar el de multe ori nu L-a iubit pe Dumnezeu. Dacă 
relele făcute de acest om ar f i fost scrise într-o carte, atunci acea 
carte ar f i fost uriaşă. 

PowerPoint 2-1

PowerPoint 2-2

Citeşte sau roagă un copil mai 
mare să citească din Biblie,
Marcu 12:30.

Biblia nu ne spune cum era patul 
acelui om – poate era o saltea sau 
o rogojină. Poate oamenii au folosit 
o targă pe care să-l transporte până 
la casa unde era Domnul Isus. 
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Închipuie-ţi că o asemenea carte ar exista pentru tine şi pentru mine. 
Ce ar f i scris în ea? Poate fratele tău a primit o maşină teleghidată 
de ziua lui. O frumuseţe! Ai fost atât de invidios, încât nu te-ai mai 
purtat frumos cu el. Dumnezeu porunceşte: „Să nu pofteşti“ (Exod 
20:17). Dacă ai fost neascultător de Dumnezeu, în cartea ta s-ar f i 
scris: „A poftit maşinuţa fratelui lui“ şi ar f i fost scrise acolo multe, 
multe lucruri pe care le-ai făcut împotriva lui Dumnezeu.

„Nu ai închis televizorul, când mama ţi-a spus să-l închizi.“  ♦

„Te-ai certat cu sora ta.“ ♦

„Ai trântit furios uşa.“ ♦

„Ai gândit urât despre fetele de la şcoală.“ ♦

„Ai spus minciuni, ca să ieşi din încurcătură“. ♦

„Ai copiat la extemporal.“ ♦

„Astăzi nu te-ai gândit deloc la Dumnezeu.“ ♦

Şi lista ar putea continua. Nu este nevoie de o astfel de carte, f iindcă 
Dumnezeu ştie orice lucru rău pe care l-ai făcut. Ştie chiar şi relele 
pe care le vei face vreodată. Dumnezeu vede aceste lucruri ca pe 
ceva foarte grav. El numeşte răul „păcat“. El nu spune niciodată: 
„Oh, păcatul nu contează“. El este drept, aşa încât când suntem 
neascultători de El, El trebuie să pedepsească neascultarea noastră. 
Judecata vine după moarte. În Biblie găsim scris: „… oamenilor le 
este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata“ 
(Evrei 9:27). După ce mori, Dumnezeu te va pedepsi pentru toate 
păcatele pe care le-ai făcut împotriva Lui. Pedeapsa lui Dumnezeu 
pentru păcat este veşnică. Această pedeapsă este ceea ce mi se cu-
vine mie şi ţie, şi i se cuvenea şi acestui om.

Planşa 2-3

Dintr-odată, omul a auzit gălăgie înaintea uşii sale. Patru dintre prie-
tenii lui au năvălit înăuntru, spunându-i cu emoţie:

„Hai repede, Isus S-a întors în oraş.“

Isus? Probabil că cel paralizat auzise despre El. 

„Este acel Învăţător care vindecă bolnavii pe loc! Poate ...“

Dar n-a avut prea mult timp să se gândească, f iindcă prietenii lui l-au 
ridicat cu pat cu tot şi în grabă au ieşit cu el în stradă.

„Suntem siguri că poate să te vindece“, i-au spus ei, în timp ce mer-
geau grăbiţi pe străzi, ducându-l în patul lui. 

Nu le păsa că oamenii se uitau la ei nedumeriţi; ei credeau din toată 
inima că Domnul Isus putea să-l vindece pe prietenul lor.

În curând au ajuns la uşa casei unde Domnul Isus îi învăţa pe oa-
meni. Casa era arhiplină. Ei au încercat să intre, dar nu au reuşit. Era 
imposibil să se strecoare printre oameni. Nimeni nu se dădea la o 
parte să-i lase înăuntru. Ce dezamăgire!

PowerPoint 2-3

Citeşte sau roagă un copil mai 
mare să citească versetul din 
Biblie. 
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Planşa 2-4

Dar cei patru prieteni nu au renunţat. S-au sfătuit între ei repede, 
şi au avut o idee. L-au luat pe prietenul lor şi l-au urcat cu grijă 
pe treptele af late în exteriorul casei, care duceau pe acoperişul plat. 
Acoperişul era făcut din ramuri împletite, puse pe grinzile de lemn şi 
acoperite cu lut. Au lăsat jos pe prietenul lor şi s-au apucat de treabă. 
Au început să facă o gaură în acoperiş. Erau hotărâţi să ajungă cu 
prietenul lor la Domnul Isus; erau siguri că El îl putea ajuta. El este 
cu adevărat Fiul lui Dumnezeu şi poate face orice. Nimic nu este prea 
greu pentru El. Aceşti oameni aveau toate motivele să se încreadă în 
El. Dar vor reuşi oare să ajungă cu prietenul lor la Isus? 

Gaura din acoperiş se mărea din ce în ce mai mult. Cei patru prieteni, 
cu ajutorul unor frânghii, l-au coborât cu grijă pe prietenul lor, cu pat 
cu tot, în mijlocul casei.

Închipuiţi-vă surpriza oamenilor din casă, când au văzut gaura în 
acoperiş. Probabil că au căzut bucăţi din acoperiş şi peste ei. Desi-
gur, Domnul Isus S-a oprit din vorbire, în timp ce omul paralizat 
era coborât prin acoperiş, chiar înaintea Lui. Toţi vedeau că omul 
acesta era bolnav. Oare avea puterea Domnul Isus să-l vindece? Toţi 
priveau şi aşteptau. 

Planşa 2-5

Ce credeţi că a spus Domnul Isus? 
Aşteaptă răspunsurile copiilor. 

El i-a spus omului paralizat: „Fiule, păcatele îţi sunt iertate!“ 

Poate că unii au fost dezamăgiţi că Domnul Isus nu l-a vindecat pe 
acel om. Dar Isus a văzut cele două probleme pe care le avea omul, 
păcatul şi boala lui. Şi a rezolvat mai întâi cea mai mare problemă. 
Dacă nu ar f i făcut ceva pentru păcatele acelui om, el niciodată nu ar 
f i putut trăi cu Dumnezeu în cer; ar f i fost pedepsit pentru totdeauna, 
în iad. 

Deci, în acel moment Domnul Isus i-a iertat toate păcatele. A fost 
ca şi cum toate păcatele lui, scrise în acea carte enormă, ar f i fost 
şterse, şi paginile ar f i rămas curate. Dumnezeu nu avea să îşi mai 
amintească niciodată de păcatele acestui om (Evrei 8:12), ci avea să 
îl iubească, şi să îi poarte de grijă toată viaţa lui; iar atunci când mu-
rea, mergea să locuiască pentru totdeauna cu Dumnezeu în cer. Nu 
avea să mai primească pedeapsa care i se cuvenea. Aceasta înseamnă 
să f ii iertat.

Ar f i fost imposibil pentru acest om sau pentru oricine altcineva să 
f ie iertat, dacă Dumnezeu nu ar f i pregătit o cale prin care păcatele 
să f ie iertate. Am învăţat că Dumnezeu nu spune niciodată: „Oh, 
nu contează răul pe care îl faci. Nu voi ţine cont de el“. Dumnezeu 
trebuie să pedepsească toate păcatele. În dragostea Lui, El L-a trimis 
pe singurul Său Fiu, pe Domnul Isus Hristos, să f ie pedepsit pentru 
păcatele acestui om bolnav şi pentru păcatele noastre. Domnul Isus 
n-a făcut niciodată ceva rău; a ascultat întotdeauna de Dumnezeu. 

PowerPoint 2-4

PowerPoint 2-5
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Apoi, după aproximativ doi ani după ce l-a întâlnit pe acest om 
paralizat, Domnul Isus a fost răstignit pe o cruce şi a murit. Atunci 
când era atârnat pe cruce, Dumnezeu a pus asupra scumpului Său 
Fiu păcatele noastre: „Hristos a murit pentru păcatele noastre“ (1 
Corinteni 15:3). Dacă Dumnezeu nu ar f i făcut aceasta, nimeni nu 
ar f i putut f i iertat. Dumnezeu ne-a iubit atât de mult, încât L-a dat 
pe singurul Său Fiu să moară pentru noi. Domnul Isus a suferit de 
bună voie, a murit în locul nostru, luând asupra Lui pedeapsa pe care 
o meritam noi. Nimeni nu te iubeşte aşa de mult. Desigur, şi acest 
om paralizat şi-a dat seama cât de mult îl iubea Domnul Isus. Era 
minunat să aibă rezolvată cea mai gravă problemă din viaţa lui. Cât 
de fericit era că Domnul Isus l-a iertat de păcate! 

Planşa 2-6
Însă nu toţi cei prezenţi s-au bucurat de cele ce au văzut şi au auzit. 
Unii chiar s-au mâniat. Nu ziceau nimic, dar în inima lor dezaprobau 
cuvintele Domnului Isus, gândindu-se: „Cum vorbeşte Omul 
acesta astfel? Huleşte! Cine poate să ierte păcatele decât numai 
Dumnezeu?“

Aceste gânduri le-au fost întrerupte, când Domnul Isus le-a spus: 

„De ce aveţi astfel de gânduri în inimile voastre?“

Ce surpriză au avut! Cum? Domnul Isus le cunoştea gândurile? Da, 
pentru că El este Dumnezeu, El cunoaşte totul. El cunoaşte tainele
inimii (Psalmul 44:21). El cunoaşte toate lucrurile rele care ar f i 
trebuit scrise în acea carte. Deci, cu atât mai mult, Domnul Isus 
cunoştea gândurile acestor oameni. 

El i-a întrebat: „Ce este mai uşor: a spune celui paralizat: «Păcatele 
îţi sunt iertate» ori a spune «Scoală-te, ridică-ţi patul şi umblă?»“. 
Dar ei n-au răspuns. De ce? 
Aşteaptă răspunsurile copiilor.

Niciunul nu putea să ierte păcatele sau să vindece pe acest om. Nu-
mai Dumnezeu putea face aceste lucruri. 

„Dar, ca să ştiţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, 
«Ţie îţi poruncesc», a spus El celui paralizat, «Scoală-te, ridică-ţi 
patul şi du-te acasă»“.

Planşa 2-7

Toţi erau atenţi la ce se întâmpla. Omul s-a mişcat, s-a ridicat în 
picioare şi şi-a luat patul. Toţi erau înmărmuriţi. Vedeau cu ochii 
lor că omul a fost vindecat. La fel de siguri puteau să f ie şi că a fost 
complet iertat. Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu a făcut aceasta. 

El poate să te ierte şi pe tine. Şi tu ai această problemă gravă a 
păcatului. Ştii că adesea ai fost neascultător de Dumnezeu? Poate îţi 
pare rău şi vrei să f ii iertat. Ascultă aceste cuvinte minunate din Bi-
blie: „În Isus Hristos avem iertarea păcatelor“ (Efeseni 1:7). Aceasta 
înseamnă că dacă crezi în Domnul Isus, care poate să ierte păcatele, 

Citeşte sau roagă un copil mai 
mare să citească versetul din 
Biblie. 

Citeşte sau roagă un copil mai 
mare să citească versetul din 
Biblie. 

Citeşte sau roagă un copil mai 
mare să citească versetul din 
Biblie. 

Arată cartonul cu adevărul evan-
ghelistic: „Isus Hristos îţi poate 
ierta păcatele.“

Conexiune în PowerPoint

PowerPoint 2-6

PowerPoint 2-7
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El te va ierta. El a murit, ca să poţi f i iertat, dar El a înviat dintre cei 
morţi. El este viu şi, chiar dacă nu Îl poţi vedea, El te vede.

Poate nu ştii ce înseamnă să crezi în Domnul Isus. Gândeşte-te la un 
băiat, să-i spunem Andi. El s-a căţărat pe zidul unei case dărâmate, 
ascunzătoarea sa preferată. Dar când a încercat să se dea jos, n-a mai 
reuşit. Se înnopta, iar el era singur. Apoi a auzit zgomotul unor paşi, 
şi vocea tatălui său.

„Tati, nu pot să mă mai dau jos“, a strigat el. Tatăl s-a apropiat şi i-a 
spus blând: „Sari, Andi, şi te voi prinde“. 

Andi ştia că tata este un om puternic, aşa că a sărit. Andi a crezut în 
tatăl său. Şi-a încredinţat viaţa în mâinile lui. Şi tatăl lui l-a prins. 
Tu crezi în Domnul Isus atunci când Îi încredinţezi Lui viaţa ta. El 
te aude, dacă Îi vorbeşti în inima ta. Spune-I: „Doamne Isuse, îmi 
pare rău de toate păcatele pe care le-am făcut. Îţi mulţumesc că ai 
murit, ca eu să f iu iertat. Te rog, iartă-mă chiar acum“. Dacă crezi 
în El, vei f i iertat de păcatele tale. Este ca şi când toate păcatele ar 
f i şterse din acea carte. Niciunul nu va mai f i scris în ea, pentru că 
este iertat şi tot răul pe care îl faci mâine, săptămâna viitoare sau 
anul viitor. Însă trebuie să Îi mărturiseşti Lui păcatele tale şi să Îi ceri 
iertare de f iecare dată când greşeşti. Nu vei mai f i niciodată pedepsit 
pentru păcatele tale. Vei f i pregătit să trăieşti cu Dumnezeu pentru 
totdeauna. Este atât de minunat să f ii iertat!

Planşa 2-8

Omul adus de prietenii lui s-a bucurat atât de mult! Domnul Isus i-a 
îndepărtat şi păcatul şi boala. Acum îşi mişca mâinile şi picioarele. 
Putea să meargă. Oamenii care nu i-au dat voie lui şi prietenilor lui 
să intre în casă, acum se dădeau la o parte, ca el să poată ieşi. Desigur 
că prietenii lui au coborât în grabă de pe acoperiş, ca să-l întâlnească. 
Toţi erau uimiţi şi bucuroşi.

„Niciodată n-am văzut aşa ceva!“, au spus ei. „Numai Dumnezeu 
poate face astfel de minuni!“

Întorcându-se acasă, omul acesta se gândea ce zi minunată a avut. 
Era complet vindecat şi pe deplin iertat. Cât de bun şi blând a fost 
Domnul Isus cu el!

Domnul Isus te iubeşte şi pe tine la fel de mult. El vrea să te ierte 
de păcate chiar acum. Dacă îţi pare rău că ai fost neascultător de 
Dumnezeu, roagă-L pe Domnul Isus chiar acum să te ierte. Atunci 
toate păcatele tale vor f i iertate şi uitate de Dumnezeu. Adu-ţi aminte: 
„Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele“ (Marcu 2:10).

Citeşte sau roagă un copil mai 
mare să citească versetul din 
Biblie. 

Arată cartonul cu adevărul evan-
ghelistic.

Conexiune în PowerPoint

PowerPoint 2-8
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Întrebări de recapitulare

1.  Omul din povestirea noastră avea două mari probleme. Care era 
una dintre ele, pe care toţi o vedeau? (Era paralizat – nu putea 
să meargă.)

2. Care a fost cea de a doua problemă a lui? (Era păcătos, neascul-
tător de Dumnezeu.)

3. Cei patru prieteni s-au hotărât să-şi ducă prietenul la Domnul 
Isus. Ce obstacol au întâmpinat când au ajuns la casa unde era 
Domnul Isus? (Erau atât de mulţi oameni, încât nu au reuşit să 
intre în casă.)

4. Cum a ajuns slăbănogul până la urmă în casă? (Prietenii lui au 
făcut o gaură în acoperiş şi prin ea l-au coborât pe prietenul lor 
în casă.)

5. Ce a spus prima dată Domnul Isus celui paralizat? („Fiule, 
păcatele îţi sunt iertate.“)

6. De ce s-au mâniat unii dintre cei care erau acolo, auzind ce i-a 
spus Domnul Isus? (Pentru că spunând că El are puterea să 
ierte păcatele, se făcea pe Sine Dumnezeu.)

7. Cum a ştiut Domnul Isus gândurile lor? (El este Dumnezeu; El 
cunoaşte toate lucrurile.)

8. Daţi exemple de păcate din viaţa copiilor. (Diferite răspunsuri. 
Exemplele din text: să nu închizi televizorul când spune mama, 
să te cerţi cu sora ta; să trânteşti furios uşa; să gândeşti lucruri 
urâte despre o colegă; să spui o minciună ca să scapi de necaz; 
să copiezi la test; să nu te gândeşti zilnic la Dumnezeu.) 

9. Mai ştiţi şi alte exemple? (răspunsuri diferite)

10. Ce altceva a mai spus Domnul Isus omului paralizat? („Scoa-
 lă-te, ridică-ţi patul şi du-te acasă.“)
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Text biblic pentru învăţător
Matei 26:57 – 27:66
Ioan 19
Luca 23:39-43

Adevăr evanghelistic
Isus Hristos a luat asupra Lui pedeapsa pentru 
păcatele noastre.

Aplicaţie
Nemântuit: Crede în Domnul Isus, şi vei avea 

viaţa veşnică. 

Verset de memorat
„El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit 
pentru fărădelegile noastre.“ Isaia 53:5

Ajutoare vizuale
planşe: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7 şi 3-8  ♦

sau

 imagini PowerPoint: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5,  ♦
3-6, 3-7 şi 3-8

şi

carton cu cuvintele: „Isus Hristos a luat  ♦
asupra Lui pedeapsa pentru păcatele noastre.“ 
(adevărul evanghelistic)

Schiţa lecţiei

Planşa 3-1  Planşa neagră (care reprezintă 
 păcatul) 

Noi suntem păcătoşi, 
însă Domnul Isus 

nu a păcătuit niciodată

Planşa 3-2 Isus este adus înaintea marelui 
 preot 

Domnul Isus Hristos 
este Fiul lui Dumnezeu

Planşa 3-3 Isus este adus înaintea lui Pilat 
Domnul Isus 

nu a păcătuit niciodată

Planşa 3-4 Soldaţii îşi bat joc de El 
Dumnezeu ne iubeşte 
şi El Şi-a trimis Fiul 

să putem avea 
păcatele iertate

Planşa 3-5 Lui Isus I se dă să-Şi ducă 
 crucea, apoi este răstignit 

Isus Hristos 
a fost răstignit 

pentru păcatele noastre 

Planşa 3-6 „Astăzi vei f i cu Mine în rai“ 
Domnul Isus îţi poate 

ierta păcatele chiar astăzi 

Planşa 3-7 Isus moare pe cruce
Domnul Isus a făcut 

tot ceea ce trebuia 
pentru mântuirea ta

Planşa 3-8  Isus este îngropat
Crede în El acum 

Lecţia 3
Suferinţele şi răstignirea Domnului Isus
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Predarea versetului

„El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile 
noastre.“ Isaia 53:5

Introducere 
Ţi s-a întâmplat vreodată să trebuiască să f ii pedepsit pentru un lu-
cru rău pe care l-ai făcut, iar cineva s-a oferit să ia pedeapsa în locul 
tău? 

Legătura cu versetul 
Vreau să vă spun despre o Persoană care a făcut ceva mult mai măreţ, 
o Persoană care a luat asupra Lui nu numai pedeapsa unui om, ci a 
tuturor oamenilor. Despre această Persoană găsim scris în Cuvântul 
lui Dumnezeu, Biblia.

Prezentarea versetului 
(Cheamă un copil să citească versetul din Biblie, timp în care cei-
lalţi copiii urmăresc versetul de pe planşă.)

Explicare 
„El …“ – Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu a existat dintotdeauna 
în cer cu Tatăl Său. A venit pe pământ şi S-a născut ca un bebeluş, a 
crescut şi a fost copil ca şi tine, dar nu a făcut niciun păcat. Când s-a 
făcut mare a făcut multe minuni şi a ajutat oamenii. La vârsta de 33 
de ani a mers de bună voie la cruce pe Golgota ca să moară pentru 
păcatele noastre. Doar El putea să ia asupra Sa păcatele noastre, pen-
tru că numai El era sfânt, fără niciun păcat. El a făcut aceasta pentru 
că ne-a iubit. După ce a murit şi a fost îngropat, a treia zi a înviat şi 
nu va mai muri niciodată. El este viu şi acum, şi stă la dreapta Tatălui 
în cer. 

Repetiţie 
Ping-pong – de două ori

Explicare 
„… păcatele … fărădelegile…“ – a minţi, a fura (cere copiilor să 
spună alte lucruri rele) sunt numite de Dumnezeu „păcate“, deoare-
ce încalcă legea lui Dumnezeu. Când facem aceste lucruri nu-i supă-
răm doar pe cei din jurul nostru, ci în primul rând pe Dumnezeu. De 
aceea El trebuie să pedepsească păcatele noastre. Pedeapsa pentru 
păcat este moartea, adică despărţirea veşnică de Dumnezeu. 

Repetiţie 
Degetul buclucaş – de 3 – 4 ori (până când copiii nu mai greşesc).

Explicare
„… străpuns … zdrobit …“ – Domnul Isus a fost batjocorit, bătut, 
scuipat, pălmuit, I s-a pus o cunună de spini pe cap, a trebuit să 
ducă o cruce grea în spate, apoi I-au străpuns mâinile şi picioarele cu
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piroane, ţintuindu-L pe cruce. El a suferit toate aceste lucruri pentru 
noi. A luat asupra Lui pedeapsa pentru păcatele noastre, ca noi să pu-
tem f i scăpaţi de pedeapsă, iertaţi de păcatele noastre şi să ajungem 
la El în cer. 

Repetiţie 
Planşa îndoită, întoarsă – de două – trei ori

Aplicaţie 
Domnul Isus a fost străpuns şi zdrobit, ca tu să poţi avea păcatele ier-
tate. Dacă crezi că El a făcut lucrul acesta pentru tine şi vrei să ai pă-
catele iertate, roagă-te Lui în locul în care stai şi spune-I: „Doamne, 
Îţi mulţumesc că Domnul Isus a venit şi a luat asupra Lui pedeapsa 
pentru păcatele mele. Îmi pare rău pentru faptele rele pe care le-am 
făcut. Te rog să mă ierţi şi să mă ajuţi să trăiesc aşa cum Îţi place Ţie. 
În Numele Domnului Isus. Amin.“
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Lecţia

Planşa 3-1

Ghemuindu-se sub pătură, Alina încerca să nu se gândească la 
şcoală.

„Alina, te-ai dat jos din pat? Este deja târziu“, a strigat mama ei.

„Da, mamă, sunt în picioare“ �, i-a răspuns ea, şi şi-a strâns mai 
bine pătura pe ea. După scurt timp, a auzit paşi pe scări, aşa că a sărit 
repede din pat. Toate lucrurile erau răvăşite. S-a îmbrăcat repede, 
a mâncat la repezeală micul dejun, a uitat să se spele pe dinţi, şi-a 
înghesuit cărţile în ghiozdan şi a uitat să-şi ia sandviciul. La poarta 
şcolii s-a întâlnit cu Sanda cea „isteaţă“!

„Ţi-ai făcut temele?“, a întrebat-o Sanda.

„Desigur, au fost uşoare“ �, a minţit Alina, şi a mers mai departe.

„Bună, Alina!“, a salutat-o Filip. „După cum văd, te-ai întâlnit cu 
Sanda cea isteaţă“, rânji el răutăcios.

„Este insuportabilă. De fapt, o urăsc“ �, a murmurat Alina.

În curând au ajuns în clasă. Profesorul a găsit ceva greşit în tema 
Alinei.

Ea a trântit îmbufnată cărţile pe bancă �, f iindcă trebuia să-şi refacă 
tema, în timp ce ceilalţi făceau lucru manual. În cele din urmă a 
terminat, şi a început şi ea să picteze modele din lut, aşa cum făceau 
colegii ei. Alina avea talent la aceasta, dar a trebuit prea repede să-şi 
strângă culorile şi pensulele. „Aţi pus totul în dulap?“ a întrebat pro-
fesorul.

„Da“, a răspuns Alina, prefăcându-se că nu vede pensula căzută �. 
Apoi a ieşit în recreaţie cu ceilalţi.

Discutaţi acum de ce a fost arătată din când în când planşa neagră. 

Planşa neagră a fost arătată ori de câte ori Alina L-a întristat pe 
Dumnezeu. A spus minciuni, a fost răutăcioasă, a fost invidioasă. 
Toate acestea sunt încălcări ale poruncilor lui Dumnezeu. Dacă ci-
neva ar f i arătat o imagine neagră ori de câte ori eu sau tu am fost 
neascultători faţă de Dumnezeu, această imagine s-ar f i văzut de prea 
multe ori. Niciunul dintre noi nu trăieşte aşa cum doreşte Dumnezeu. 
Biblia spune: „Nu este niciunul care să facă binele, nici unul măcar“ 
(Romani 3:12). Nimeni nu trăieşte o viaţă desăvârşită, în care să facă 
numai ce este bine.

Numai o singură dată a trăit pe acest pământ o Persoană, pentru care 
nu s-a putut arăta niciodată o imagine neagră cu privire la ceea ce 
a făcut. Acesta a fost Domnul Isus Hristos. El a trăit o viaţă fără 
păcat. El nu a minţit, nu a fost rău sau urâcios niciodată. Oamenii 
L-au urmărit îndeaproape, să vadă dacă există ceva pentru care să-L 
învinovăţească. 

Citeşte sau roagă un copil mai 
mare să citească versetul din 
Biblie. 

În timp ce predai această lecţie, 
arată tu sau ajutorul tău planşa 
neagră (planşa 3-1) în locurile din 
lecţie marcate cu �. 

Înainte de a spune povestirea, 
explică-le copiilor că doreşti să 
se gândească de ce a fost arătată 
planşa neagră în anumite locuri 
din povestire. 

PowerPoint 3-1
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Planşa 3-2

Într-o noapte, duşmanii Lui L-au arestat şi urmau să-L ducă înaintea 
unui tribunal. Dar nu găseau niciun lucru pentru care să-L acuze. La 
urmă au venit doi care au spus minciuni despre El, dar nimeni dintre 
cei prezenţi nu au crezut minciunile lor. 

În cele din urmă, judecătorul, care era mare preot, s-a întors către 
Isus şi L-a întrebat: „Eşti Tu Fiul lui Dumnezeu?“ (Vezi Matei 26:59-
66.)

Domnul Isus i-a răspuns: „Da, sunt“.

„A hulit! Ce nevoie mai avem de martori? Iată că acum aţi auzit hula 
Lui“, a exclamat judecătorul cu mânie.

„Este vinovat, să f ie pedepsit cu moartea“, au aprobat ceilalţi.

Era greşit că Domnul Isus a declarat că este Fiul lui Dumnezeu? 
Nu! Era adevărat. Biblia ne spune de multe ori că El este Fiul lui 
Dumnezeu. Dumnezeu chiar a vorbit o dată dintr-un nor, zicând: 
„Acesta este Fiul Meu preaiubit“ (vezi Matei 3:17). 

Dar conducătorii iudei nu credeau. Ei L-au urât când El a spus: „Eu 
şi Tatăl una suntem“ (vezi Ioan 10:30-31). Ei au considerat că trebuie 
să moară pentru aceste cuvinte, aşa că L-au condamnat la moarte. Ei 
ştiau însă că guvernatorul roman, Pilat, trebuia să aprobe aceasta. 
Înainte de a-L trimite la Pilat, L-au lovit cu pumnii şi L-au scuipat 
în faţă. 

Planşa 3-3

În reşedinţa lui, guvernatorul roman Îl privea pe Omul adus înaintea lui. 

„Iudeii sunt invidioşi pe el, de aceea L-au adus la mine“, s-a gândit el. 

Apoi, Pilat I-a pus întrebări Domnului Isus, dar El n-a dat niciun 
răspuns. Pilat ştia că Isus este un om bun, care nu merita moartea. Toc-
mai când se gândea cum să-L scape, a primit un mesaj de la soţia lui: 

„Să nu-I faci niciun rău acestui Om fără păcat!“ 

Pilat ştia că soţia lui avea dreptate, dar îi era prea teamă de furia 
mulţimii. De asemenea, el era şi în pericol să-şi piardă postul, dacă 
Îl elibera pe acest întemniţat. 

„Dar ce rău a făcut?“, i-a întrebat Pilat pe conducătorii iudei. 

Ei nu puteau să-L învinuiască de niciun lucru rău, căci Isus nu a 
păcătuit niciodată (2 Corinteni 5:21). Aceasta înseamnă că El nu a 
gândit niciodată un lucru urât şi nu a spus niciodată un cuvânt rău. 
Tot ce a făcut El a fost plăcut înaintea lui Dumnezeu. El nu era vi-
novat de nimic. 

Dar iudeii strigau: „Răstigneşte-L! Răstigneşte-L!“

Răstignire se numea când cuiva îi erau pironite braţele şi picioarele 
pe cruce, şi murea în chinuri grele. 

Citeşte sau roagă un copil mai 
mare să citească versetul din 
Biblie. 
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Pilat se temea prea tare de oameni, ca să facă ceea ce trebuia, aşa că 
a luat un vas, şi-a spălat mâinile înaintea tuturor, ca să arate că nu se 
face vinovat de moartea acestui Om, şi a spus: „Eu sunt nevinovat de 
sângele acestui Om fără păcat. Treaba voastră“ (vezi Matei 27:24).

Planşa 3-4
Atât au aşteptat să audă. Cel pe care Îl urau atât de mult, era de acum 
în mâinile lor. 
Pilat a poruncit soldaţilor să-L bată cu nuiele, apoi L-a dat în mâinile 
lor, ca să f ie răstignit. Soldaţii L-au îmbrăcat într-o haină de culoarea 
roşu-aprins, şi I-au pus o cunună de spini pe cap. 
Îşi băteau joc de El, spunând: „Plecăciune, Împăratul iudeilor!“
Apoi au început să-L scuipe şi să-L bată. Dar Domnul Isus nu a strigat 
la ei şi nu i-a lovit. El a suportat totul în tăcere. I-ar f i putut distruge 
pe toţi duşmanii Lui, căci El este Dumnezeu, dar nu a făcut-o. El a 
suferit toate aceste chinuri pentru că ne-a iubit. Ştia că adesea noi – 
aşa cum am auzit de Alina la începutul lecţiei – nu facem voia lui 
Dumnezeu. Ştia că noi nu am f i putut trăi împreună cu Dumnezeu 
din pricina păcatelor noastre. Chiar înainte de întemeierea lumii, El 
a făcut un plan, să trimită pe Fiul Său, ca să ia asupra Lui păcatele 
întregii omeniri. Domnul Isus ştia că pentru a împlini planul lui 
Dumnezeu, urma să treacă prin batjocuri şi bătăi.

Planşa 3-5
Soldaţii i-au smuls cu brutalitate haina roşie şi i-au dat să ducă o 
cruce grea de lemn. Era crucea pe care în curând avea să f ie pironit. 
Era grea, iar Domnul Isus era slăbit din cauza bătăilor primite, aşa 
încât S-a împiedicat şi a căzut. Atunci, soldaţii au obligat un alt om 
să-I ducă crucea către Golgota. 
Când au ajuns, soldaţii au aşezat crucea pe pământ şi L-au pironit pe 
Domnul Isus pe ea. I-au bătut piroane în mâini şi în picioare. Apoi au 
ridicat crucea şi au f ixat-o în pământ. Acolo L-au răstignit pe Isus, 
Fiul lui Dumnezeu. Acolo a curs sângele Lui. 
Ce moarte crudă şi nedreaptă a fost moartea Lui! Şi cât de dureroasă 
pentru Domnul Isus! Biblia ne spune: „El era … zdrobit pentru 
fărădelegile noastre“ (Isaia 53:5). Fărădelege înseamnă neascultare 
de Dumnezeu. Domnul Isus a îndurat toate aceste suferinţe din cauza 
neascultării noastre. El, Fiul lui Dumnezeu, a luat asupra Lui vina şi 
pedeapsa pentru păcatele noastre.

Planşa 3-6
Oamenii care priveau la crucea de la Golgota nu înţelegeau câtă du-
rere era în inima ucenicilor, când Isus, prietenul lor drag şi scump, 
era chinuit. Duşmanii Lui erau fericiţi. De-acum nu aveau să se mai 
îngrijoreze că minunile şi învăţăturile Lui vor inf luenţa oamenii.

Împreună cu Isus mai erau răstigniţi doi tâlhari. Ei erau pedepsiţi 
pentru faptele lor rele. Îl priveau pe Domnul Isus care era răstignit 
între ei, şi Îi vorbeau cu asprime: 

PowerPoint 3-4

PowerPoint 3-5

PowerPoint 3-6

Citeşte sau roagă un copil mai 
mare să citească versetul din 
Biblie. 

Conexiune în PowerPoint

Arată cartonul cu adevărul evan-
ghelistic: „Isus Hristos a luat asu-
pra Lui pedeapsa pentru păcatele 
noastre.“



Un Salvator pentru tine

31

„Nu eşti Tu Hristosul? Mântuieşte-te (salvează-te) pe Tine, şi 
mântuieşte-ne şi pe noi!“

Lor nu le părea rău pentru relele ce le-au făcut. Doreau doar ca Dom-
nul Isus să-i scape de pedeapsa aceea îngrozitoare şi de moarte. El 
însă nu le-a răspuns.

Apoi, unul dintre tâlhari a încetat să-L mai batjocorească şi să-L mai 
blesteme. Dintr-odată, a înţeles. I-a spus celuilalt tâlhar: „Pentru noi 
este drept, căci primim pedeapsa cuvenită, dar Omul acesta n-a făcut 
niciun rău!“ 

Acest tâlhar a înţeles că va muri şi se va întâlni cu Dumnezeu. Ce 
lucru groaznic este să te întâlneşti cu Dumnezeul cel măreţ, drept şi 
sfânt, când ai păcate şi fărădelegi în viaţa ta! Dar cine să-l ajute? În 
acel moment îi părea rău de viaţa ticăloasă pe care a trăit-o. 

El şi-a dat seama că Domnul Isus îl putea ajuta. Aşa că s-a întors 
către El şi i-a spus: „Doamne, adu-Ţi aminte de mine, când vei veni 
în împărăţia Ta!“ (Luca 23:42). 

Deşi mai înainte tâlharul L-a batjocorit pe Domnul Isus atât de mult, 
Domnul Isus l-a iubit pe acel tâlhar. El i-a spus: „Astăzi vei f i cu Mine 
în rai“, acolo unde este Dumnezeu (Luca 23:43). Domnul Isus a fost 
pedepsit şi pentru păcatele acestui tâlhar, şi de aceea El putea să-i 
ierte păcatele şi să-l pregătească să se întâlnească cu Dumnezeu. 

Domnul Isus poate face acelaşi lucru astăzi şi pentru tine. Dacă îţi 
pare cu adevărat rău de toate relele pe care le-ai făcut, şi-L rogi pe 
Domnul Isus să-ţi ierte păcatele, El o va face. Poate vrei să faci acest 
lucru, dar nu ştii cum. Rămâi, te rog, pe locul tău la sfârşit. Astfel 
voi şti că vrei să vorbeşti cu mine despre aceasta. Îţi voi arăta ce 
spune Dumnezeu în Biblie. Tu ai nevoie de Domnul Isus să-ţi ierte 
păcatele, aşa cum a avut nevoie şi tâlharul de pe cruce. Ce minunat 
a fost pentru el să ştie că în momentul în care avea să moară, avea să 
f ie cu Dumnezeu pentru totdeauna. Gândeşte-te cât de mult a suferit 
Domnul Isus pentru acel tâlhar şi pentru noi. Dar ce era mai rău urma 
să vină. 

Planşa 3-7

La amiază, la ora douăsprezece, cerul s-a întunecat. În mod obişnuit, 
în acel moment al zilei soarele străluceşte cu putere. Dar în acea zi, 
timp de trei ore, peste întreaga ţară s-a lăsat un întuneric dens. Atunci, 
în acel întuneric, Dumnezeu Îl pedepsea pe singurul Său Fiu ca şi 
când El ar f i minţit, ar f i furat, ar f i urât oamenii, ar f i ucis, ar f i gân-
dit şi vorbit lucruri murdare. Ştim că Domnul Isus n-a făcut niciodată 
vreun rău. Dar El a luat asupra Lui pedeapsa pe care noi o meritam: 
„El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile 
noastre“ (Isaia 53:5).

Pedeapsa a fost atât de groaznică, încât nu o vom înţelege niciodată 
aici pe pământ.

Dintr-odată, în întuneric, s-a auzit un strigăt: „Dumnezeul Meu, 
Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit!“ (vezi Matei 27:46). 

PowerPoint 3-7
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Domnul Isus Îl striga pe Tatăl. Dumnezeu L-a părăsit, pentru că El 
era încărcat cu păcatele noastre. Dumnezeu este atât de sfânt, încât 
nu poate privi păcatul. Aceasta a fost singura dată când Dumnezeu 
L-a părăsit pe Fiul Său. În cele din urmă, suferinţa s-a terminat. 

Domnul Isus a strigat: „S-a sfârşit!“ Apoi a murit. 

El a făcut totul pentru a ne ierta păcatele. Oare aceasta înseamnă că 
au fost iertate păcatele tuturor oamenilor, şi că toţi oamenii vor lo-
cui împreună cu Dumnezeu în cer? Nicidecum! Biblia spune clar că 
trebuie să crezi în Domnul Isus, şi numai atunci păcatele tale vor f i 
iertate; numai atunci eşti pregătit pentru cer. 

Să ne închipuim că eşti bolnav, şi un doctor îţi prescrie un medica-
ment. El îţi spune: „Ia medicamentul, şi în curând te vei face bine“. 
Te vindeci numai dacă te uiţi la medicament? Bineînţeles că nu. 
Trebuie să îl înghiţi. Aşa este şi cu păcatul. Astăzi ai auzit ce a făcut 
Domnul Isus pentru tine. Dar simpla auzire nu te va ierta de păcate 
şi nu te va scăpa de pedeapsa lui Dumnezeu. Dacă într-adevăr îţi 
pare rău de păcatele pe care le-ai făcut, roagă-L pe Domnul Isus să 
te ierte. El poate să facă acest lucru, pentru că El nu mai este mort. 
El este viu. Biblia spune: „El era străpuns pentru păcatele noastre, 
zdrobit pentru fărădelegile noastre“ (Isaia 53:5). Dacă crezi în Dom-
nul Isus, nu vei f i pedepsit pentru păcatele tale. Mai mult, vei avea 
viaţa veşnică împreună cu Dumnezeu şi vei f i al Lui pe vecie. Pentru 
aceasta a suferit şi a murit Fiul lui Dumnezeu.

Planşa 3-8

Ucenicii nu înţelegeau încă. Trişti, i-au luat trupul de pe cruce, l-au 
înfăşurat în fâşii şi l-au aşezat într-un mormânt. 

„Nu-L vom mai vedea niciodată!“, s-au gândit ei. 

Nu ştiau ce surpriză minunată îi aştepta. Domnul Isus a înviat din-
tre cei morţi. El este viu. Astăzi poţi să-I ceri să-ţi ierte păcatele. El 
poate trăi în viaţa ta şi te poate ajuta să trăieşti pentru El, f iindcă El 
este viu şi tu poţi să-L cunoşti.

În Biblie citim că oricine crede în El, nu va pieri niciodată, ci va avea 
viaţa veşnică. Dar ce se va întâmpla cu aceia care nu cred în El? Ei 
vor pieri, adică vor suferi pedeapsa veşnică, despărţirea veşnică de 
Dumnezeu în iad. 

Care este starea ta? Crezi în Domnul Isus? Dacă-ţi pare rău de faptele 
rele pe care le-ai făcut, şi vrei ca aceste fapte să f ie iertate şi uitate, 
spune-I Domnului Isus chiar aici şi acum. Poţi să-I spui: „Doamne 
Isuse, ştiu că ai suferit şi ai murit pentru mine. Îţi mulţumesc că ai luat 
asupra Ta pedeapsa pentru păcatele mele. Te rog iartă-mi păcatele. 
Vreau să f iu al Tău pentru totdeauna. Vreau să trăiesc făcând doar 
voia Ta“. Dacă crezi în El eşti iertat, f iindcă El a fost „străpuns pentru 
păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre“ (Isaia 53:5).
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Întrebări de recapitulare

1.  Ce a spus Domnul Isus, după ce a fost arestat, lucru care i-a de-
terminat pe duşmanii Lui să-L condamne la moarte? (Ei L-au în-
trebat: „Eşti Tu Fiul lui Dumnezeu?“ El a răspuns: „Da, sunt“.)

2. Ce mesaj i-a trimis soţia lui Pilat acestuia? („Să nu-i faci niciun 
rău acestui Om fără păcat!“)

3. Când Pilat i-a întrebat pe conducătorii religioşi iudei ce rău a 
făcut Isus, ce au răspuns ei? („Răstigneşte-L, Răstigneşte-L!“)

4. Împreună cu Isus au mai fost răstigniţi încă doi tâlhari. Unul Îl 
batjocorea pe Isus. Ce I-a cerut celălalt Domnului Isus? („Doam-
ne, adu-Ţi aminte de mine, când vei veni în împărăţia Ta.“)

5. Ce lucru neobişnuit s-a întâmplat la mijlocul zilei? (În mod 
obişnuit, aceea este ora la care soarele străluceşte cel mai tare, 
dar în ziua când Domnul Isus a fost răstignit, s-a făcut întuneric 
beznă timp de trei ore.)

6. Ce a strigat Domnul Isus, înainte să moară? („S-a sfârşit!“)

7. Ce a însemnat acest lucru? (El a făcut tot ceea ce era necesar 
pentru iertarea păcatelor noastre.)

8. Înseamnă aceasta că toţi oamenii sunt iertaţi şi vor ajunge în 
cer? (Nu, trebuie mai întâi să creadă în Domnul Isus, ca să aibă 
păcatele iertate.)
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Text biblic pentru învăţător
Ioan 20
Luca 24:1-12

Adevăr evanghelistic
Fiindcă Domnul Isus a înviat, poţi f i împăcat cu 
Dumnezeu.

Adevărul evanghelistic al lecţiei se bazează pe 
versetele din Coloseni 1:20, 21 - „… şi să împace 
totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ, cât 
şi ce este în ceruri, făcând pace prin sângele 
crucii Lui. Şi pe voi, care odinioară eraţi străini şi 
vrăjmaşi prin gândurile şi prin faptele voastre rele, 
El v-a împăcat acum …“.

Aplicaţie
Nemântuit: Cere-I Domnului Isus să îţi ierte 

păcatele şi vei f i împăcat cu 
Dumnezeu.

Verset de memorat
Pentru această lecţie nu este sugerat un verset 
de memorat. Recapitulează versetele învăţate în 
lecţiile anterioare. 

Ajutoare vizuale
planşe: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7 şi 4-8 ♦

sau

 imagini PowerPoint: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5,  ♦
4-6, 4-7 şi 4-8

şi

carton cu cuvinte: „Fiindcă Domnul Isus a  ♦
înviat, poţi f i împăcat cu Dumnezeu.“ (adevărul 
evanghelistic) 

Schiţa lecţiei

Planşa 4-1  Trupul lui Isus este pus în 
 mormânt 

Cât timp ai păcatele neiertate, 
eşti duşmanul lui Dumnezeu

Planşa 4-2 Femeile aduc lui Petru şi lui 
 Ioan vestea că trupul lui Isus nu 
 mai este în mormânt 

Planşa 4-3 Petru şi Ioan merg la mormânt 
 şi intră înăuntru 

Învierea demonstrează 
că Domnul Isus 

este Fiul lui Dumnezeu

Planşa 4-4 Domnul Isus o întâlneşte pe 
 Maria Magdalena în grădină 

Aceia care cred 
în Domnul Isus ca Mântuitor, 

vor trăi cu El pentru totdeauna; 
cei care nu au crezut în El, 

sunt încă duşmani 
ai lui Dumnezeu

Planşa 4-5 Ucenicii sunt adunaţi în acelaşi 
 loc

Planşa 4-6 Isus le spune: „Pace vouă!“
Dumnezeu va pedepsi păcatul, 

f iindcă Domnul Isus Hristos 
a murit să ne împace 

cu Dumnezeu 

Planşa 4-7 Ucenicii îi spun lui Toma că 
 L-au văzut pe Isus

Planşa 4-8  Domnul Isus îi arată lui Toma 
 semnele rănilor din mâinile şi 
 coasta Sa

Crede în El astăzi, 
şi vei f i împăcat cu Dumnezeu 

Lecţia 4
Învierea Domnului Isus
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Lecţia

„Ce s-a întâmplat?“, a întrebat-o Marius pe Ştefania, care părea 
tristă. 

„A murit domnul Bucur. Locuia pe strada noastră.“

„Oh!“ Marius n-a ştiut ce să mai zică.

„Era bun cu mine. Întotdeauna îmi făcea un cadou de ziua mea“, a 
murmurat tristă Ştefania.

„Hai, înveseleşte-te! Nu se schimbă lucrurile, dacă stai posomorâtă“, 
zise Marius.

„Dar sunt tristă. Nu-l voi mai vedea niciodată. Oare ce înseamnă să 
f ii mort?“, continuă Ştefania.

Marius nu era prea sigur de răspunsul la această întrebare. Îl auzise 
însă pe fratele său vorbind despre aceasta. 

„Când mori, s-a terminat cu tine!“, i-a răspuns el. 

Dar acest răspuns a întristat-o pe Ştefania şi mai mult. 

Nici ea şi nici Marius nu ştiau ce spune Biblia despre moarte. 
Dumnezeu ne spune că atunci când cineva moare, nu s-a termi-
nat totul. Corpul acelei persoane este înmormântat, dar acea parte 
din om care gândeşte, iubeşte, este fericită sau tristă, continuă să 
trăiască. Biblia numeşte această parte, suf let. Suf letul tău trăieşte şi 
după ce mori.

Planşa 4-1

Ucenicii ştiau că suf letul Domnului nu murise, însă erau deosebit de 
întristaţi. Trupul Domnului Isus era mort, erau siguri. Trupul Îi fu-
sese înfăşurat în fâşii de in şi pus în mormânt. O piatră uriaşă fusese 
rostogolită la intrarea în mormânt.

N-au mai fost niciodată atât de trişti şi nedumeriţi.

„Cum să moară Fiul lui Dumnezeu?“

„El a fost atât de bun, şi totuşi a suferit cea mai groaznică moarte 
dintre toate. Este nedrept!“

„Nu-L vom mai vedea niciodată, a murit!“

Probabil că aşa gândeau ei. Nu au înţeles că moartea Domnului Isus 
a fost ceva plănuit de Dumnezeu. Fiecare om, tu, tu, tu şi eu suntem 
duşmani ai lui Dumnezeu. Dumnezeu porunceşte: „Să nu pofteşti“. 
Prietenul tău a primit o bicicletă minunată. Tu ai una, dar mai veche, 
şi acum eşti nefericit şi invidios. Dumnezeu ne porunceşte: „Să 
iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi“. Dar tu gândeşti lucruri 
josnice despre alţii, îi invidiezi în inima ta sau te cerţi cu ei. Fiind 
neascultător de Dumnezeu, tu Îi spui de fapt: „Nu! Nu vreau să merg 
pe calea Ta!“ Tu eşti un duşman al Lui. Dar Dumnezeu ne iubeşte 
atât de mult, încât a trimis pe Singurul Său Fiu să moară, ca să ne 
împace cu Sine (vezi Coloseni 1:20, 21).

PowerPoint 4-1

Conexiune în PowerPoint

Arată cartonul cu adevărul evang-
helistic: „Fiindcă Domnul Isus a în-
viat, poţi f i împăcat cu Dumnezeu.“
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Ucenicii nu aveau să uite niciodată acea zi îngrozitoare. Ziua 
următoare a fost atât de tristă, şi părea că toate zilele aveau să f ie la 
fel. Avuseseră speranţe aşa de mari, dar ele s-au spulberat.

Planşa 4-2

Duminică dimineaţa devreme, doi ucenici ai Domnului Isus, Petru şi 
Ioan, au fost uimiţi de vorbele câtorva femei, care erau tulburate. 

Ele fuseseră dis-de-dimineaţă la mormânt şi nu I-au găsit trupul aco-
lo, apoi au alergat la ucenici să le spună şi lor ce s-a întâmplat. Maria 
a spus: „Au luat pe Domnul din mormânt şi nu ştiu unde L-au pus“.

Ele au povestit cum au mers la mormânt dis-de-dimineaţă să-I ungă 
trupul cu uleiuri frumos mirositoare. Piatra cea mare era rostogolită. 
Trupul nu mai era acolo.

Petru şi Ioan s-au ridicat şi au alergat la mormânt să vadă cu ochii 
lor dacă ce li se spusese era adevărat. Ioan a ajuns primul. S-a oprit 
la intrare, şi a privit înăuntru. Apoi a ajuns şi Petru. A trecut pe lângă 
Ioan, şi a intrat înăuntru. Apoi a intrat şi Ioan, şi au crezut ce li se 
spusese.

Planşa 4-3

Chiar acolo jos, înaintea ochilor lor, erau fâşiile cu care fusese 
înfăşurat trupul Domnului Isus. Ştergarul cu care fusese înfăşurat 
capul Lui era făcut sul, şi pus într-un alt loc singur. Trupul Domnu-
lui Isus nu era acolo. Domnul Isus Hristos înviase, de aceea trupul 
Lui nu mai era în mormânt. Se întâmplase o minune, ceva ce numai 
Dumnezeu poate să facă. Înviindu-L dintre cei morţi, Dumnezeu 
demonstra tuturor că Domnul Isus a fost şi este cu adevărat Fiul 
Său.

Petru şi Ioan au plecat de la mormânt, miraţi de cele întâmplate. Ei 
tot nu înţelegeau că, aşa cum fusese scris în Scriptură, Isus trebuia 
să învie din morţi (vezi Ioan 20:9). El nu mai era în mormânt, dar 
unde era?

Planşa 4-4

Petru şi Ioan nu ştiau că Domnul Isus Se af la în aceeaşi grădină 
unde era mormântul. Dar, în grădină mai era cineva. Era Maria 
Magdalena, o femeie care Îl urmase pe Domnul Isus. Ea avea inima 
frântă de durere, pentru că nu ştia cine a luat trupul Domnului Isus. 
Printre lacrimi, a văzut un om care i-a vorbit cu blândeţe: 

„Femeie, de ce plângi? Pe cine cauţi?“ 

Ea i-a răspuns: „Domnule, dacă L-ai luat, spune-mi unde L-ai pus.“ 

Omul a spus: „Marie!“

Vocea i se părea cunoscută Mariei. L-a privit din nou. Era chiar 
Domnul Isus!

„Rabuni (Învăţătorule)!“, a strigat ea.

PowerPoint 4-2

PowerPoint 4-3

PowerPoint 4-4
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Era cu adevărat Domnul Isus Hristos! El era chiar lângă ea, viu şi îi 
vorbea. „Mă sui la Tatăl Meu şi la Tatăl vostru“, i-a spus El Mariei. 
El urma să Se întoarcă în cer. Nu va mai muri niciodată. În Biblie, 
Domnul Isus spune: „Eu sunt Cel viu. Am fost mort şi iată că sunt 
viu în vecii vecilor“ (Apocalipsa 1:18). Aceia care au crezut în Dom-
nul Isus, şi au păcatele iertate, vor trăi cu El pentru totdeauna. Dar 
aceia care nu cred în Domnul Isus, care poate să le ierte păcatele, 
sunt încă duşmanii lui Dumnezeu. Ei nu vor locui împreună cu El. 
Ei vor merge într-un loc numit iad – un loc al pedepsei, şi vor suferi 
acolo pentru totdeauna. 

Maria Magdalena era una din persoanele pe care Domnul Isus le-a 
iertat. Ea era fericită că poate vorbi din nou cu Isus, aşa că a alergat 
la ucenici să le spună: „L-am văzut pe Domnul!“

Planşa 4-5

Duminica aceea nu a mai fost o zi lungă şi tristă, aşa cum se aşteptau 
ei. Af lau din ce în ce mai mult ce s-a întâmplat. Un înger a venit 
dimineaţa devreme, şi a rostogolit piatra, aşa încât oricine să vadă că 
Domnul Isus nu mai era în mormânt. Când lucrul acesta s-a întâm-
plat, soldaţii care păzeau mormântul au căzut la pământ îngroziţi.

Duminică seara, ucenicii Domnului Isus erau împreună. Aveau multe 
să-şi povestească. Unii L-au văzut pe Isus, alţii nu. Oricum, înainte 
de toate, au verif icat dacă uşile sunt bine încuiate. Conducătorii iu-
dei puteau veni în orice moment să-i aresteze, iar acest gând îi speria 
foarte tare.

Planşa 4-6

Dintr-odată s-a întâmplat un lucru neaşteptat. Domnul Isus a apărut 
în cameră în mijlocul lor. Nu deschisese uşa, şi totuşi a intrat. El intra 
şi ieşea fără să deschidă uşi. Şi totuşi, trupul Lui era real, palpabil. 
Acum toţi Îl vedeau. Ucenicii trebuie să f i fost surprinşi.

Apoi El le-a zis: „Pace vouă!“ 

Oare a vrut să le spună că nu mai au voie să se certe? Nu! El a vrut 
să le spună că nu trebuie să mai f ie îngrijoraţi sau înspăimântaţi. El 
era acolo.

Sunt lucruri de care trebuie să ne îngrijorăm. Trebuie să te îngrijorezi 
când nu-L asculţi pe Dumnezeu, când eşti duşmanul Lui. Trebuie să 
te temi de ceea ce se va întâmpla cu tine după ce mori, dacă continui 
să f ii neascultător de Dumnezeu. Biblia spune că după moarte, suf le-
tul tău trebuie să se întâlnească cu Dumnezeu. Ce înspăimântător 
este să te întâlneşti cu Dumnezeu, dacă eşti încă duşmanul Lui, dacă 
încă lupţi împotriva Lui. Dumnezeu va f i nevoit să te pedepsească 
pentru totdeauna pentru păcatele tale.

Domnul Isus a spus ucenicilor „Pace vouă!“, apoi le-a arătat ceva 
care să-i ajute să înţeleagă de ce să aibă pace. Le-a arătat rana făcută 
de suliţă în coasta Lui. Le-a arătat mâinile Sale, ca ei să vadă semnul 
cuielor.

PowerPoint 4-6

PowerPoint 4-5
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Isus a murit pentru ei şi pentru noi. A murit să ne împace cu 
Dumnezeu. Uneori, în timp de război, cineva se străduieşte să îm-
pace cele două părţi care se luptă. Singura cale prin care puteam 
f i împăcaţi cu Dumnezeu era ca singurul Fiu al lui Dumnezeu să 
moară pentru toate fărădelegile noastre. El a murit ca să ne împace 
cu Dumnezeu. 

El „a făcut pace prin sângele crucii Lui“ (Coloseni 1:20). Când 
Dumnezeu L-a înviat pe Isus dintre cei morţi, ne-a arătat că moartea 
Fiului Său ne-a împăcat cu Sine. Când îţi pare rău că te-ai împotrivit 
lui Dumnezeu, şi Îl rogi pe Domnul Isus să-ţi şteargă toate păcatele, 
atunci ai pace cu Dumnezeu. Nu mai eşti vrăjmaşul Lui. Nu mai 
trebuie să te îngrijorezi de ceea ce se va întâmpla cu tine după moarte. 
Dumnezeu te va lua la Sine, ca să poţi locui cu El pentru totdeauna. 
Ce minunat este că Domnul Isus este viu!

Planşa 4-7

Toţi ucenicii din camera aceea erau bucuroşi. Dar mai lipsea cineva 
– Toma. Ceilalţi i-au spus după aceea: „Am văzut pe Domnul“. I-au 
povestit ce au văzut şi au auzit. 

Dar Toma a exclamat: „Nu voi crede, până când nu voi vedea eu 
însumi semnele cuielor, şi până nu voi pune degetul meu în rănile 
Lui.“ 

Crezi că Toma avea pace în inimă? Nu! Pentru încă alte opt zile lungi, 
el i-a privit pe ceilalţi cât erau de bucuroşi şi fericiţi. Dar pentru 
Toma povestea lor părea să f ie prea minunată, ca să f ie şi adevărată. 
Poate că se gândea: „Dacă este adevărat, nu vreau să lipsesc din nou 
când vine Isus“. 

Planşa 4-8

Au trecut opt zile, şi s-a întâmplat din nou acelaşi lucru. Domnul 
Isus a intrat prin uşa încuiată, şi le-a spus iarăşi: „Pace vouă!“ Apoi 
i-a spus lui Toma: „Pune-ţi degetul în rănile Mele, şi nu f i necredin-
cios, ci credincios.“ 

Domnul Isus dorea ca Toma să creadă la fel ca ceilalţi ucenici. Pentru 
El era important f iecare ucenic. Şi tu – da, tu – eşti important pentru 
El. El doreşte să te opreşti din lupta ta împotriva lui Dumnezeu. Vrea 
să crezi că El a murit pentru a te împăca cu Dumnezeu. El este şi 
astăzi viu. Deşi nu-L poţi vedea, poţi f i la fel de sigur că El este viu, 
la fel cum a fost şi Toma în acel moment.

Toma I-a răspuns cu reverenţă şi uimire: „Domnul meu, şi Dumnezeul 
meu!“ 

Toma a crezut. Acea zi i-a schimbat viaţa. Acum avea şi el pace ca 
ceilalţi. Ştia sigur că Domnul Isus este viu. 

Tu nu poţi să-L vezi pe Domnul Isus, pentru că este în cer, dar 
poţi crede în El. Întoarce-te astăzi la El! Împacă-te cu Dumnezeu 
şi f ii ascultător de El! Ştii că Isus Hristos a murit să te împace cu 
Dumnezeu? Poţi să crezi în El acum. Vorbeşte cu El chiar în locul 

PowerPoint 4-7

PowerPoint 4-8
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Biblie. 
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în care stai. Nu este nevoie să vorbeşti tare. Spune-I în inima ta: 
„Doamne, îmi pare rău că am fost neascultător de Tine şi am luptat 
împotriva Ta. Vreau să mă împac acum cu Tine. Îţi mulţumesc că ai 
trimis pe Domnul Isus să moară pentru mine, ca să f iu şi eu împăcat 
cu Tine. Iartă-mă de toate păcatele mele!“ Dumnezeu promite celor 
ce cred în Domnul Isus că vor avea „pace cu Dumnezeu“ (Romani 
5:1), şi după moarte vor trăi cu El pentru totdeauna.

Întrebări de recapitulare

1.  Ce a spus Maria ucenicilor, după ce a mers la mormântul lui 
Isus? („Au luat pe Domnul din mormânt şi nu ştiu unde L-au 
pus.“)

2. Care dintre ucenici au mers să vadă ei înşişi mormântul? (Petru 
şi Ioan) 

3. Cine L-a întâlnit în grădină pe Isus cel înviat? (Maria Magdalena) 

4. De ce încuiau uşa ucenicii când se adunau împreună? (Le era 
teamă că vor f i şi ei arestaţi de conducătorii religioşi.)

5. Ce lucru ciudat s-a întâmplat când erau ei împreună? (Din-
 tr-odată, Domnul Isus a apărut în mijlocul lor – nu deschisese 

uşa, şi totuşi a intrat în cameră.)

6. Ce ucenic nu se af la acolo, când Domnul Isus li S-a arătat uce-
nicilor? (Toma)

7. Când a apărut din nou, după opt zile, ce I-a spus Domnul Isus lui 
Toma? („Pune-ţi degetul în rănile Mele, şi nu f i necredincios, ci 
credincios.“) 

8. Ce trebuie să faci ca să te împaci cu Dumnezeu? (Să recunoşti 
că, din cauza faptelor rele pe care le faci, eşti un duşman al lui 
Dumnezeu, şi să-ţi ceri iertare de păcatele tale.)

Citeşte sau roagă un copil mai 
mare să citească versetul din 
Biblie. 

Conexiune în PowerPoint
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Text biblic pentru învăţător
Matei 28:16-20
Fapte 1:1-11
Apocalipsa 1:9-19
Apocalipsa 22:20

Adevăr evanghelistic
Isus Hristos este Împărat. 

Aplicaţie
Nemântuit: Cere-I Domnului Isus să te mântu-

iască de păcatele tale şi El va f i 
Împăratul tău.

Verset de memorat
„Oricine va chema Numele Domnului, va f i 
mântuit.“ Romani 10:13

Ajutoare vizuale
planşe: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 5-7 şi 5-8 ♦

sau

 imagini PowerPoint: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5,  ♦
5-6, 5-7 şi 5-8

şi

carton cu cuvinte: „Isus Hristos este Împărat“  ♦
(adevărul evanghelistic)

Schiţa lecţiei

Planşa 5-1  Ucenicii vorbesc între ei 
Domnul Isus este viu

Planşa 5-2 Isus le spune: „Duceţi-vă în 
 toată lumea şi propovăduiţi 
 Evanghelia“ 

Domnul Isus este viu 
şi vrea să f ie 

Împăratul vieţii tale

Planşa 5-3 Domnul Isus Se înalţă la cer 
Domnul Isus 

domneşte în cer

Planşa 5-4 Ucenicii răspândesc 
 Evanghelia, şi mulţi cred 

Doar Domnul Isus 
rezolvă problema păcatului

Planşa 5-5 Ştefan este arestat şi omorât cu 
 pietre

Domnul Isus este Împărat 
peste toţi şi peste toate

Planşa 5-6 Ioan este arestat şi exilat pe 
 o insulă

Planşa 5-7 Domnul Isus I se arată lui Ioan
Domnul Isus Hristos 

este un Împărat minunat, 
care schimbă vieţi

Planşa 5-8  Într-o zi, Domnul Isus Se va 
 întoarce

Împăratul vine – 
pregăteşte-te! 

Lecţia 5
Marele Împărat
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Predarea versetului de memorat

Versetul de memorat
„Oricine va chema Numele Domnului, va f i mântuit.“ Romani 10:13

Introducere
Ţi-a făcut cineva vreodată o promisiune şi nu s-a ţinut de cuvânt? Poate 
părinţii ţi-au promis o bicicletă, dar apoi s-au răzgândit sau au uitat. 
La Dumnezeu însă aceasta nu se întâmplă niciodată. El ce promite, 
împlineşte. 

Legătura cu versetul
Una dintre cele mai măreţe promisiuni a Lui o găsim în Romani, o carte 
din Biblie. În Biblie sunt scrise Cuvintele lui Dumnezeu.

Prezentare
Citeşte versetul din Biblia ta sau roagă un copil mai mare să citească, 
în timp ce restul copiilor urmăresc versetul de pe carton, apoi citiţi 
împreună versetul.

Explicare
„Oricine …“ – Oare acest cuvânt se referă doar la o categorie de oa-
meni? Adulţi, bogaţi, sănătoşi? Nu! Atunci când ne gândim la acest cu-
vânt, ştim că el nu exclude pe nimeni. La fel este şi în cazul promisiunii 
lui Dumnezeu cu privire la mântuire. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, 
ne spune că oricine, adică şi tu, chiar dacă eşti copil, poţi benef icia de 
această promisiune a lui Dumnezeu. 

Repetiţie 
Ridicări ciudate (se ridică în picioare să citească versetul copiii care au 
în îmbrăcăminte culoarea albastru / 8 ani / născuţi în luna iulie etc.).

Explicare
„… va chema Numele Domnului …“ – Tu poţi să chemi Numele Dom-
nului în rugăciune. Îl poţi invita pe Domnul Isus să vină în inima ta, să 
îţi ierte păcatele şi să f ie Mântuitorul tău.

Repetiţie
Controlul volumului

Explicare
„… va f i mântuit“ – Să f ii mântuit înseamnă să f ii iertat de păcate, 
f iindcă acestea te despart de Dumnezeu. Dumnezeu vrea să îţi ierte 
păcatele şi să îţi dea mântuirea. 

Aplicaţie
Nemântuiţi: Dacă încă nu L-ai chemat pe Domnul Isus ca Mântuitor 
al tău, tu ai această posibilitate chiar astăzi, acum. Cheamă-L prin 
rugăciune pe Domnul Isus în inima ta, roagă-L să-ţi ierte păcatele şi să 
f ie Mântuitorul tău. 

La f inal, alege câţiva copii care au memorat versetul, şi cere-le să îl 
spună pe de rost.
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Lecţia

„Acesta era copacul în care ne făceam cazemata!“, a exclamat Si-
mon. El şi fratele lui vizitau ferma unde au locuit când erau copii.

„Şi iată lacul unde ne plimbam cu barca“, spuse Teo. 

„Îţi aduci aminte de ziua când ai căzut în apă, şi ai încercat să te stre-
cori în casă, fără să te vadă mama?“, l-a întrebat Simon.

„Nu-i aşa că-i frumos să ne întoarcem aici şi să vizităm ferma? Avem 
atât de multe amintiri“, i-a răspuns Teo. 

Planşa 5-1

Ucenicii aveau şi ei multe amintiri, f iindcă au petrecut mult timp 
împreună în Galileea. Ei îşi aminteau cum, cu doar cinci pâini şi doi 
peşti, Domnul Isus a hrănit mai mult de 5.000 de oameni. N-au uitat 
niciodată noaptea în care i-a prins furtuna pe mare. Domnul Isus a 
poruncit furtunii să se oprească, şi ea L-a ascultat. Adesea stăteau 
pe malul mării, şi-L ascultau cum îi învăţa. Locul acela era plin de 
amintiri. Şi El le trimisese mesajul că Se va întâlni cu ei din nou.

Aşa se face că, într-o dimineaţă, Isus stătea pe ţărm. Ioan şi-a dat 
seama că este Isus şi a spus şi celorlalţi:

„Este Domnul!“ (vezi Ioan 21:7). Şi niciunul din ei nu îndrăznea 
să-L întrebe: „Cine eşti?“, căci ştiau că este Domnul.

Acum se bucurau că Domnul şi Învăţătorul lor nu a rămas mort. El 
a murit pe cruce, dar a arătat că este mai puternic decât moartea, în-
viind dintre cei morţi. Ei L-au văzut şi au vorbit cu El de câteva ori. 
A fost mort, dar a înviat. Acum avea să le spună ceva important.

Planşa 5-2

„Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ“, le-a spus Isus 
ucenicilor. 

Cum? Toată puterea? Da, Dumnezeu-Tatăl a dat Fiului Său toată pu-
terea şi autoritatea să stăpânească peste toţi oamenii şi peste toate 
lucrurile. Ucenicii Lui au înţeles cu greu acest lucru. Dar El mai avea 
ceva de spus. 

„Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia (Vestea Bună) 
la orice făptură.“ Oare ce „Veste Bună“ dorea Domnul Isus să f ie 
spusă oamenilor din întreaga lume? El dorea ca toţi oamenii să ştie 
că El este Dumnezeu-Fiul, că a murit pe cruce, luând asupra Lui 
pedeapsa pe care o meritam noi. Desigur, El vrea ca toţi oamenii 
să ştie că este viu, că vrea să f ie Domn în viaţa lor şi că poate să le 
ierte păcatele. Dumnezeu te iubeşte şi pe tine, şi doreşte ca tu să auzi 
această Veste Bună. Dar simpla ascultare nu te va mântui de păcatele 
tale. Tu trebuie să crezi în Domnul Isus, care te mântuieşte de toate 
păcatele, şi devine Domnul tău. Aceasta este Vestea Bună pe care 
ucenicii urmau să o spună şi altora. Doreau să le-o spună, dar se 
temeau de urmări. 
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„Ce ni se va întâmpla? Poate vom f i arestaţi sau chiar omorâţi.“ 

Dar ceea ce le-a spus Domnul Isus mai târziu, i-a ajutat să nu se mai 
teamă. 

„Iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului“, le-a 
promis El. 

El avea toată puterea, deci putea să le poarte de grijă oriunde se 
af lau.

Planşa 5-3

La 40 de zile de la învierea Sa, ucenicii au mers în afara oraşului, 
şi au urcat pe Muntele Măslinilor. Acolo Domnul Isus le-a vorbit. 
El le-a spus „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile … Şi 
învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu 
voi în toate zilele.“ Apoi s-a întâmplat o minune. El a început să Se 
înalţe tot mai sus, mai sus. Ucenicii erau uimiţi şi-L priveau cu ochii 
pironiţi spre cer, până când un nor L-a ascuns de privirile lor. El S-a 
întors în cer la Tatăl Său. Ucenicii continuau să privească lung la cer, 
până când, spre surprinderea lor, au apărut doi îngeri şi au început să 
le vorbească. 

„De ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a înălţat la cer 
din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând 
la cer!“

Domnul Isus nu S-a întors încă, dar într-o zi El va reveni. Până atunci 
El domneşte în cer. Deşi ucenicii nu mai puteau să-L vadă, totuşi El 
avea să f ie cu ei mereu.

Planşa 5-4

Vă amintiţi ce le-a spus Domnul Isus ucenicilor să facă? Da, ei 
trebuiau să meargă pretutindeni şi să spună şi altora despre El.

Să presupunem că mergi într-un oraş, unde f iecare om suferă de o 
boală groaznică, o boală incurabilă. Dacă ai şti care este singurul 
tratament al bolii, ce ai face? 

Aşteaptă răspunsurile copiilor. 

Desigur, le-ai spune că există un tratament.

Tot aşa a fost şi pentru ucenici. Peste tot erau oameni care au fost 
neascultători de Dumnezeu. Aceşti oameni au spus minciuni, s-au 
certat, au fost invidioşi şi mânioşi. Ei nu L-au iubit pe Dumnezeu.

La fel este şi astăzi. Fiecare îşi vede de drumul lui, în loc să-L caute 
pe Dumnezeu. Biblia spune: „… f iecare îşi vedea de drumul lui“ 
(Isaia 53:6). De aceea tu şi fratele tău vă certaţi şi ţipaţi unul la altul, 
de aceea tu mănânci singur toată ciocolata şi nu o împarţi cu nimeni. 
Şi tu ai această problemă a păcatului. Şi aceasta este mai gravă decât 
orice boală. Dumnezeu trebuie să-i pedepsească pe cei neascultători. 
Această pedeapsă îţi este dată atunci când mori, şi este pentru totdeauna. 
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Ucenicii Domnului Isus cunoşteau soluţia la problema păcatului. Şi 
au început să spună şi altora despre ea. Unii dintre ei vorbeau famili-
ilor şi prietenilor lor. Ascultaţi ce le spuneau ei, şi veţi auzi rezolva-
rea la problema păcatelor din viaţa voastră.

„Isus Hristos este Acela despre care Dumnezeu a spus că va veni. El 
este Fiul lui Dumnezeu. El a murit pentru păcatele noastre, pironit 
pe o cruce. Dar Dumnezeu L-a înviat dintre cei morţi, şi L-a făcut 
Domn şi Împărat peste toţi şi peste toate“. 

Mulţi dintre cei ce ascultau, au vrut să f ie scăpaţi de păcatele lor, aşa 
că au întrebat: „Ce să facem?“ (Vezi Faptele apostolilor 2:38.)

Petru le-a răspuns: „Întoarceţi-vă de la faptele voastre rele şi credeţi 
în Domnul Isus (pocăiţi-vă)“. Când faceţi aceasta Dumnezeu vă iartă 
de toate păcatele voastre. 

Mii de oameni au făcut lucrul acesta; s-au întors de la faptele lor 
rele şi au crezut în Domnul Isus Hristos, care i-a iertat de păcatele 
lor. Când Dumnezeu îţi iartă păcatele, El le iartă pentru totdeauna. 
Poate şi tu vrei să crezi în El, dar ai anumite întrebări. Rămâi pe 
loc la sfârşitul programului, şi în timp ce ceilalţi joacă un joc, eu îţi 
voi arăta din Biblie cum poţi să crezi în Domnul Isus. Ucenicii se 
bucurau să explice oamenilor acest lucru.

Planşa 5-5

Dar nu toată lumea se bucura să-i audă pe creştini propovăduindu-L 
pe Isus. Mulţi conducători religioşi iudei s-au mâniat pe cei care 
credeau în Isus Hristos. Ei au început să-i persecute pe creştini. Un 
tânăr numit Ştefan a fost omorât cu pietre, pentru că a spus şi altora 
despre Domnul Isus. Mulţi au fost aruncaţi în închisoare, iar alţii 
au fost omorâţi cu sabia. Poate crezi că ei s-au oprit şi nu au mai 
spus altora despre Isus. Dar n-au făcut aşa. Ştiau că Domnul lor este 
Împărat peste toţi şi peste toate, şi că El îngăduie să se întâmple 
aceste lucruri. Era parte din planul Său. Ştiau că dacă oamenii nu aud 
despre Domnul Isus, şi nu cred în El, nu vor f i mântuiţi şi nu vor trăi 
niciodată în prezenţa lui Dumnezeu. Deci ei au continuat să spună şi 
altora despre Isus. 

Lucrurile au mers din rău în mai rău, căci împăratul roman dorea 
acum ca oamenii să i se închine lui ca unui dumnezeu. Dar creştinii 
au refuzat. 

„Împăratul nu este Domn. Isus Hristos este Domn!“, au spus ei. 

Mulţi au fost daţi la lei, iar alţii au fost arşi de vii. 

Dacă crezi în Domnul Isus, vei f i mântuit şi Domnul Isus va f i Dom-
nul tău, dar să ştii că s-ar putea să treci prin greutăţi. Poate nu vei f i 
aruncat la lei, dar poate cineva din familia ta va râde de tine. Poate 
vei f i singurul din clasă care ascultă de profesor şi nu copiază la 
extemporale. Este greu să f ii diferit de ceilalţi. La fel ca ucenicii, 
aminteşte-ţi promisiunea Domnului Isus: „Eu voi f i întotdeauna 
cu tine!“ El este Împărat peste toţi şi toate, şi este alături de toţi cei 
care-L iubesc. 
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Unul dintre aceia care-L iubeau era şi Ioan. El fusese un prieten apro-
piat al lui Isus. El a văzut cum au fost omorâţi mulţi dintre prietenii 
lui, şi el însuşi a fost întemniţat. Dar nu a renunţat.

Planşa 5-6

La o vârstă înaintată, soldaţii l-au arestat şi l-au urcat într-o corabie, 
împreună cu alţi întemniţaţi. Oare unde îi duceau? După un timp, 
la o distanţă oarecare, au văzut o insulă mică. Corabia s-a îndreptat 
într-acolo, şi a acostat la mal. Ioan împreună cu ceilalţi au debar-
cat, şi apoi corabia a plecat. Insula, numită Patmos, avea doar 12 
km lungime şi 7 km lăţime. Aceasta era închisoarea lor. Poate că 
acolo au fost puşi sub supravegherea unui stăpân aspru, care-i păzea 
să nu evadeze şi îi obliga să muncească din greu. Poate că munca 
lui Ioan era să spargă lespezi de marmură din carieră, muncă grea 
şi epuizantă pentru un om bătrân. Poate că adesea Ioan îşi zicea în 
gând: „Domnul este cu mine şi aici, ştiu lucrul acesta, pentru că El a 
promis aşa“. Sunt sigur că şi-a amintit că Domnul Isus este Împărat 
peste toţi şi peste toate. Dacă ar f i vrut, Domnul Său ar f i putut să-l 
elibereze pe Ioan de pe acea insulă, dar probabil că El avea un motiv 
pentru a-l ţine pe Ioan acolo. Da, El avea un plan minunat …

Planşa 5-7 

Într-o duminică dimineaţă, Ioan L-a văzut pe Domnul Isus. Da, era 
El cu adevărat! Era mare şi puternic, strălucitor şi luminos, aşa cum 
este acum în cer. Totul era prea minunat pentru Ioan. El a căzut 
leşinat la picioarele Domnului Isus.

Domnul Isus este cel mai mare şi cel mai puternic dintre toţi, dar El 
este de asemenea blând şi iubitor. El Şi-a pus mâna peste Ioan şi i-a 
zis: „Nu te teme! Eu sunt cel viu. Am fost mort, dar acum sunt viu 
pentru totdeauna!“ (vezi Apocalipsa 1:17-18). 

Acesta este Domnul Isus – Cel care poate să-ţi ierte toate păcatele. 
El te poate scăpa de pedeapsa pe care o meriţi. Dacă I-ai cerut ier-
tare de toate păcatele tale, El te va ajuta să trăieşti aşa cum Îi place 
lui Dumnezeu. El a făcut aceasta pentru Ioan. L-a ajutat să trăiască 
pentru El. Înainte, când era tânăr, Ioan avea un temperament iute, 
dar Domnul Isus a făcut din el un om blând şi răbdător. El te poate 
schimba şi pe tine. Dacă eşti impulsiv, El te face blând. Dacă spui 
minciuni, El te face un om cinstit. Numai Domnul Isus poate să-ţi 
ierte toate păcatele şi să te schimbe. El este un Împărat puternic şi 
minunat. El te poate mântui, te poate schimba. El stăpâneşte peste 
toţi şi peste toate şi ştie ceea ce se va întâmpla cu lumea aceasta.

El i-a arătat lui Ioan câteva din lucrurile care aveau să se întâmple. 
Ioan chiar a văzut cum va f i cerul – un loc plin de bucurie şi fericire. 
El a văzut o mare mulţime de oameni, pe care nu putea s-o numere 
nimeni, strigând cu glas tare: „Mântuirea este a Dumnezeului nostru, 
care şade pe scaunul de domnie“, Împăratul nostru. De asemenea, 
a văzut şi pedeapsa groaznică care va veni peste aceia care nu au 
crezut în Domnul Isus ca Mântuitor. Ioan a scris tot ceea ce a văzut, 

PowerPoint 5-7

PowerPoint 5-6

Citeşte sau roagă un copil mai 
mare să citească versetul din 
Biblie. 

Conexiune în PowerPoint

Arată cartonul cu adevărul 
evanghelistic.

Ioan şi fratele lui au fost numiţi „Fii 
tunetului“ (Marcu 3:17), lucru care 
sugera că erau impulsivi. 



Un Salvator pentru tine

46

iar noi putem să citim astăzi toate acestea, în ultima carte a Bibliei, 
Apocalipsa. Ultimul lucru pe care l-a scris Ioan este important; ceva 
despre Împăratul, despre Domnul Isus. Ioan L-a auzit zicând: „Eu 
vin curând!“ Domnul Isus nu S-a întors până acum, dar El va reveni. 
El i-a spus lui Ioan că va veni; amintiţi-vă că şi îngerii la înălţarea 
Lui au spus că El se va întoarce. 

Planşa 5-8

Într-o zi, nimeni nu ştie când, El va veni pe nori. El va veni atât de 
repede, cât îţi ia să clipeşti din ochi. Venirea Lui nu va f i anunţată 
mai dinainte în ziar sau la televizor. Dar atunci când va avea loc, va 
şti toată lumea. Aceia care au crezut în Domnul Isus au fost mântuiţi 
şi vor f i răpiţi la cer ca să-L întâlnească pe Domnul Isus în văzduh. 
Ei vor trăi împreună cu El pentru totdeauna. Toţi aceia care nu au 
crezut în Domnul, vor f i îngroziţi şi vor încerca să se ascundă. Dar 
f iecare dintre ei va trebui să-L întâlnească, iar El îi va judeca. El va 
trebui să-i pedepsească pentru totdeauna. Atunci va f i prea târziu să 
creadă în El ca Mântuitor.

Când Domnul Isus vorbea ucenicilor despre venirea Lui, El le spu-
nea: „Fiţi gata!“ (Luca 12:40). Dar cum poţi să f ii gata? Îţi aminteşti 
ce spuneau ucenicii Domnului Isus oamenilor? „Întoarceţi-vă de la 
faptele voastre rele şi credeţi în Isus Hristos!“ Crezi şi tu în Domnul 
Isus Hristos? Dacă da, spune-I aceasta chiar acum, şi roagă-L să-ţi 
ierte toate păcatele. Dumnezeu promite că ţi le va ierta. Şi astfel vei 
f i gata atunci când Se va întoarce El.

Ioan îşi dorea mult ca Domnul Isus să Se întoarcă. El a zis: „Vino 
Doamne Isuse!“ 

Mai târziu, Ioan a fost eliberat şi i s-a dat voie să se întoarcă la prie-
tenii lui. Dar el nu a uitat niciodată ceea ce a auzit şi a văzut pe insulă. 
Cel mai frumos lucru a fost atunci când L-a văzut pe Împăratul său.

Întrebări de recapitulare

1.  Ce poruncă a dat Isus ucenicilor Săi, înainte de a Se înălţa la cer? 
(„Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice 
făptură.“)

2 Ce promisiune le-a făcut Domnul? („Iată că Eu sunt cu voi în 
toate zilele.“)

3 Care era „Vestea cea Bună“? (Vestea că Domnul Isus este 
Dumnezeu-Fiul, şi că El a murit pe cruce, luând asupra Lui 
pedeapsa pe care o merităm noi pentru păcatele noastre.)

4 Ce S-a întâmplat cu Domnul Isus pe Muntele Măslinilor, când 
era cu ucenicii Săi? (El S-a înălţat din ce în ce mai sus, până 
când un nor l-a acoperit din ochii lor – El S-a întors în cer la 
Tatăl.) 

5 Dintr-odată, au apărut doi îngeri, care au vorbit ucenicilor. Ce 
le-au spus? („De ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care 
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S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum 
L-aţi văzut mergând la cer“ – Faptele apostolilor 1:11.)

6 Când Ioan era bătrân, a fost întemniţat. Unde se af la închisoarea 
lui? (pe o insulă mică, numită Patmos)

7 Ce i s-a întâmplat lui Ioan într-o duminică dimineaţa? (L-a văzut 
pe Domnul Isus şi cerul.)

8 Când Se va întoarce Domnul Isus? (Nimeni nu ştie când, dar 
ştim sigur că Se va întoarce.)

9 Când Domnul Isus Se va întoarce, ce se va întâmpla cu aceia 
care au crezut în El? (Vor f i răpiţi pentru a se întâlni cu Domnul 
în văzduh.)

10 Când Domnul Isus a fost pe pământ, a vorbit despre întoar-
cerea Sa. Ce ne-a spus El să facem, cu privire la aceasta? („Fiţi 
gata!“)

Paşi de sfătuire a copilului 
care vrea să vină la Hristos

1.  Arată-i că are nevoie de mântuire; că nu toţi 
oamenii vor merge în cer; că nimeni nu este 
atât de bun pentru a merita cerul; şi că plata 
păcatului este moartea veşnică – despărţirea 
de Dumnezeu (Romani 3:23; Apocalipsa 
21:27; Ioan 8:21, 24).

2.  Arată-i calea mântuirii. Mântuirea este darul 
fără plată, pentru că Isus a murit în locul nos-
tru pe cruce, a fost îngropat şi a înviat din 
morţi (Ioan 3:16; Efeseni 2:8; 1 Corinteni 
15:3, 4).

3.  Ajută-l să primească darul mântuirii – pe 
Isus Hristos – crezând în El ca Mântuitor 
(Ioan 1:12; Apocalipsa 3:20).

4.  Bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu, ajută-l să 
aibă siguranţa mântuirii (Ioan 3:36; Apoca-
lipsa 3:20; Evrei 13:5).

5.  Învaţă-l să mărturisească despre Hristos 
(Matei 10:32). Această mărturisire poate să 
ţi-o facă întâi ţie, apoi altor lucrători, priete-
nilor şi unui grup sau bisericii. 

Fotocopiază, apoi decupează, şi păstrează în Biblie#
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