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Introducere 
 
 
Important! Înainte să începi să pregăteşti lecţiile, te rugăm citeşte cu atenţie observaţiile 
despre cum să foloseşti această serie de lecţii biblice. 
 
Lecţiile biblice incluse în această serie au fost alese cu atenţie. Fiecare dintre ele au un caracter 
pur evanghelistic. Lecţiile sunt destinate special pentru primele săptămâni de predare la un Grup 
Vestea Bună® înregistrat la AMEC sau în cadrul altor ore de evanghelizare a copiilor care nu sunt 
familiari cu Evanghelia şi încă nu sunt mântuiţi. 
 

 Zacheu, un om pierdut care a fost mântuit şi schimbat de Isus.  

 Mefiboşet, un om sărac şi olog ce a fost acceptat în familia împăratului.  

 Noe, salvat de la dezastru. 

 Vistiernicul etiopian care a fost găsit de Filip, dar şi de Dumnezeu. 

 Saul, cel care a fost întors din drum de Însuşi Dumnezeu.  

Mesajul mântuirii e clar prezentat în fiecare lecţie. De asemenea, fiecare lecţie conţine învăţătură 
şi aplicaţia adevărului pentru copiii mântuiţi. Dacă Grupul Vestea Bună e la început şi nu sunt încă 
copii mântuiţi în acel grup, nu este nevoie ca învăţătorul să includă învăţătura pentru cei mântuiţi.  
 
Grupul Vestea Bună® e o marcă înregistrată AMEC®. Pentru a folosi acest nume pentru grupul 
tău, trebuie să fii de acord cu regula AMEC® şi să semnezi declaraţia de credinţă AMEC. Dacă 
doreşti să afli mai multe informaţii sau numele lucrătorului AMEC din zona ta sau din cea mai 
apropiată zonă, te rugăm contactează Biroul Naţional, C.P. 61, O.P. 4, 550470 Sibiu, tel. 0269-
229994, email: amec.cef@gmail.com 
 
 
Definirea termenilor şi a simbolurilor  
 

Pasajul biblic 

Deşi mai pot fi şi alte versete care au legătură cu lecţia, pasajul biblic prezentat e pasajul din care 
e inspirată lecţia. În text este folosită versiunea Cornilescu, textul fiind uşor adaptat, pe înţelesul 
copiilor. Asigură-te că ai Biblia deschisă la pasajul lecţiei corespunzătoare şi vei citi câteva versete 
cheie în momentele potrivite.  
 

Versetul de memorat 

Pentru toate cele cinci lecţii sunt tipărite cinci versete vizualizate. Recomandăm ca primele trei 
versete să fie predate de-a lungul celor cinci săptămâni. Este mai bine ca trei dintre ele să fie 
predate mai amănunţit, în loc să se încerce a se învăţa câte un verset în fiecare săptămână. Cele 
două versete rămase, pot fi păstrate pentru alte ocazii.  
 

Adevărul Central (AC) 

S-a ales un adevăr central pentru fiecare lecţie. Scrie pe un carton adevărul central pentru fiecare 
lecţie. Păstrează-l la îndemână şi în momente propice ale lecţiei ridică-l, astfel încât să fie văzut 
de copii. Treptat, va trebui să dezvolţi adevărul respectiv de-a lungul lecţiei astfel încât copiii să-l 
înţeleagă cu adevărat. Te poţi gândi la întrebări pe care copiii noi le pot avea despre acel adevăr. 
Apoi răspunde acelor întrebări în predarea ta, rând pe rând. Să luăm ca exemplu lecţia cu 
Zacheu. Adevărul central este: „Isus iubeşte copiii şi vrea să-i mântuiască şi să-i schimbe”. 
Adevărul central poate fi predat pe măsură ce răspundem la următoarele întrebări:  
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 Cine este Isus? (Fiul lui Dumnezeu, care a devenit om, fără păcat) 

 De ce au nevoie copiii să fie mântuiţi şi schimbaţi? (Pentru că şi ei sunt păcătoşi) 

 Ce a făcut Isus ca El să poată să mântuiască şi să schimbe? (El a murit şi a înviat) 

 Ce trebuie să facă un copil ca să fie mântuit şi schimbat? (Să se întoarcă de la păcat şi să Îl 
 accepte pe Isus în viaţa lui) 

 Ce schimbări vor apărea în viaţa lui? (Va dori să placă Domnului prin vorbire, gândire şi fapte). 
 

ACN – abreviere pentru aplicarea Adevărului Central pentru copilul Nemântuit.  

ACM – abreviere pentru aplicarea Adevărului Central pentru copilului Mântuit.  
 
 

Ajutoare Vizuale 

Foloseşte planşele furnizate. Poate vei dori să foloseşti şi alte ajutoare vizuale cum ar fi cartoane cu 
adevărurile centrale, cuvântul cheie pentru fiecare lecţie – „schimbat”, „primit”, „mântuit”, „găsit”, 
„întors din drum”. La timpul potrivit în lecţie va trebui să arăţi aceste cartonaşe copiilor.  
 

Disponibil pentru sfătuire (DPS) 

Este un moment în lecţie (sau într-o altă parte a programului) în care le spui copiilor că vei fi 
disponibil după oră să oferi sfătuire individuală şi să ajuţi copilul care doreşte să se încreadă în Isus 
ca Mântuitor al său. Sunt oferite în lecţii câteva exemple despre cum să te faci disponibil pentru 
sfătuire. 
 

Invitaţia  

Aceasta e o parte integrală a Evangheliei. Învăţătorul explică copiilor faptul că Dumnezeu invită 
copilul nemântuit să vină la El. Copilul răspunde din toată inima şi se întoarce de la păcatul lui la 
Dumnezeu cu pocăinţă şi credinţă.   
 

Întrebările recapitulative 

Acesta este un punct important în program. Vei fi în stare să-ţi dai seama cât din predare a fost 
înţeles de copii. Având aceasta în vedere, vei putea contribui la înţelegere sau să corectezi unde vezi 
că e necesar. Asigură-te că vei citi aceste întrebări înainte de a preda lecţia şi astfel să poţi include 
informaţia ca ei să poată răspunde corect. Foloseşte un ajutor vizual cu care eşti familiar pentru a 
ţine scorul.  
 
 
Patru părţi ale povestirii biblice 
 

Introducere 

Un mod creativ de a captiva atenţia copiilor şi a-i ajuta să se concentreze asupra conţinutului ce 
urmează.  
 

Desfăşurarea evenimentelor 

Progresia cronologică a evenimentelor majore ale pasajului.  
 

Punctul culminant 

Acesta este cel mai înalt punct al povestirii în care problema este rezolvată sau misterul se încheie. 
După acest moment, interesul copiilor începe să scadă. Cea mai mare parte a învăţăturii şi a 
aplicaţiei trebuie să fie inclusă înainte de acesta.  
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Concluzie 

Punctele de încheiere ale povestirii, prezentate pe scurt. Concluzia pregăteşte terenul pentru 
invitaţia finală pentru copilul nemântuit ca acesta să-şi pună încrederea în Dumnezeu.  
 

Idei ajutătoare alăturate 

Pe marginea din stânga a textului fiecărei lecţii există o coloană de idei ajutătoare pentru învăţător. 
Acestea au ca scop să îţi ofere informaţii de fond şi metode de implicare a copiilor în procesul de 
învăţare. Alege ceea ce consideri că îţi e de folos în funcţie de vârsta copiilor, timpul şi spaţiul 
disponibil în încăperea în care are loc programul.  
 

Schiţa lecţiei biblice  

Este inclusă o schiţă a fiecărei lecţii pentru a te ajuta să vezi direcţia majoră a acesteia. Aceste 
schiţe pot fi fotocopiate şi puse în Biblia ta ca să te ghideze în timp ce predai. Versetele citate fac 
parte din lecţie. Versetele din paranteze sunt doar pentru învăţător.  
 

Exemplu de program pentru un Grup Vestea Bună la prima întâlnire    
 

         Timp total aproximativ 60-65 minute.  

Primirea copii-

lor 

Deseori, copiii provin din familii în care părinţii sunt absenţi, 
în conflict şi nu au timp să îi asculte. Fă-ţi timp să vorbeşti cu 
ei, să îi asculţi, poate chiar să te joci un joc sau două cu ei. 
Fii prietenul lor! 

 (8 minute)   

Cântece Învaţă-i şi cântă cu ei un cântec sau două care conţine fapte-
le Evangheliei. De exemplu: „Calea ce duce”,.. „Da, inima mi-
era neagră”.   

(5 minute)  

Timpul întrebă-

rilor  

Comentează pe scurt ceea ce vor avea de citit din Cartea 
Întrebărilor cu meditaţii ca astfel s-o prezinţi copiilor. Încura-
jează-i să aibă un „timp de părtăşie” zilnic – să citească câte-
va versete din Biblie şi să se roage.   

(5 minute)  

Rugăciune Condu copiii într-o rugăciune scurtă. Învaţă-i să fie respectu-
oşi în timpul rugăciunii.  

(1 minut)  

Doctrină Ar fi bine să predai două sau trei pagini din „Ce trebuie să 
ştie fiecare copil”.  

(5 minute)  

Cântec Cântă din nou împreună cu ei unul din cântecele ce le-au 
învăţat.  

(3 minute)  

Verset de me-

morat  

Predă sau recapitulează un verset într-un mod interesant.  (7 minute).   

Cântec  Cântaţi din nou pentru a varia programul.  (1 minut)  

Lecţia Biblică  Aceasta este cea mai importantă parte a orei. (15-20 minute)  

Joc recapitula-

tiv 

Întrebări ce sunt oferite la fiecare lecţie, care recapitulează 
nu doar faptele povestirii, ci şi învăţătura şi aplicaţiile din po-
vestire. 

(8 minute)  

Cântec  Cântaţi un cântec cunoscut. (2 minute)  

Încheierea pro-

gramului 

Încheiaţi cu rugăciune. (1 minut)  
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Programul se va schimba de-a lungul anului. De exemplu, poate vei rezerva câteva întâlniri în care 
vei învăţa pe copii să se roage, sau poate vei alege să incluzi un capitol cu o povestire misionară, 
povestiri ce le poţi procura de la AMEC. Poate vei dori să renunţi într-o săptămână la jocul 
recapitulativ sau la spotul doctrinar.  
 
Sugestii pentru a preda preşcolarilor 
Deoarece preşcolarii au o durată redusă a atenţiei, predă evenimentele principale ale povestirii, 
eliminând anumite detalii. Pentru a-i ajuta să reţină mai bine ceea ce au învăţat, implică copiii în 
activităţi legate de lecţie în timp ce predai. Unele activităţi sunt furnizate în coloana de idei 
ajutătoarea a lecţiei. 
 
Folosind lecţia 1 ca exemplu, iată câteva idei pentru activităţi cu preşcolarii. Poţi adapta aceste idei 
pentru a le folosi cu alte lecţii.  
 
 
Lecţia 1—Zacheu 
 

 Planşa 1-1 Permite fiecărui copil să pună monezi în pungă. În loc să foloseşti o hartă,  
   lasă-i pe copii să îşi imagineze copacii, să „miroase” florile. Dacă e   
   posibil, adu flori care să fie trecute pe rând de la unul la altul.  

 
 Planşa 1-2 Joc de roluri: Toţi copiii joacă rolul lui Zacheu, mergând, uitându-se ţinând  

   palma deasupra ochilor, întinzându-se pe vârfuri.  
 

 Planşa 1-5 Joc de roluri: Toţi copiii interpretează pe Zacheu coborându-se din   
   copac. 

 
 Planşa 1-6 Copiii, prefăcându-se că sunt Zacheu, merg (în cerc) spre „casa” lui   

   împreună cu Isus.  
 
 
Poţi prezenta mesajul Evangheliei ca punct separat în program (5 minute) şi să îl omiţi astfel din 
lecţia biblică. Foloseşte pentru aceasta planşele 1-3, 1-7 şi 1-9.  
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Lecţia 
Adevărul 

central 
Aplicaţia 

Versetul de 

memorat 

 Zacheu - Mântuit şi 

schimbat de Domnul 

Isus 

Luca 19:1-10 

  

Domnul Isus iubeşte 

pe cei pierduţi – El 

vrea să-i mântuiască 

şi să-i schimbe. 

Nemântuit: Acceptă-l pe Isus în viaţa 

ta (la fel cum Zacheu L-a primit pe 

Isus în casa şi în viaţa lui). 

Mântuit: Arată celor din jurul tău 

cum te-a schimbat Domnul Isus. 

„Fiul omului a venit să 

caute şi să mântuiască ce 

era pierdut.“  

Luca 19:10 

Mefiboşet – 

Acceptat în familia 

lui Dumnezeu 

2 Samuel 4:4 

2 Samuel 5:1-5 

2 Samuel 9:1-13 

  

Doar prin harul lui 

Dumnezeu putem fi 

acceptaţi în familia 

Sa. 

Nemântuit: Aşa cum eşti, vino la 

Dumnezeu prin Domnul Isus (la fel 

cum Mefiboşet a venit la David). 

Mântuit: Poartă-te ca un fiu al lui 

Dumnezeu. 

„Harul lui Dumnezeu care 

aduce mântuire pentru toţi 

oamenii a fost arătat.“  

Tit 2:11 

Noe – Salvat de la 

dezastru 

Geneza 6:1 - 9:17 

2 Petru 2:5 

Calea lui Dumnezeu 

e singura cale prin 

care poţi fi mântuit. 

  

Nemântuit: Încrede-te în Domnul Isus 

ca singurul Mântuitor (la fel cum Noe 

s-a încrezut în corabia pe care 

Dumnezeu i-a oferit-o ca să scape) 

Mântuit: Fii credincios (la fel ca Noe) 

în a spune altora despre calea 

mântuirii. 

„Domnul cunoaşte calea 

celor neprihăniţi, dar calea 

păcătoşilor duce la pie 

ire.“  

Psalmul 1:6  

Vistiernicul etiopian 

– Găsit de 

Dumnezeu 

Fapte 8:1-8, 26-40. 

Dumnezeu şi-a dat 

Fiul să moară pentru 

cei pierduţi 

Nemântuit: (La fel ca vistiernicul 

etiopian) crede în Domnul Isus, 

Mântuitorul care te caută, să îţi dea 

viaţă veşnică. 

Mântuit: (Ca şi Filip) împărtăşeşte 

Cuvântul lui Dumnezeu (un tractat 

sau verset) cu cineva. 

„Domnul a făcut să cadă 

asupra Lui nelegiuirea 

noastră a tuturor.“  

Isaia 53:6 

Saul – Întors din 

drum de Dumnezeu 

Fapte 9:1-22, 

Filipeni 3:3-8 

Fiecare trebuie să se 

întoarcă din drumul 

vieţii sale la 

Dumnezeu. 

Nemântuit: Întoarce-te de la păcatul 

tău la Isus. 

Mântuit: Roagă-te pentru alţii... 

    ... pentru cei care suferă din cauză 

că s-au întors la Hristos. 

   ... pentru prietenii tăi nemântuiţi, ca 

ei să se întoarcă la Isus. 

„Pocăiţi-vă dar şi întoar-

ceţi-vă la Dumnezeu, ca 

să vi se şteargă păcatele.“ 

Faptele Apostolilor 3:19 

Recapitulare --- --- --- 

Privire de ansamblu 
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Lecţia 1 

Zacheu – Salvat şi schimbat de Domnul Isus 
 

Text biblic: Luca 19:1-10 

Adevăr central: Domnul Isus iubeşte pe cei pierduţi - doreşte să-i mântuiască şi să-i schimbe.  

Aplicaţie:  
 Nemîntuit:  Primeşte-L pe Domnul Isus în viaţa ta (la fel cum Zacheu L-a primit în casa şi în  
   viaţa  lui). 
 Mântuit:  Arată altora cum te-a schimbat Domnul Isus.  

Verset de memorat: Luca 19:10. „Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.“ 

Ajutoare vizuale:  

 Planşe: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8 şi 1-9.  
 Ar fi bine, de asemenea, să scrii adevărul central pe două cartonaşe (unul cu „Domnul Isus 

iubeşte pe cei pierduţi” şi altul cu „El doreşte să-i mântuiască şi să-i schimbe”) şi arată-le în 
punctele din lecţie unde este menţionat în text.   

 Scrie pe un carton cuvântul „schimbat”.  

Schiţa lecţiei  

Introducere 
 Zacheu numărându-şi banii. 

Desfăşurarea evenimentelor  

1. Bogat, dar dispreţuit de cei din jur, vameşul Zacheu trăia în Ierihon. (Luca 19:1-3) 

2. Isus trece prin Ierihon, urmat de mari mulţimi de oameni. (Luca 19:3) AC 

3. Zacheu era păcătos. ACN 

 Învaţă-i că şi copiii sunt păcătoşi. 

4. Zacheu se urcă într-un dud să-l vadă pe Isus.  (Luca 19:4)  

5. Isus se opreşte sub dud şi îl priveşte pe Zacheu.  (Luca 19:5) 

6. Isus îi spune lui Zacheu să se coboare, că doreşte să vină în casa lui. ACN 

 Dezvoltă aici învăţătura despre Domnul Isus – El te cunoaşte, El te iubeşte. 

7. Zacheu se dă jos din copac şi Îl primeşte pe Isus cu bucurie.  (Luca 19:6-7) 

8. Zacheu Îl ia pe Isus la el acasă. 

9. Mulţimea e nemulţumită că Isus e prieten al păcătoşilor. 

10. Isus urma să moară pentru păcatele lui Zacheu. ACN 

 „Ce a făcut Isus ca tu şi eu să putem fi mântuiţi de păcatele noastre?” – A murit pe cruce 
 în locul tău – nu pentru păcatul Lui; a înviat.  

11. Isus îşi declară misiunea pe care  o avea pe pământ – să caute şi să mântuiască pe cei 

pierduţi. ACN 

 Trebuie să Îl primeşti pe Isus în viaţa ta, (la fel cum Zacheu l-a primit în casa lui). 

Punct culminant 
Zacheu nu numai că Îl primeşte pe Isus în casa lui, ci Îl primeşte şi în viaţa lui şi ca rezultat 

 Domnul l-a mântuit şi l-a schimbat. 

Concluzie 

Zacheu este schimbat înăuntrul lui şi aceasta s-a văzut prin comportamentul lui schimbat 

 vizibil pentru cei din jur. (Luca 19:8)   ACM, ACN 

Explică: „Ce schimbări au loc în viaţa ta după ce Isus te mântuieşte?” 

Prezintă invitaţia pentru copilul nemântuit de a-L primi pe Isus ca Mântuitor. (Foloseşte 
 Ioan1:12, de exemplu) 
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Predarea versetului de memorat 
 

Versetul de memorat:  
 „Pentru că Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.” Luca 19:10 
 
Introducere: 

Te-ai pierdut vreodată? (Împărtăşeşte cu ei o ocazie în care tu ai avut această experienţă 
sau permite unui copil să povestească situaţia lui). A venit cineva să te caute? Cum te-ai 
simţit atunci când ai fost „găsit”? Biblia spune că atunci când tu şi eu ne-am născut, eram 
pierduţi în păcat şi despărţiţi de Dumnezeu. Există însă cineva care te caută şi versetul 
nostru de azi ne spune Cine e acea persoană.  

 
Prezentare:  
 Citeşte versetul din Biblia ta în timp ce copiii urmăresc versetul scris mare pe carton. 

 
Explicare: 

„Pentru că Fiul omului” - Acesta este un nume pentru Isus pe care El l-a folosit de multe 
ori în cartea Luca din Noul Testament.  
„a venit” – Isus a lăsat cerul şi a coborât pe acest pământ pentru un motiv foarte special. 
„să caute” – El caută pe aceia care sunt pierduţi în păcat, care nu-L cunosc pe El ca 
Mântuitor. El te caută pe tine astăzi.  
„şi să mântuiască ce era pierdut” – El nu numai că îi caută pe cei care sunt pierduţi dar 
vrea ca ei să fie mântuiţi. El vrea să îţi îndepărteze păcatele, dacă tu crezi în El ca 
Mântuitor al tău.  

 
Aplicaţie: 

Nemântuiţi: Dacă încă mai eşti pierdut în păcatul tău, Isus te caută. El doreşte să îţi  
  ia păcatul. Mai târziu, la sfârşitul acestei întâlniri vei avea posibilitatea să îţi pui 
  încrederea în Domnul Isus şi să fi salvat de păcatul tău.   
Mântuiţi:  Dacă tu nu mai eşti pierdut în păcatul tău, cei din jur trebuie să vadă că tu eşti 

diferit. Ei trebuie să fie în stare să declare despre tine că tu te-ai întors din 
drum. Obiceiurile rele pe care le-ai avut înainte trebuie să se schimbe, în timp 
ce vei asculta de poruncile lui Dumnezeu. Dacă prietenii tăi vor vedea o 
diferenţă în tine, aceasta îi va face să se întrebe de ce tu eşti altfel şi aşa vei 
avea ocazia să le spui şi lor despre Dumnezeu.  

 
Repetiţie:  
 Împarte clasa în două grupuri, primul grup spune „Pentru că Fiul Omului a venit” şi al 

doilea grup continuă versetul până la sfârşit. Textul biblic (Luca 19:10) o spun toţi cu voce 
tare.  

 
 Variaţie:  
 După modelul „papagalului”, învăţătorul spune primul cuvânt şi toţi ceilalţi repetă după el. 

Se continuă până când învăţătorul spune intenţionat un cuvânt greşit. Toţi cei care sunt 
prinşi că au repetat acel cuvânt ies din joc, dar vor ajuta învăţătorul în continuare să 
„depisteze” pe cei care mai greşesc. În timpul jocului se poate alege o altă persoană care 
să spună primul cuvânt.  

 
 Exemplu:  Învăţătorul   Copiii 

  Luca 19:10  Luca 19:10 
  Pentru   Pentru  
  că   că  
  Fiul    Fiul  
  lui Dumnezeu  ---- (ei nu trebuie să repete) 
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Lecţia 

Planşa 1-1 

Cling, cling, cling. Monedele cădeau de pe masă, una după alta, în 

două grămezi. Una dintre ele, o dădu deoparte.  

- O să trimit aceşti bani de pe taxe, la Roma, chiar mâine, şi-a notat. 

Apoi, ochii strălucind îi căzură pe cea de-a doua grămadă - era doar puţin 

mai mare decât prima. Un zâmbet i-a arcuit buzele în timp ce îşi trecea 

mâinile printre monezi. Aceşti bani – sunt ai mei! Plată pentru o slujbă 

bine făcută!, se felicită pe sine. A tras spre el grămada de bani, lăsând-o 

să cadă într-o pungă mare de pânză pe care apoi a strâns-o bine.  

Povestirea despre acest om o găsim în Biblie – cartea pe care 

Dumnezeu a scris-o pentru noi. Numele lui era Zacheu. El trăia în oraşul 

Ierihon. Ca vameş şef, el era responsabil de toţi vameşii angajaţi ai 

guvernului roman.  

Vameşul era cel care decidea cât trebuie să plătească o persoană. 

Mulţi vameşi erau necinstiţi şi lacomi, percepând de la oameni mult mai 

mult decât trebuia, păstrând diferenţa pentru ei.  

Zacheu devenise foarte bogat datorită banilor pe care i-a furat de la 

oameni. Probabil că nu avea nici un prieten printre evrei, oamenii care 

locuiau în Ierihon. Puţini erau aceia care să treacă pe la el într-o vizită de 

prietenie sau să îl invite să-i viziteze.  

Soarele dimineţii răsărea peste Ierihon – un oraş minunat, cu 

palmieri înalţi şi grădini cu trandafiri dulce-mirositori. Aproape în fiecare 

zi, prin oraş treceau şiruri de cămile venite din deşert cu negustori care 

cumpărau şi vindeau multe lucruri atractive.    

Prin Ierihon treceau şi mulţi vizitatori în drumul lor spre Ierusalim, 

capitala ţării Israel.  

 

Planşa 1-2 

Zacheu a ieşit din casa lui frumoasă şi mergea acum pe străzile 

aglomerate. Probabil că ura aceste zile în care mulţimile de oameni 

aproape că se călcau în picioare unii pe alţii! Peste tot în jurul lui, oamenii 

se salutau şi îşi făceau urări de bine. Dar pe el nu l-a salutat nimeni.  

A observat un grup mare de oameni adunat într-o margine de drum. 

Păreau că aşteaptă ceva cu nerăbdare. „Ce se va întâmpla?“ se va fi 

întrebat el. Încercă să îşi facă loc cu coatele printre ei, dar parcă nu 

ajungea nicăieri aşa. S-a ridicat pe vârfuri ca să poată vedea pe deasupra 

capetelor celor din jur, dar Biblia, Cartea lui Dumnezeu, ne spune că „nu 

putea, din cauza mulţimii, căci era mic de statură”. (Luca 19:3).  

- Vine! Vine!, strigă mulţimea. Oamenii se înghesuiau tot mai mult 

aglomerând strada. Simţea cum creşte freamătul peste tot în jurul lui. Cine 

era această Persoană pe care toţi doreau s-o vadă? Era Domnul Isus! 

Probabil că mulţimea auzise aşa de multe lucruri despre Isus – cum El a 

vindecat bolnavii, cum I-a hrănit pe cei flămânzi.  

(Permite copiilor să participe povestindu-ţi alte minuni făcute de 

Domnul Isus). 

Probabil, Zacheu a auzit şi el despre Isus. Bănuiesc că şi el se gândea 

că Isus este om foarte bun.  

Cu siguranţă, aşa este. Isus este un om bun. Dar El este cu mult mai 

Foloseşte monede adevărate, 
lăsându-le să cadă una câte una în 
două grămăjoare, spunând cuvinte-
le pe care, poate le-a spus şi 
Zacheu. Adună una dintre grămezi 
într-un săculeţ cu sfoară. Aceasta 
va adăuga dramatism introducerii 
tale.  

Ridică Biblia în aşa fel încât copiii s
-o vadă, deschisă la Luca 19.  

Copiii să pronunţe în cor numele lui 
Zacheu.  

Taxa era stabilită în funcţie de banii 
pe care o persoană îi câştiga, pă-
mântul deţinut, numărul de oameni 
care locuiau în casa lui şi alţi fac-
tori. (Citeşte despre taxa romană în 
dicţionarul biblic).  

Arată pe hartă unde se află oraşe-
le Ierihon şi Ierusalim. Copiii mai 
mari vor găsi acest lucru intere-
sant şi de folos.  

Implică copiii în lecţie pentru a-i 
ajuta să-şi amintească povestirea! 
Poţi iniţia un joc de roluri cu copiii – 
oamenii nerăbdători să-L vadă pe 
Isus; Zacheu încercând să treacă 
prin mulţime.  

AC 
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mult decât atât! El este Fiul lui Dumnezeu, care a venit din ceruri. El s-a 

născut ca un copilaş şi a crescut la fel ca oricare copil, dar El era diferit 

prin faptul că era perfect. El nu a făcut niciodată vreun rău. Era perfect şi 

inima Lui era plină de iubire pentru toţi oamenii. Acesta a fost unul dintre 

motivele pentru care venise acum şi în Ierihon, fiindcă îl iubea pe Zacheu 

şi îl căuta.  

Poate că Zacheu era şi el curios, ca toţi cei din mulţime, să vadă cum 

arăta un făcător de minuni. Sau poate se simţea vinovat din cauză că a 

furat de la oameni. Evreii îl considerau o persoană foarte rea pentru că 

Zacheu lucra pentru romanii nesuferiţi care le stăpâneau ţara.  

 

Planşa 1-3 

E adevărat – Zacheu nu era un om bun. Era egoist şi lacom. Dar nu 

este singurul. Ştiai că Dumnezeu spune în Biblie că „Toţi au 

păcătuit..“ (Rom. 3:23)? Şi tu şi eu suntem păcătoşi, de asemenea. 

Aceasta înseamnă că noi vrem să mergem pe calea noastră, şi mergem 

împotriva căii lui Dumnezeu. Noi ne-am născut păcătoşi. De fiecare dată 

când bârfeşti pe cineva, spunând lucruri urâte despre acea persoană, sau 

atunci când nu asculţi de mama ta, sau pleci cu prietenii tăi cu gând să 

faci lucruri rele, cum ar fi să scrii pereţii cu vopsea, atunci tu nu asculţi de 

Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu spune clar în Cuvântul Lui: „ascultaţi de 

părinţi” (Efeseni 6:1) şi „fiţi buni unii cu alţii” (Efeseni 4:32). Şi tu şi eu 

păcătuim. Ne naştem cu dorinţa în inimă de a face răul. Păcatul tău te 

desparte de Dumnezeu şi meriţi să fii pedepsit. Ai nevoie să fii mântuit şi 

salvat de acea pedeapsă.  

Păcatul poate de asemenea să strice relaţiile pe care le ai cu cei din 

jur, la fel cum egoismul şi furturile lui Zacheu îl despărţeau de Dumnezeu 

şi de ceilalţi oameni.  

Era dispreţuit şi nimeni nu avea încredere în el. 

Curiozitatea sau sentimentele sale de vinovăţie, oricare ar fi fost 

motivul lui, el încerca cu disperare să vadă pe deasupra mulţimii, dar nu 

putea nicidecum. Era prea mic! 

 

Planşa 1-4 

Zgomotul mulţimii era din ce în ce mai puternic! Isus a intrat în oraş. 

Ucenicii mergeau alături de El. Oamenii strigau şi se împingeau unii pe 

alţii din toate părţile. Probabil că cei bolnavi se chinuiau să se apropie de 

Isus ca să fie vindecaţi. Poate că mamele îşi ţineau copiii în braţe 

întinzându-i spre Isus ca să îi binecuvânteze. Cred că era acolo un zgomot 

asurzitor! Inima lui Zacheu bătea cu putere în piept. Curând Domnul Isus 

avea să treacă de locul unde era el şi şansa de a-L vedea era pierdută! Ce 

să facă? Să urce pe ceva, pe orice?!... Da! A zărit un loc potrivit! Haideţi 

să aflăm care era acel loc!  

Citeşte tare Luca 19:4 sau pune un copil mai mare să citească din 

Biblia ta.  

Da! S-a hotărât să se urce într-un copac, cu crengi joase şi puternice. 

Şi-a ridicat roba până la glezne şi Biblia ne spune că a început să fugă! Ce 

privelişte ciudată să îl vezi pe acest vameş bogat, un om important şi 

mândru, fugind pe strada prăfuită, cu hainele fluturând!  

Apucă o creangă şi începu să urce în copac, gâfâind şi pufăind. S-a 

aşezat pe o creangă groasă şi s-a aplecat, făcându-şi loc cu mâinile printre 

frunzele dudului încercând să-L zărească pe Isus. Isus se apropia tot mai 

AC 

ACN 

Ajută copiii să aplice adevărul de-
spre păcat la vieţile lor, folosind 
exemple în care ei se pot regăsi. 

Expresia feţei tale, vocea şi o notă 
de dramatism te vor ajuta să spui 
această parte a povestirii cu entuzi-
asm şi suspans.  
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   mult ... şi mai mult ... de copacul unde era el. 

Ce emoţionant!  

 

Planşa 1-5 

Isus a ajuns chiar lângă dud. S-a oprit sub crengile lui. Mulţimea s-a 

oprit şi ea. Toţi aşteptau şi probabil că s-a făcut linişte. Poate că urma să-i 

înveţe ceva!  

Apoi Isus s-a uitat în sus, în copac. A privit printre umbrele frunzelor 

direct la faţa plină de uimire a vameşului şef! Nimeni până atunci nu s-a 

uitat la faţa vameşului cu atât de multă dragoste şi bunătate! Apoi, spre 

uimirea lui şi a mulţimii, Isus a început să vorbească vameşului care era 

dispreţuit de toţi!  

Haideţi să citim din Biblie ce i-a spus Isus: 

Citeşte tu sau unul dintre copii Luca 19:5.  

- Zachee, i-a spus Isus, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să 

rămân în casa ta!  (Luca 19:5) 

Zacheu a rămas înmărmurit. Mi-a spus pe nume! De unde mă 

cunoaşte? Şi vrea să vină la mine acasă! Gândurile îi veneau probabil cu 

grămada în minte. Niciodată n-a vrut să vină la mine acasă cineva – în 

special cineva aşa de sfânt cum e El! 

- Copii, puteţi să-mi spuneţi voi cum de ştia Domnul Isus cum îl 

cheamă pe Zacheu? Da, El este Dumnezeu Fiul. El cunoaşte toate 

lucrurile! El ştia dinainte că Zacheu era vameş. Ştia şi că Zacheu suferea 

din cauză că făcea ceea ce este rău, şi că era urât de cei din jurul lui. Dar 

Domnul Isus îl iubea în ciuda modului egoist şi lacom în care trăia.  

Dumnezeu ştie şi numele tău. El ştie unde locuieşti, chiar şi şcoala la 

care mergi! El ştie şi lucrurile rele pe care le-ai făcut, acele lucruri care nu 

erau pe placul Lui, dar te iubeşte şi pe tine indiferent de faptele pe care  le

-ai făcut sau de ceea ce cred alţi oameni despre tine. Alţii copii poate te 

resping şi nu te primesc în jocul sau în echipa lor fiindcă ai făcut ceva rău, 

sau doar pentru că nu le place cum arăţi sau din cauză că nu poţi să faci şi 

tu ceea ce fac ei. Dumnezeu însă nu te alungă şi nu te respinge. Biblia ne 

spune că Dumnezeu iubeşte fiecare persoană din lume (Ioan 3:16). 

Aceasta te include şi pe tine!  

 

Planşa 1-6  

Zacheu şi-a dat seama că Isus îl iubeşte, chiar dacă făcuse lucruri 

rele.  

El s-a coborât imediat din dud. În inima lui probabil că tânjea să fie 

diferit – un om care nu fură, nu e lacom, nu e egoist. Cu mare bucurie,     

L-a condus pe Domnul Isus spre casa lui să ia masa cu el.  

Nu ştim despre ce au vorbit în timpul acela, dar Zacheu a crezut că 

Isus poate să-l mântuiască şi să-l schimbe.  

  

Planşa 1-7 

Şi Zacheu, şi tu şi eu – toţi oamenii chiar – merităm să fim pedepsiţi 

de Dumnezeu pentru neascultarea faţă de El, şi de poruncile Lui scrise în 

Cuvântul Său. Dar Domnul Isus a luat pedeapsa pe care noi o meritam 

atunci când a murit pe cruce. A suferit şi Şi-a vărsat sângele Lui preţios 

pe cruce, ca noi să fim salvaţi. La aceasta ne referim atunci când vorbim 

despre „a fi mântuit” – noi suntem salvaţi de pedeapsa pe care o merităm.  

Arată cartonul cu „Domnul Isus 
iubeşte pe cei pierduţi”.  

ACN 

ACN 
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 Domnul Isus nu a rămas mort pe cruce. El a fost îngropat, dar 

după trei zile a înviat din mormântul în care a fost pus. El este viu 

astăzi şi viu pentru totdeauna. Nu-L poţi vedea cu ochii tăi, dar El este 

aici cu noi astăzi, în acest loc, şi vrea să te mântuiască şi să te 

schimbe, la fel cum a dorit să-l mântuiască şi să-l schimbe pe Zacheu.  

 

Planşa 1-6 (din nou) 

Sub dud, pe drum spre casa lui Zacheu şi în timpul mesei, 

Domnul Isus a vorbit cu Zacheu. Ceilalţi oameni erau uimiţi că Isus a 

acceptat să meargă acasă la un păcătos. Ei nici măcar nu s-au gândit 

vreodată să intre în casa unui om aşa de decăzut. 

Condu copiii într-o discuţie scurtă  întrebându-i: „De ce a dorit 

Isus să petreacă timp cu un astfel de om cum era Zacheu?“ 

Răspunsurile lor vor descoperi mult din înţelegerea pe care ei o au 

despre Cine este Domnul Isus şi de ce a venit El pe acest pământ.  

Isus le-a spus apoi acestor oameni: „Fiul omului a venit să caute 

şi să mântuiască ce era pierdut“ (Luca 19:10) Acestea sunt cuvintele 

din versetul pe care l-am învăţat. Haideţi să-l spunem din nou 

împreună.  

Permite copiilor să repete versetul.  

Copii, Domnul Isus poate să vă mântuiască şi să vă schimbe şi pe 

voi!  

Ce ai de făcut? Ca şi Zacheu, şi tu trebuie să fii gata să te întorci 

de la acele lucruri care nu-i plac lui Dumnezeu. Îi poţi cere Domnului 

Isus să vină în viaţa ta, la fel cum Zacheu L-a primit pe Isus în casa 

lui. Îl poţi invita ca El să-ţi ia păcatul tău şi să te schimbe. Îi poţi 

spune aceasta în inima ta lui Dumnezeu. Dar dacă nu ştii exact cum să 

faci aceasta, te rog, vino la mine aici în faţă, când programul se va 

termina, şi voi sta de vorbă cu tine şi te voi ajuta. Nu-ţi fie teamă, 

doresc cu adevărat să te ajut, dacă tu vrei să-i ceri Domnului Isus să te 

mântuiască şi să te schimbe. Asta a dorit şi Zacheu.  

Da, de aceea a venit Domnul Isus din cer pe pământ, şi tot din 

acest motiv a acceptat să meargă în casa acestui vameş.  

Zacheu nu numai că a primit pe Isus în casa lui, dar L-a primit şi 

în viaţa lui – Domnul l-a mântuit şi l-a schimbat!  

Zacheu s-a schimbat în cel puţin două feluri. S-a schimbat în 

lăuntrul său – păcatele i-au fost iertate de Domnul Isus. Această 

schimbare nu putea fi văzută de cei din jur. Dar ea l-a determinat pe 

Zacheu să facă schimbări pe care toţi au putut să le vadă!  

După ce a fost iertat de Domnul Isus, Zacheu a spus: „Jumătate 

din averea mea o dau săracilor; şi dacă am furat de la cineva, o să-i 

dau înapoi de patru ori mai mult.” (din Luca 19:8).  

Citeşte Luca 19:8 din Biblie.  

Aceasta a demonstrat că Domnul într-adevăr l-a mântuit şi l-a 

iertat. El a devenit un om nou!  

 

Planşa 1-8  

Dacă Îi vei cere Domnului Isus să vină în viaţa ta şi să te 

mântuiască, cu siguranţă o va face. El a venit în această lume să caute 

şi să mântuiască copii, bărbaţi şi femei. Şi la fel cum l-a schimbat pe 

Zacheu, El va începe să te schimbe aşa încât toţi din jurul tău vor 

vedea.  

Arată cartonul cu „El doreşte să-i 
mântuiască şi să-i schimbe”.  

ACN 

Arată ambele cartoane cu adevăru-
rile centrale.  

Prezintă-te disponibil pentru sfătui-
re.  

Arată cartonul pe care e scris cu-
vântul „schimbat”.  
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  Dacă Îl ai pe Isus în viaţa ta, părinţii tăi vor începe să vadă că tu eşti 

diferit. Nu vei fi perfect, dar în fiecare zi Îi poţi cere Domnului Isus să te 

ajute să fi tot mai ascultător. Vei începe să asculţi cu mult mai multă 

bucurie şi chiar vei fi grabnic să asculţi. Profesorii de la şcoală vor 

observa şi ei diferenţa, fiindcă Dumnezeu te va ajuta să înveţi mai mult şi 

să te porţi mai frumos în clasă. Prietenii tăi vor începe şi ei să observe 

cum Dumnezeu te schimbă, poate prin felul în care vorbeşti.  

Domnul te va ajuta să nu mai spui acele cuvinte urâte pe care le 

spuneai înainte. Poate  nu vei mai dori să asculţi glumele murdare pe care 

ei le vor spune. Dacă Îl inviţi pe Isus în viaţa ta, comportamentul tău nu 

va deveni perfect, dintr-odată, dar vor fi schimbări pe care alţii le vor 

putea vedea şi, încetul cu încetul, Dumnezeu va continua să schimbe felul 

în care te comporţi, vorbeşti şi gândeşti.  

 

Planşa 1-9 

În acea zi, cu mult timp în urmă, Zacheu a fost schimbat. Păcatele lui 

au fost iertate. Probabil că era aşa de bucuros că Domnul Isus a venit să-l 

caute şi să-l mântuiască!  

Domnul Isus te caută şi pe tine! El a purtat pedeapsa pe care o 

meritai, ca Dumnezeu să te poată ierta şi mântui. Dar Isus nu a rămas în 

mormânt. El este viu şi este azi aici, chiar dacă nu-L putem vedea.  

Doreşti ca Domnul Isus să te ierte şi să te mântuiască? Doreşti ca El 

să înceapă să te schimbe, ca să nu mai continui să faci acele lucruri ce nu 

sunt pe placul Său? Cu ajutorul Lui, doreşti să fii o persoană schimbată? 

Dacă răspunsul tău este „Da”, invită-l pe Isus să vină în viaţa ta, să fie 

Mântuitorul şi Domnul tău.  

Poţi să te rogi sincer, din inimă, cu cuvinte ca acestea: „Doamne 

Isuse, ştiu că am făcut multe lucruri rele care Ţie nu îţi plac. Mulţumesc 

că mă iubeşti, deşi ţi-am greşit. Mulţumesc că ai murit pe cruce pentru 

mine. Doresc să vii în viaţa mea, să mă ierţi şi să mă ajuţi de acum încolo 

să trăiesc cum îţi place Ţie şi să Te ascult. Amin.” 

Fă lucrul acesta chiar azi – aici la grup sau când ajungi acasă. 

Domnul Isus va răspunde cu siguranţă rugăciunii tale, fiindcă chiar El a 

spus „Eu am venit să caut şi să mântuiesc ce este pierdut.“ (parafrazat din 

Luca 19:10). El l-a mântuit şi l-a schimbat pe Zacheu. El vrea şi poate să 

te mântuiască şi să te schimbe şi pe tine!  

 

 

 

ACM 

Ţine cont de modele de 
comportament ale copiilor din clasa 
ta. Dă câteva exemple de 
schimbare de comportament, 
atitudine şi vorbire, pe care 
Dumnezeu doreşte să le vadă în 
viaţa lor după ce ei îşi pun 
încrederea în El pentru mântuire.  
Aceasta este învăţătură potrivită 
pentru copiii mântuiţi. De 
asemenea, e potrivită şi pentru 
copiii nemântuiţi, ca ei să înţeleagă 
că a deveni un credincios 
presupune a avea şi un nou fel de 
a trăi.  

Arată ambele cartoane cu adevărul 
central. 

Arată cartonul pe care e scris cu-
vântul „schimbat”.  

ACN 
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ÎNTREBĂRI DE RECAPITULARE 

 

1. Ce fel de persoană era Zacheu? (Egoistă, lacomă, un hoţ, un păcătos) 

2. Cine mai e păcătos în afară de Zacheu? (Toţi oamenii).  

3. De unde ştim că Dumnezeu iubeşte păcătoşii? (Biblia ne spune asta – Ioan 3:16).  

4. Versetul de memorat ne spune că Domnul Isus a venit pe pământ să facă două lucruri. Care sunt 

acelea? (Să caute şi să mântuiască pe cei pierduţi).  

5. Cine sunt „cei pierduţi”? (Aceia care nu cred în Domnul Isus şi nu L-au primit pe El).  

6. Ce a făcut Zacheu oamenilor şi era greşit? (Cerea taxe mai mari decât era corect şi păstra banii în 

plus pentru el). 

7. Când Domnul Isus a venit în oraşul Ierihon, ce a făcut Zacheu ca să poată să-L vadă? (A alergat şi s

-a suit într-un copac).  

8. Ce i-a spus Isus lui Zacheu în timp ce era în copac? („Dă-te jos degrabă, căci astăzi trebuie să 

rămân în casa ta.”) 

9. De ce mulţimea era uimită văzându-l pe Isus că vorbea cu Zacheu? (Zacheu îi înşelase şi lucra 

pentru romanii care le-au cucerit ţara).  

10. Domnul Isus a schimbat inima lui Zacheu. În ce fel? (I-a iertat păcatele, l-a mântuit).  

11. Domnul Isus a schimbat viaţa lui Zacheu astfel încât cei din jur au văzut aceasta. Care au fost 

aceste schimbări? (Zacheu a promis să dăruiască jumătate din tot ce are săracilor şi să dea înapoi 

împătrit celor pe care i-a înşelat).  

12. Dacă un copil L-a primit pe Isus în viaţa lui ca Mântuitor, ce schimbări ar trebui să apară, care să 

poată fi văzute de cei din jurul său? (Părinţii vor vedea că e mai ascultător, profesorii vor observa 

că e mai respectuos, prietenii vor auzi de la el/ea mai puţine cuvinte rele. Copiii nu trebuie să 

răspundă cu aceleaşi exemple date în  lecţie.  

 
.  
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Lecţia 2 
 

Mefiboşet – Acceptat în familia regelui 
 
 

Text biblic:  

 2 Samuel 4:4; 2 Samuel 5:1-5; 2 Samuel 9:1-13.  

Adevăr central: Doar prin harul lui Dumnezeu putem fi acceptaţi în familia Sa.  

Aplicaţie:  

Nemântuit:  Aşa cum eşti, vino la Dumnezeu prin Domnul Isus (la fel cum Mefiboşet a venit la David). 

Mântuit:  Poartă-te ca un fiu al lui Dumnezeu. 

Verset de memorat: „Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toţi oamenii a fost arătat.“ Tit 2:11  

Ajutoare vizuale:  

 Planşe: 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8 şi 2-9.  

 Scrie adevărul central pe două cartoane (sau pe unul singur, îndoit);  pe prima parte scrie:  „Doar prin 

Harul lui Dumnezeu“ şi pe a doua: „putem fi acceptaţi în familia lui Dumnezeu“)  

 Scrie pe un carton cuvântul „acceptat“ şi arată-l copiilor în momentul indicat în lecţie. 

 

Schiţa lecţiei 

Introducere 

 Un mesager aduce veşti groaznice pentru Mefiboşet – tatăl său (prinţul) şi bunicul său (regele) au fost ucişi 

în luptă.  

Desfăşurarea evenimentelor  

1. Mefiboşet, la vârsta de 5 ani, când a fugit împreună cu doica lui a căzut şi n-a mai putut să meargă (a 

devenit olog/invalid). (2 Samuel 4:4).  

2.  Consideraţi duşmani ai noului rege, se ascund într-un sat.  ACN 

Păcătoşii sunt duşmanii lui Dumnezeu – cu siguranţă, nu fac parte din familia Lui. 

3.  David, ales şi încoronat ca rege (2 Samuel 5:1-5). 

4.  Regele David îşi aminteşte promisiunea făcută lui Ionatan, de a arăta bunătate faţă de familia 

 acestuia (2 Samuel 9:1). 

5.  Prin slujitorul său, Ţiba, David află despre Mefiboşet şi trimite după el (2 Samuel 9:2-5). ACN 

 Dumnezeu e sfânt şi urăşte păcatul dar te iubeşte.  

6.  Mefiboşet vine înaintea lui David temându-se pentru viaţa lui (2 Samuel 9:6-7). 

7. David îl primeşte bine, în ciuda faptului că Mefiboşet era olog, sărac şi dintr-o familie duşmană. 

ACN 

 Dumnezeu ne poate ierta şi primi, fiindcă Isus a fost pedepsit în locul nostru.   

8.  David îi dă lui Mefiboşet pământurile tatălui său şi slujitori (2 Samuel 9:7-13). 

9. El mănâncă la masa lui David ca şi cum ar fi fiul său.  

Punct culminant 

 Din acea zi, Mefiboşet a avut privilegiul de a fi tratat ca fiu al regelui.  ACM 

 Poartă-te ca fiu al lui Dumnezeu. 

Concluzie 

 Mefiboşet n-a făcut nimic pentru a merita această bunătate. ACN, FD.  

 Dumnezeu, în mila Sa, te invită să fii copilul Său.  

 Rugăciune scurtă 

 Explică faptul că, dacă un copil are nevoie de mai mult ajutor, poate să vină şi să vorbească cu tine.  
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Predarea versetului de memorat 

 

Versetul de memorat 

„Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii a fost 

arătat.“ 

Tit 2:11 

Introducere 

Cu ce ocazii primiţi daruri? (Lasă-i pe copii să răspundă şi repetă 

răspunsurile lor, ca să audă toţi copiii) Da, aşa este. Primim daruri de 

Crăciun, de ziua noastră de naştere, sau când se întoarce cineva dintr-o 

călătorie... Dar, oare, când facem ceva rău, mai primim cadouri? Nu prea! 

Totuşi, există Cineva care ne-a făcut un dar nemeritat. O să vedem despre 

ce este vorba. 

Prezentare (Pune un copil să citească versetul  din Biblie. Apoi mai 

citeşte-l tu odată, în timp ce toţi urmăresc versetul scris pe planşă). Să-l 

citim cu toţii! 

Explicaţie şi repetiţie (Intercalează explicaţia cu repetiţia.) 

Să spunem cu toţii „Harul lui Dumnezeu care aduce mântuirea“. Doar 

cei din primul rând, din al doilea etc.  

- Ce înseamnă har? Un dar nemeritat! 

Cei din spate, ridicaţi-vă şi spuneţi această parte fără planşă; cei din faţă, 

ridicaţi-vă şi spuneţi şi voi.  

- Cine ştie ce înseamnă mântuire? Da, iertare de păcate. Deci, darul 

nemeritat al lui Dumnezeu e mântuirea, adică iertarea de păcate. 

Ne împărţim în două grupe şi spunem câte o parte  (1)"Harul lui 

Dumnezeu"  (2)"care aduce mântuire" (1) "pentru toţi oamenii" (2) a fost 

arătat. Iar textul biblic (Tit 2:11) cu toţii!   

- Pentru cine este acest har, acest dar nemeritat, mântuirea? Pentru toţi 

oamenii! Da, pentru tine şi pentru mine. Indiferent câţi ani ai, câţi bani au 

părinţii tăi, ce note ai, ce religie ai. Mântuirea e pentru toţi.  

Să  inversăm ordinea şi să ne spunem partea, în timp ce planşa se mişcă 

în sensul acelor de ceasornic.  

- Când a fost arătat acest dar? Atunci când Domnul Isus a murit şi a  

înviat în locul tău. 

Aplicaţia:  
Nemântuit: Dacă niciodată nu ai primit mântuirea, poţi să o primeşti azi. 

Spune-I lui Dumnezeu în rugăciune: „Doamne, mulţumesc că ai pregătit 

acest dar nemeritat al mântuirii pentru mine. Mulţumesc că Domnul Isus 

a plătit cu viaţa Lui, ca eu să pot fi iertat. Te rog, dă-mi şi mie acest har. 

În Numele Domnului Isus. Amin“ Dacă nu ştii cum să primeşti mântuirea 

Lui, nu pleca acasă. E şi pentru tine. Rămâi la urmă şi eu te voi aştepta 

aici în faţă şi-ţi voi arăta din Biblie cum să o primeşti. 

Mântuit: Dacă ai primit deja mântuirea, roagă-te pentru cei din familia ta 

care nu au primit-o încă! La încheiere, băieţii spun o parte, fetele 

următoarea. etc. (fără planşă) Dumnezeu a plătit pentru mântuire. E un 

dar nemeritat pentru tine. Primeşte-l azi! 

Alternativ, poţi folosi Ioan 1:12 . 

Dacă foloseşti acest verset, 
accentuează verbul „a crede” sau 
„a se încrede”, mai mult decât „a 
primi”. În lecţia biblică, David îl 
primeşte pe Mefiboşet şi îl tratează 
ca pe un fiu. Asemănător, 
Dumnezeu, în îndurarea Lui, îl 
primeşte pe păcătosul care se 
pocăieşte.  

 

Dacă explici cuvântul „a primi”, te 
poţi referi la Zacheu din lecţia 1 şi 
la modul în care el L-a primit pe 
Domnul Isus în viaţa şi în casa lui.   
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Lecţia  
„Regele a murit! Prinţul Ionatan a murit! Au fost ucişi în luptă. 

Fugiţi să vă scăpaţi vieţile! Când noul rege şi familia lui vor veni la 

putere, toţi vom fi omorâţi!“ 

Mefiboşet avea doar cinci ani când tatăl lui, prinţul Ionatan, şi 

bunicul lui, regele Saul, au fost omorâţi în războiul dintre ţara lor, Israel, 

şi filisteni. Povestirea aceasta o găsim aici în Cuvântul lui Dumnezeu, 

Biblia, aşa că sigur e adevărată.  

Să ai Biblia deschisă în timp ce spui asta.  

Poporul era îngrijorat şi plin de frică. O să atace din nou duşmanul? 

Cine le va fi rege acum?  

 

Planşa 2-1 

Când doica ce avea grijă de Mefiboşet a auzit ce s-a întâmplat, a 

rămas îngrozită! Ea slujise cu credincioşie familiei lui Saul şi era 

responsabilă de nepotul împăratului. Plină de frică, l-a luat pe Mefiboşet 

şi a început să fugă, vrând să-i salveze viaţa. Dar cum el nu avea decât 

cinci ani, nu putea să fugă destul de repede.  

Deodată, în timp ce fugeau, el s-a împiedicat, a căzut şi s-a 

accidentat grav. 

Citeşte 2 Samuel 4:4b 

„Doica lui l-a luat şi a fugit, şi fiindcă se grăbea să fugă, a căzut şi a 

rămas olog”. (2 Samuel 4:4b) 

- Sttt! Nu plânge – va fi bine, poate că i-a spus doica lui, încercând să 

îl mângâie.  

Dar nu era timp să se oprească. Trebuiau să fugă cât mai departe ca 

să scape de duşman. Săracul Mefiboşet! Într-o singură zi şi-a pierdut 

familia şi casa, iar acum, din pricina rănilor la picioare, urma să fie olog 

pentru toată viaţa.  

 În sfârşit, au ajuns într-un loc sigur în care o familie binevoitoare    

i-a lăsat să trăiască. Puţini oameni ştiau că Mefiboşet mai era încă în viaţă 

şi unde locuia. Era foarte important ca aceste informaţii să fie păstrate 

secrete. Deşi nu fusese numit un nou rege, era obiceiul ca atunci când 

acesta prelua puterea, regele să condamne la moarte pe toţi fiii vechiului 

rege. El făcea acest lucru, ca niciodată vreunul dintre ei să nu-i ia locul.  

 

Planşa 2-2 

Viaţa lui Mefiboşet era în pericol fiindcă şi el făcea parte din familia 

fostului rege. Noul rege putea să îl considere duşman.  

Dumnezeu, Regele Cerului, cu siguranţă poate să te considere 

duşmanul său. Te-ai născut cu dorinţa de a păcătui şi din acest motiv îl 

superi pe Dumnezeu cu faptele şi gândurile tale rele. Încalci legile Lui pe 

care El le-a lăsat scrise în Biblie. De exemplu, El ne spune că El ar trebui 

să fie cea mai importantă persoană din viaţa noastră. El vrea ca noi să-L 

iubim cu toată mintea şi inima noastră (Matei 22:37), dar în schimb, tu    

ţi-ai întors spatele către El; mergi pe calea ta şi trăieşti cum vrei tu. Când 

eşti implicat în lucruri păcătoase cum ar fi atunci când nu asculţi de 

părinţi, când te baţi cu alţii, când înjuri sau consumi droguri, te comporţi 

ca un duşman al lui Dumnezeu. Păcatul tău te separă de El. Biblia spune: 

Alege un copil care să interpreteze 
rolul mesagerului care duce vestea 
rea sau înregistrează mesajul şi 
ascultaţi-l în introducere.  
 
Pronunţă împreună cu copiii acest 
nume dificil, Mefiboşet, de mai 
multe ori. Me-fi-bo-şet. 

ACN 
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„… Nu este nici un om neprihănit, nici unul măcar.“ (Rom. 3:10) Atât 

timp cât stai în această stare, eşti un duşman al lui Dumnezeu. Nu eşti 

încă acceptat în familia Lui. Puţin mai târziu o să-ţi spun cum poţi să fii 

acceptat.  

Mefiboşet era membru al unei familii duşmane pentru noul rege şi 

astfel era în pericolul de a fi omorât.  

 În cele din urmă, războiul cu filistenii s-a sfârşit. Dar, fiindcă regele 

Saul nu mai trăia, poporul avea nevoie de un nou rege! Cine va domni 

peste ei? Mulţi îl doreau pe David ca rege. El era un mare conducător al 

armatei şi i-a condus în mari victorii.  

 

Planşa 2-3 

Ce zi minunată a fost ziua în care David a fost făcut rege peste 

Israel! Mulţimi de oameni s-au adunat să îl aclameze. David stătea în faţa 

lor în haine regale. Şi-a aplecat capul ca să îi fie pusă coroana de împărat. 

Soldaţii s-au aliniat pentru a-l saluta. Dumnezeu plănuise aceasta cu mult 

timp înainte ca David să fie regele poporului Său, Israel (1 Samuel 

16:1,12). Dumnezeu a pregătit inima lui David pentru această slujbă 

importantă în aşa fel încât el să fie un conducător bun pentru poporul Său.  

 

Planşa 2-4 

 Cu mult timp înainte să devină rege, David fusese foarte bun 

prieten cu Ionatan, tatăl lui Mefiboşet. De-a lungul multor ani, Saul, 

regele cel rău, a fost gelos pe David şi a încercat să îl omoare. Dar Ionatan 

îl apăra pe David de fiecare dată. În cele din urmă, a venit şi ziua în care 

David a trebuit să fugă departe, ca regele Saul să nu îl găsească şi să îi ia 

viaţa. Înainte să plece, David şi Ionatan s-au întâlnit pe un câmp să îşi ia 

rămas bun, şi acolo şi-au făcut unul altuia o promisiune importantă. S-au 

învoit ca pentru totdeauna să îşi arate bunăvoinţă unul faţă de altul şi faţă 

de familia celuilalt. (1 Samuel 20:14-17) 

 Câţiva ani mai târziu, după ce a devenit rege, David şi-a amintit: 

Am promis să arăt bunătate familiei lui Ionatan.   

Imediat şi-a chemat slujitorii şi i-a întrebat:  

- Mai este cineva din casa lui Saul, căruia să îi fac bine, din pricina 

lui Ionatan? (din 2 Samuel 9:1). 

 

Planşa 2-5 

Un slujitor numit Ţiba, care fusese înainte în slujba regelui Saul, a 

fost găsit şi adus în faţa regelui David. I-a spus lui David despre fiul olog 

al lui Ionatan, Mefiboşet. Îndată, David a poruncit ca Mefiboşet să fie 

adus la palat. Dorea să arate dragoste şi bunătate faţă de nepotul lui Saul, 

chiar dacă de multe ori Saul încercase să-l omoare. Nu îl trata ca pe un 

duşman, ci ca pe un prieten. Aceasta este o imagine a felului în care 

Dumnezeu, Regele cerului, ne tratează pe noi. 

Dumnezeu este pe deplin sfânt. Aceasta înseamnă că El niciodată nu 

a făcut şi nici nu poate să facă vreodată ceva rău.  

El este Rege al întregului univers, dar îşi foloseşte puterea doar 

pentru a face binele. Când El vede păcatul din viaţa ta, îl urăşte. Nu îl 

asculţi şi te porţi ca un duşman al lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu te 

iubeşte foarte mult, la fel cum David l-a iubit pe Mefiboşet.   

Cât de surprins a fost probabil Mefiboşet când l-a văzut pe Ţiba că 

Arată cartonul pe care e scris 
adevărul central „Putem fi acceptaţi 
în familia Lui“.  

Pentru mai multe informaţii vezi  
1 Samuel 18:6-7 şi 23:1-5.  

Citeşte versetul din Biblia ta.  

ACN 
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  intră în locuinţa lui!  

- Regele David vrea ca tu să vii la palatul regal, i-a explicat 

slujitorul.  

Mă întreb ce gânduri se învălmăşeau în mintea lui Mefiboşet! „O, nu, 

iată că în sfârşit am fost găsit de David! Poate o să mă omoare fiindcă 

sunt nepotul lui Saul! Trebuie neapărat să merg cu acest slujitor?” 

Nu a avut încotro. Trebuia să meargă la palat. Probabil că a fost 

nevoie să fie transportat cu ceva — pe un măgar sau pe un cal, cu un car 

din cauză că nu putea merge deloc. 

 

Planşa 2-6 

După o călătorie grea şi obositoare, Mefiboşet a ajuns la palat. Cu 

mare frică, a mers şchiopătând în prezenţa regelui şi s-a închinat în faţa 

lui.  

„Acum ce o să mi se întâmple? Ce vrea să facă David cu un olog ca 

mine? Poate că o să mă trateze ca pe un duşman al său! Oare o să fiu 

omorât astăzi? Ce vorbe îmi va adresa regele?”  

Mefiboşet asculta.  

David îi vorbea cu o voce blândă şi binevoitoare:  

- Mefiboşet ... „nu te teme, căci vreau să-ţi fac bine din pricina tatălui 

tău Ionatan.” (2 Samuel 9:7a).  

David avea o mare surpriză pentru Mefiboşet – avea să îl trateze ca 

pe un membru al familiei sale şi să-l aducă să locuiască în palat, cu el!   

David îi arăta lui Mefiboşet multă, multă bunătate. Mefiboşet nu a 

făcut nimic să merite asta. Numim această bunătate nemeritată „har”.  

Într-un mod mult mai măreţ, Dumnezeu şi-a arătat dragostea faţă de 

mine şi de tine. Îţi dă hrana pe care o ai, sănătate, prieteni, oameni care să 

aibă grijă de tine.  

 

Planşa 2-7 

Mai presus de toate, Dumnezeu şi-a arătat dragostea şi bunătatea faţă 

de noi când şi-a trimis Fiul, pe Domnul Isus Hristos din ceruri, să vină pe 

pământ. El a trăit o viaţă fără păcat, dar a permis să fie omorât pe o cruce. 

Aceasta a fost parte din planul plin de dragoste al lui Dumnezeu. Isus lua 

pedeapsa pe care noi o meritam.  

El n-a făcut nimic rău, noi însă cu siguranţă da, şi Isus a suferit şi a 

murit în locul nostru.  

A făcut toate acestea ca noi să putem deveni copii ai lui Dumnezeu. 

Desigur, nu merităm să devenim copiii Săi. Doar prin harul lui măreţ, El 

ne acceptă în familia Lui. Îţi aminteşti când am spus că acest cuvânt „har” 

înseamnă bunătate nemeritată?  

 

Planşa 2-6 (din nou) 

Tu şi cu mine suntem ca Mefiboşet – într-un fel, şi tu eşti olog. Nu 

eşti olog în trupul tău – ci nu ai mers pe calea pe care Dumnezeu o are 

pentru tine – nu ai făcut lucrurile pe care Dumnezeu a dorit să le faci, nu 

L-ai urmat.  

Şi tu, de asemenea, poţi să fii tratat de Dumnezeu ca duşman al Său, 

însă El te iubeşte şi Şi-a dat Fiul să moară pe cruce pentru tine.  

 

Doi copii pot juca rolul slujitorului 
Ţiba care merge să-l aducă pe 
Mefiboşet. În următoarea scenă ei 
pot interpreta cum este dus 
Mefiboşet în faţa regelui David. 

Citeşte prima parte a versetului 
din Biblia ta. („Mefiboşet” apare în 
versetul 6).  

ACN 

Arată cartonul cu adevărul central 

ACN 
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Planşa 2-7 

Domnul Isus a murit, dar nu a rămas în mormânt. A înviat şi este viu 

astăzi. El e aici cu noi prin Duhul Său. Datorită Domnului Isus, 

Dumnezeu ne iubeşte la fel cum David îl iubea pe Mefiboşet datorită 

prietenului său, Ionatan.  

 

Planşa 2-8 

Ce surpriză avea regele David pentru Mefiboşet? Da, urma să îl 

accepte ca fiu al său. Poate că ochii lui Mefiboşet s-au făcut din ce în ce 

mai mari în timp ce îl auzea pe rege vorbindu-i, apoi spunându-i lui Ţiba, 

slujitorul:  

Citeşte cu voce tare din Biblie 2 Samuel 9:7a şi părţi din versetul 10.  

„- Îţi voi da înapoi toate pământurile care au aparţinut lui Saul, 

bunicul tău, îţi voi da slujitori care să lucreze pentru tine, şi mai mult 

decât atât, vei locui aici în palat şi vei mânca totdeauna la masa mea“.  

David i-a spus că de-acum încolo o să fie socotit ca propriul său fiu!  

Mă întreb cum s-a purtat Mefiboşet acolo în palat. Când se gândea la 

toată bunătatea pe care David i-a arătat-o, ce dorea să facă?  

Permite copiilor să răspundă.  

Da, cred că în fiecare zi dorea să-l mulţumească pe David.  

Dacă ţi-ai pus încrederea în Domnul Isus ca Mântuitor al tău, 

Dumnezeu te-a primit în familia Lui. Nu ai meritat asta, dar Dumnezeu a 

făcut-o de dragul lui Isus. Cum ar trebui să te comporţi tu ca fiu sau fiică 

a lui Dumnezeu? Da, vei dori să îţi mulţumeşti Tatăl, care este de 

asemenea şi Regele cerului.  

Cum ai putea să-L mulţumeşti pe Tatăl tău ceresc chiar aici la 

Grupul Vestea Bună?  

Permite copiilor să răspundă la aceste întrebări.  

 Acasă, în seara asta, cum poţi arăta celorlalţi că eşti copilul Regelui 

cerului? 

  Cum poţi demonstra prin cuvintele tale că eşti fiul sau fiica lui 

Dumnezeu?  

 Cum va putea învăţătoarea ta de la şcoală să-şi dea seama că tu  

asculţi acum de Tatăl tău ceresc, şi nu faci doar ceea ce-ţi place?  

Bunătatea mare a lui Dumnezeu pentru noi, ne face să ne dorim să-i 

fim plăcuţi Lui. Câteodată, chiar fiind copii ai Săi, gândurile, vorbele şi 

faptele noastre nu-I sunt plăcute. Avem nevoie să-i cerem Domnului 

ajutorul, să nu mai păcătuim data viitoare, şi să trăim după voia Lui. 

Dorim să fim plăcuţi de Tatăl nostru ceresc, la fel cum Mefiboşet dorea 

probabil să fie plăcut Regelui David, care a fost atât de bun cu el.  

 Mefiboşet n-a făcut nimic pentru a merita să fie tratat ca fiu al lui 

David. Pur şi simplu aceasta s-a întâmplat din cauza bunăvoinţei regelui.  

 

 

 

 

 

ACN 

Arată cartonul cu cuvântul 
„acceptat”.  

ACM 
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  Planşa 2-9  

Dacă niciodată nu te-ai întors de la păcatele tale, dacă nu ai cerut 

Domnului Isus să îţi fie Mântuitor, tu încă nu faci parte din familia lui 

Dumnezeu. Ai vrea ca El să te ierte şi să te facă copilul Lui? Cel mai bun 

timp pentru a te încrede în Isus este chiar azi. Este în Biblie un verset care 

spune:  

Arată copiilor ajutorul vizual cu versetul Ioan 1:12 şi repetaţi-l 

împreună.   

„Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, 

le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu” (Ioan 1:12).  

Acest verset ne spune că cei care cred în Isus – care-şi pun toată 

încrederea în El, pot deveni copii ai lui Dumnezeu. Chiar aici, în acest 

loc, poţi vorbi Domnului. Spune-i că te-ai purtat ca un duşman al Său, dar 

că îţi pare rău pentru păcatele tale. Cere-i să te ierte şi să te facă copilul 

Său. El promite că va face asta.  

Roagă-te la sfârşitul lecţiei. Cere Domnului să-i ajute pe copii să se 

încreadă în El şi astfel să devină fiii şi fiicele Lui.  

Dacă nu înţelegi cum poţi să te încrezi în Dumnezeu ca să te ierte şi 

să devii copil al Său, vino să vorbeşti cu mine, aici în faţă, după ce vom 

termina ora. Eu nu pot să te mântuiesc. Nu pot să te includ în familia lui 

Dumnezeu, dar pot să îţi explic mai mult despre cum poţi să te încrezi în 

Dumnezeu. Doresc doar să te ajut aşa că nu-ţi fie teamă, doar vino la 

mine şi putem sta de vorbă despre acest subiect aşa de important.  

 

Prezintă-te disponibil pentru 
sfătuire personală.  

ACN 
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Întrebări de recapitulare 

1. Cine a devenit rege, după ce Saul şi Ionatan au fost ucişi? (David).  

2. Ce promisiune şi-au făcut David şi Ionatan? (Că vor arăta bunătate 

unul celuilalt şi familiei acestuia).  

3. După ce David a devenit rege, ce a întrebat el despre familia lui 

 Ionatan? („A mai rămas cineva din familia lui Ionatan faţă de care 

 să arăt bunătate?”).  

4. 4. Cine a rămas în viaţă din familia lui Ionatan? (Mefiboşet).  

5. 5. Care era problema lui Mefiboşet? Era olog, de asemenea, făcea 

parte dintr-o familie duşmană faţă de regele David – Saul, bunicul 

lui a încercat de multe ori să îl omoare pe David).  

6. De ce îi era teamă lui Mefiboşet atunci când a fost chemat la palat? 

(S-a temut că David o să-l omoare, deoarece bunicul lui Mefiboşet, 

Saul, a încercat adesea să-l omoare pe David).  

7. (Arată planşa 2-6.) Dacă nu ne-am pus încrederea în Domnul ca să 

ne ierte şi să ne facă copii ai Săi, în ce fel ne reaminteşte Mefiboşet 

de poziţia pe care o avem faţă de Dumnezeu? (Acceptă ambele 

răspunsuri sau doar unul dintre ele: suntem ologi şi nu mergem pe 

calea pregătită de Dumnezeu pentru noi; suntem duşmani ai lui 

Dumnezeu).  

8. Nouă nu trebuie să ne fie frică să venim la Dumnezeu. De ce? (El 

ne iubeşte.) 

9. Cum şi-a arătat David bunătatea faţă de Mefiboşet? (I-a dat înapoi 

pământuri, servitori, l-a chemat să locuiască la palat, i-a dat voie să 

mănânce la masa împăratului. L-a tratat ca fiu al său).  

10. Cum îşi arată Dumnezeu dragostea şi bunătatea faţă de noi? (În 

multe feluri – hrană, îmbrăcăminte, sănătate, etc. În special prin 

faptul că Şi-a dat Fiul să moară pe cruce pentru noi). 

11.  Repetaţi Tit 2:11 (sau Ioan 1:12) şi spuneţi cum poate cineva să 

devină copil al lui Dumnezeu. (Venind în rugăciune la Domnul 

Isus şi cerându-i sincer iertare şi dorind să fie primit.)  

12. Dacă ai devenit membru al familiei lui Dumnezeu, El poate să te 

ajute să arăţi şi altora că eşti copilul Lui. Sugeraţi patru locuri în 

care puteţi face aceasta. (Răspunsurile vor varia.)  

 

 
 

Joc recapitulativ 
 
Pe o foaie mare de hârtie, 
desenează liniuţe (câte una pentru 
fiecare literă) pentru a reprezenta 
întrebarea ascunsă: „Eşti tu copil al 
lui Dumnezeu?” 

 
Pune întrebări întregului grup, 
numind diferiţi copii care să 
răspundă.  

Pentru fiecare răspuns corect, 
copilul poate ghici o literă.  

Dacă litera se potriveşte, scrie-o în 
toate spaţiile în care se potriveşte. 
De exemplu, dacă un copil alege 
litera „u” vei scrie litera la locurile 
potrivite, de patru ori.  

Dacă litera nu se potriveşte în nici 
un spaţiu, scrie-o pe margine.  

Dacă unii dintre ei au dedus 
întrebarea , nu permite nimănui să 
o spună, până când nu ai terminat  
toate întrebările.  

 

 

_ _ _ _   _ _   _ _ _ _ _    
 

_ _   _ _ _    
 

_ _ _ _ _ _ _ _? 
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Lecţia 3 

Noe - salvat de la dezastru 
 

Text biblic:  
 Geneza 6:1 - 9:17 

 2 Petru 2:5  

Adevăr central: Calea lui Dumnezeu e singura cale prin care poţi fi mântuit. 

Aplicaţie:  
Nemântuit:  Încrede-te în Domnul Isus ca singurul Mântuitor (la fel cum Noe s-a încrezut în arca pe care  

  Dumnezeu i-a oferit-o ca să scape). 

Mântuit:  Fii credincios (la fel ca Noe) în a spune altora despre calea mântuirii. 
Verset de memorat: Domnul cunoaşte calea celor neprihăniţi, dar calea păcătoşilor duce la pieire. Ps. 1:6 
Ajutoare vizuale:  
 Planşe: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8 şi 3-9.  

 Scrie adevărul central pe un carton. 

 Scrie pe un carton cuvântul „salvat”.  
Notă pentru învăţător 
Cu siguranţă, vei dori ca această povestire fascinantă să fie cu adevărat savurată de copii, dar nu uita 

seriozitatea pe care mesajul ei o poartă – Dumnezeu nu trece cu vederea păcatul. În relatarea scenei animalelor 

intrând în corabie, nu pierde din vedere obiectivul – de a prezenta clar copiilor mesajul Evangheliei! 
 

Schiţa lecţiei  

Introducere 
„Pericol! Patinajul interzis!” 

Desfăşurarea evenimentelor 
1. Oamenii păcătuiesc prin gânduri şi fapte (Geneza 6:5-7). AC 

 Dumnezeu e trist când vede gândurile şi faptele tale. 

2. Noe a crezut în Dumnezeu şi trăia după voia Lui (Geneza 6:8-21). 

3. Dumnezeu îl avertizează despre judecata care urma să vină.  

4. Dumnezeu îi spune lui Noe în detaliu cum să construiască corabia. AC 

 Calea lui Dumnezeu este singura cale. 

5. Noe începe să construiască corabia (Geneza 6:22). 

6. El avertizează poporul (2 Petru 2:5). ACM, ACN 

Fii credincios în a spune prietenilor tăi despre calea mântuirii lui Dumnezeu.  

Trebuie să te încrezi în Mântuitorul.  

Dumnezeu Creatorul e Sfânt dar şi iubitor.  

7. Noe, familia lui şi animalele intră în corabie după maxim 100 de ani de muncă (Geneza 7:13-16). 

8. Dumnezeu închide uşa.   ACN 

Dumnezeu te avertizează.  

Dumnezeu a pregătit doar o cale pentru a fi mântuit.  

9. Plouă timp de 40 de zile şi 40 de nopţi – toţi oamenii şi toate animalele din afara corabiei sunt 

distruşi (Geneza 7:17-24). 

10. Ploaia se opreşte şi apele se retrag. (Geneza 8:1-19) 

11. Corabia se opreşte pe muntele Ararat.  

12. După un an, Noe şi familia lui ies din corabie.  

Punct culminant 
Doar familia lui Noe a scăpat cu viaţă – toţi ceilalţi oameni au murit fiindcă au refuzat să se încreadă în 

calea lui Dumnezeu pentru a fi salvaţi.  

Concluzie 
Noe zideşte un altar şi Îi mulţumeşte lui Dumnezeu.     ACM 

Dacă Dumnezeu te-a mântuit, mulţumeşte-i – şi de asemenea, avertizează-ţi prietenii.  

Dumnezeu a pus pe cer curcubeul promisiunii sale.     ACN 

Invitaţia lui Dumnezeu de a te încrede în El şi în Mântuitorul pe care El l-a trimis.  
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Predarea versetului de memorat 
 

 

Versetul de memorat  

„Domnul cunoaşte calea celor neprihăniţi, dar calea celor păcătoşi duce la pieire.“ Psalmul 1:6 

 

Introducere 

Dacă urci pe munte, uneori ajungi la o răscruce de poteci. Una duce sus pe vârf, iar cealaltă coboară în vale. 

Depinde pe care o alegi. În viaţă, sunt două căi. Una duce la Dumnezeu, cealaltă la moarte. Depinde pe care o 

alegi. Versetul de azi ne spune acest lucru. 

 

Prezentare 

Citeşte versetul din Bibie, în timp  ce copiii urmăresc de pe planşă. Dacă ai timp, poţi pune şi pe alţi copii să 

citească. Ai grijă să fie alţi copii faţă de ziua precedentă. 

 

Explicaţie şi repetiţie (Intercalează explicaţia cu repetiţia). 

 

Să spunem prima parte: „Domnul cunoaşte calea celor neprihăniţi.“ 1. Să accentuăm „Domnul  cunoaşte calea 

celor neprihăniţi“, 2. „Domnul cunoaşte...“, 3 „...calea...“, 4. „...celor neprihăniţi...“!  

- Înainte să spuneţi această parte fără planşă, cine ştie ce înseamnă neprihănit? Fără păcat, sfânt, curat înaintea 

lui Dumnezeu. Calea celor neprihăniţi e calea lui Dumnezeu care duce în cer. Oamenii care au fost curăţiţi de 

păcate sunt pe această cale. Tu eşti? 

 

Să trecem la a doua parte: „dar calea celor păcătoşi duce la pieire“. Să o spună fetele. Băieţii. Cu toţii. Oare 

reuşim să spunem tot versetul?  

- Ce înseamnă pieire? Moarte. Despărţire de Dumnezeu. Toţi suntem păcătoşi. Tu te-ai născut pe calea care 

duce la pieire. Ce poţi face ca să treci pe calea cealaltă?  

 

Înainte să aflăm, vom juca ping-pong cu cuvintele versetului.  

(Repetă versetul de câteva ori, prin această metodă) 

 

Aplicaţie 

Nemântuit: Tu poţi azi să treci pe calea lui Dumnezeu care duce în cer. Biblia spune că Domnul Isus a murit şi 

a înviat şi a deschis cale către cer. Tu poţi azi să-L rogi pe Dumnezeu să te curăţească de păcate, ca să fii 

neprihănit şi să mergi pe calea Lui. Dacă ai nevoie de ajutor, poţi rămâne la urmă. 

Mântuit: Dacă deja ai fost curăţit de păcate, te afli pe calea care duce în cer. Să nu te îndoieşti niciodată! Dacă 

mai ai întrebări, rămâi la urmă. 

 

Un reprezentant al fetelor şi unul al băieţilor, vin în faţă şi joacă ping-pong cu cuvintele. (În funcţie de timp, 

poţi alege mai multe perechi. E bine să închei cu o repetiţie finală) 

 

Nu uita. Sunt două căi. Una duce la pieire. Una la Dumnezeu. Poţi trece azi pe calea lui Dumnezeu. Depinde 

de alegerea ta! 
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Lecţia  
Ionuţ şi Mihai erau mari amatori când era vorba să patineze pe lacul 

îngheţat din apropierea orăşelului în care locuiau. Într-o zi, după ce s-au 

întors de la şcoală, şi-au luat repede patinele şi au mers la lac. Dar când au 

ajuns acolo, au văzut un indicator mare pe care scria: „Pericol! Patinajul 

interzis! Strat de gheaţă foarte subţire!“ Ce crezi tu că au făcut?  

Permite copiilor să răspundă: 

Ei bine, Ionuţ a fost înţelept – a ţinut seama de avertisment şi nu s-a 

aventurat pe gheaţă. Mihai a fost neînţelept. Nu a acordat atenţie semnului 

şi a început să patineze. Gheaţa s-a spart şi el a căzut în apa îngheţată. În 

apropiere erau nişte oameni care au venit să îl scoată afară, dar după acea 

întâmplare, Mihai a răcit foarte tare din cauză că a stat în apa rece mult 

timp. Nu-i aşa că toţi ar trebui să dăm atenţie semnelor de avertizare?  

În prima carte a Bibliei, Geneza, Dumnezeu ne spune despre nişte 

oameni care au fost avertizaţi despre un pericol mult mai mare. Au 

ascultat ei oare de acel avertisment?  

 

Planşa 3-1 

Oamenii care trăiau pe pământ în acea vreme făceau multe lucruri 

urâte care nu erau pe placul lui Dumnezeu. Biblia ne spune că Dumnezeu 

„a văzut că răutatea omului era mare pe pământ, şi că toate întocmirile 

gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre 

rău.“ (Geneza 6:5) 

Versetul acesta ne spune că Dumnezeu ştia exact tot ce se întâmpla 

pe pământ. Vedea toate faptele rele ale oamenilor. Vedea chiar şi în 

inimile lor gândurile rele pe care le aveau. Ce simţea oare atunci 

Dumnezeu?  

În următorul verset citim: Domnul „S-a mâhnit în inima 

Lui.“ (Geneza 6:6) Aceasta înseamnă că El era dezamăgit şi supărat, la fel 

cum poate sunt şi părinţii tăi atunci când faci ceva rău.   

Copii, v-aţi gândit vreodată că Dumnezeu vede faptele voastre şi 

chiar gândurile din mintea şi inima voastră? El e un Dumnezeu care 

iubeşte ceea ce e bun, adevărat şi drept. Dar urăşte să audă cuvinte urâte. 

Dumnezeu e dezamăgit şi supărat atunci când ştie atitudinea de 

neascultare din adâncul inimii tale. Poate atunci când mama ta îţi cere să 

face ceva, tu asculţi, dar te mişti încet şi te mânii. În inima ta te gândeşti: 

„De ce întotdeauna eu trebuie să ajut? Dacă aş putea, i-aş spune mamei că 

pur şi simplu nu vreau să fac asta!“ Dumnezeu vede atunci atitudinea ta 

egoistă şi e întristat. Vede atunci când te iei la bătaie, ca aceşti oameni din 

imaginea noastră. Te iubeşte, dar faptele tale nu-i sunt pe plac, la fel cum 

faptele şi gândurile oamenilor din vechime L-au întristat.   

 

Planşa 3-2 

Dar era un om care-L iubea pe Dumnezeu şi dorea să facă lucrurile 

spuse de Dumnezeu. Numele lui era Noe.  

Într-o zi, Dumnezeu i-a vorbit lui Noe şi i-a transmis un mesaj. O 

parte din acel mesaj era foarte, foarte tristă, cealaltă parte era însă o veste 

bună. Dumnezeu i-a spus lui Noe că, din cauza păcatelor oamenilor, o să 

distrugă omenirea printr-un mare potop de ape. Aceasta însemna că lumea 

Arată Biblia deschisă la Geneza.  

Citeşte din Biblie sau cere unui 
copil mai mare să citească. 

AC 
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întreagă va fi acoperită de apă. Era o veste groaznică, foarte tristă. Şi 

Dumnezeu trebuie să fii fost foarte întristat, fiindcă aceşti oameni pe care 

El i-a creat I-au întors spatele şi erau aşa de neascultători, încât trebuia să 

fie nimiciţi.  

Vestea bună era că Dumnezeu urma să asigure o cale de scăpare. 

Dumnezeu i-a explicat lui Noe ce are de făcut. I-a spus să construiască o 

corabie mare, uriaşă. Corabia  avea  150 metri lungime (cât un teren şi 

jumătate de fotbal, lungimea diagonalei) 25 metri lăţime şi 15 metri 

înălţime (cam de 5 ori mai înaltă decât această cameră!). De ce însă o 

corabie aşa de mare? Deoarece ea nu era doar pentru Noe şi familia lui, 

dar şi pentru multe, multe animale, păsări şi insecte care urmau să fie 

salvate. De asemenea, corabia trebuia să depoziteze pentru mult timp 

toată hrana necesară animalelor şi oamenilor.  

Singura cale de salvare pentru Noe a fost să se încreadă în 

Dumnezeu şi să intre în arca pe care Dumnezeu i-a spus s-o facă. Calea 

lui Dumnezeu a fost singura cale de salvare.  

 

Planşa 3-3 

Noe a ascultat pe Dumnezeu şi a început să construiască corabia. 

Probabil că cei trei fii ai lui l-au ajutat. Ce multă muncă aveau în faţa lor 

– să taie copacii, să facă scânduri, să le monteze. Era o muncă nu doar de 

luni de zile, ci de ani şi ani.  

Într-o altă parte a Bibliei (2 Petru 2:5), ni se spune despre o altă 

lucrare pe care a făcut-o Noe, pe lângă cea de constructor. El este de 

asemenea numit „propovăduitor” sau „predicator”. Un predicator este un 

om care spune Cuvântul lui Dumnezeu altora. Cui a predicat Noe? 

Oamenilor care trăiau pe pământ în acea vreme. Când aceştia îl vedeau 

construindu-şi corabia, probabil că au venit şi i-au pus o mulţime de 

întrebări. Erau cu adevărat uimiţi, deoarece corabia era construită aşa de 

departe de apă.  

„Ce construieşti? De ce construieşti o corabie pe uscat?” cu 

siguranţă   l-au întrebat.  

Noe le-a explicat că Dumnezeu avea să trimită un mare potop pentru 

a-i pedepsi pentru păcatele lor. Le-a predicat Cuvântul lui Dumnezeu. A 

continuat să predice aproximativ 100 de ani – tot timpul în care el a 

construit corabia. Părea că nici măcar unul dintre ei nu dorea să asculte ce 

a spus Dumnezeu. Probabil se gândeau că Noe e nebun şi râdeau de el. 

Noe însă a continuat să construiască şi să le spună Cuvântul lui 

Dumnezeu.  

Dacă ţi-ai pus încrederea în Domnul Isus ca Mântuitor al tău, faci şi 

tu ceea ce a făcut Noe? Le-ai spus prietenilor tăi sau poate altor membri 

ai familiei tale, despre pericolul în care sunt, dacă continuă să trăiască în 

păcatele lor? Ştii, Biblia ne spune că într-o zi Dumnezeu va pedepsi 

păcatul. Dar prietenii tăi de la şcoală ştiu asta? Poţi să le explici aceasta 

cu blândeţe? Te rogi pentru prietenii tăi care sunt în pericolul de a fi 

pedepsiţi de Dumnezeu? Poate spui: „O, le-am spus o dată.“ Cere-i lui 

Dumnezeu să te ajute să fii ca Noe. El nu le-a spus doar o singură dată 

oamenilor despre pericolul în care se aflau. El a continuat să le spună cu 

credincioşie, până în ultima zi!  

Compară dimensiunile corabiei cu 
clădiri sau cu alte puncte de refe-
rinţă familiare copiilor.  

AC 

Arată cartonul cu adevărul central.  

Permite copiilor să sugereze 
întrebări sau comentarii pe care e 
posibil ca oamenii de atunci să le fi 
avut.  

ACM 
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Planşa 3-4 

Să ne gândim împreună ce le-a spus oare Noe oamenilor din jurul lui 

despre Dumnezeu.  

Permite copiilor să răspundă la următoarele întrebări:  

Crezi că le-a spus că Dumnezeu îi iubeşte? (Da). 

Crezi că Dumnezeu iubeşte pe toţi aceşti copii diferiţi din imagine? 

(Da).  

Cum a arătat Dumnezeu că îi iubea pe oamenii din vremea lui Noe? 

(A pregătit o corabie pentru ei). 

Oare le-a spus Noe despre faptul că Dumnezeu e sfânt, că urăşte 

neascultarea şi faptele lor rele? (Da).  

În ce fel urma Dumnezeu să le arate că urăşte păcatul? (Dumnezeu 

pregătise un potop prin care să-i pedepsească).  

Crezi că Noe le-a spus oamenilor că Dumnezeu e foarte puternic? 

(Da).  

Ce le-o fi spus oare Noe pentru a le arăta că Dumnezeu este 

atotputernic? (Probabil că le-a spus că Dumnezeu e Creatorul întregii 

lumi şi al universului. Dacă El doreşte, la porunca Lui, poate trimite 

ploaia în torente).  

Astăzi vă spun aceleaşi lucruri pe care Noe le-a spus acelor oameni. 

Dumnezeu e sfânt şi urăşte păcatul tău, dar Dumnezeu te iubeşte! El e 

foarte puternic şi doreşte să te salveze!  

 

Planşa 3-5 

În sfârşit, corabia a fost terminată şi Noe şi familia lui au început să 

adune multă hrană înăuntrul ei.  

Nu ştim cum a procedat Dumnezeu, dar El, care este atât de puternic, 

a adus în corabie animalele şi păsările. Poate că a început un vânt puternic 

făcând ca norii să gonească pe cer. Într-un fel sau altul, animalele au ştiut 

că era timpul să îşi caute adăpost şi au început să intre în corabie – câte o 

pereche de fiecare fel, dar unele câte şapte perechi.  

Probabil că oamenii stăteau în jurul corabiei urmărind priveliştea 

ciudată a păsărilor şi a animalelor care intrau în corabie. Poate că râdeau 

şi făceau glume pe seama lor. Pur şi simplu, ei nu au luat în serios 

avertismentul lui Dumnezeu!  

Toate animalele au intrat în corabie şi după ele şi Noe, soţia lui şi cei 

trei fii cu soţiile lor. În total erau opt oameni – doar opt.  

În continuare citim nişte cuvinte foarte importante din Biblie: „Apoi 

Domnul a închis uşa“ (Geneza 7:16).  

Citeşte rar aceste cuvinte din Biblia ta.  

Dumnezeu a închis uşa! Fără îndoială, Noe s-a simţit în siguranţă 

înăuntru, cu familia lui.  

Dar ce s-a întâmplat cu ceilalţi oameni de afară? Dumnezeu le-a dat 

şansa de a auzi Cuvântul Lui, de a se întoarce de la căile lor rele şi de a 

intra în corabia pregătită de El. Dar ei nu au ascultat. Acum era prea 

târziu. Dumnezeu închisese uşa!  

Dumnezeu te avertizează şi pe tine şi trebuie să Îl asculţi! 

ACN 

Arată cartonul pe care e scris cu-
vântul „salvat”.  

ACN 
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Planşa 3-6 

Singura cale de a fi în siguranţă pentru oamenii din acea vreme a fost 

să asculte ce le-a spus Dumnezeu prin Noe – să se întoarcă de la păcatul 

lor şi să intre în corabia pregătită de El.  

Dumnezeu e sfânt, perfect. El iubeşte binele şi urăşte răul. El trebuie 

să pedepsească păcatul. Dar vestea minunată este că Domnul Isus a luat 

asupra Lui pedeapsa pe care tu o meriţi pentru păcatele tale. El a trăit o 

viaţă perfectă, în întregime. Niciodată nu a făcut vreun rău, ci a mers să 

moară pe cruce, nu pentru un lucru greşit făcut de El, ci din cauza 

lucrurilor pe care noi le-am făcut în neascultarea noastră faţă de 

Dumnezeu. Fiindcă El a fost pedepsit pentru păcatele mele şi ale tale, noi 

nu mai trebuie să fim pedepsiţi de Dumnezeu. Dar tu trebuie să vrei să te 

întorci de la păcatul tău şi să te încrezi în Domnul Isus ca Mântuitor al 

tău.  

Dumnezeu a găsit o cale perfectă pentru oamenii din vremea lui Noe 

pentru a fii în siguranţă. Aceasta era corabia. Dar era doar o singură cale 

– Calea lui Dumnezeu.  

Pentru noi de asemenea, este o singură cale de a fi în siguranţă – 

Calea lui Dumnezeu – şi aceasta este să vii la Domnul Isus. Mulţumeşte-i 

că a luat pedeapsa ta şi cere-i să te mântuiască.  

Oamenii care nu au ascultat mesajul lui Dumnezeu prin Noe urmau 

să sufere pedeapsa pentru neascultarea şi rebeliunea lor.  

 

Planşa 3-7 

Curând, nori negri înfuriaţi au început să se adune. Apoi au căzut 

primele picături de ploaie. „Oare era adevărat? Avusese Noe dreptate?” 

Oamenii probabil se întrebau cu teamă aceste lucruri. Ploaia se revărsa 

din ceruri! Biblia spune de asemenea că apele au venit şi din adâncurile 

pământului. Zi după zi a plouat fără încetare. Biblia ne spune cât timp a 

plouat.  

Citeşte Geneza 7:12 din Biblia ta.  

„Ploaia a căzut pe pământ patruzeci de zile şi patruzeci de 

nopţi” (Geneza 7:12).  

Poate că oamenii din afara corabiei doreau acum să intre, dar era 

prea târziu. Dumnezeu a închis uşa şi nu mai puteau să intre. Înăuntru, 

Noe şi familia lui erau în siguranţă.  

În curând, totul a fost acoperit de apă. Corabia s-a ridicat, plutind pe 

valurile ce se înălţau. Tot mai sus, apa a crescut, până când şi cele mai 

înalte vârfuri ale munţilor au fost acoperite.  

 

Planşa 3-8 

În sfârşit, ploaia s-a oprit! Dar a durat multe luni ca apele să se 

retragă, încetul cu încetul. Corabia s-a oprit să se odihnească pe muntele 

numit Ararat. Când pământul a fost suficient de uscat, Noe şi familia lui 

şi toate animalele au ieşit din corabie. Au stat înăuntru aproape un an de 

zile! Cât de ciudat probabil că arăta totul în jur. Ce multă linişte trebuie 

să fi fost!  

Noe şi familia lui au fost singurii oameni care au rămas în viaţă. Au 

fost singurii care au ascultat de Cuvântul lui Dumnezeu şi au intrat în 

ACN 

Ararat a fost identificat ca fiind un 
munte vulcanic uriaş, în apropierea 
graniţei dintre Turcia şi Iran.  
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  corabia pregătită de Dumnezeu ca ei să fie salvaţi.  

Noe şi familia lui au zidit un altar şi au adus jertfe lui Dumnezeu, 

mulţumindu-I că i-a păstrat în siguranţă. În timp ce ochii lor priveau 

cerul, au văzut un curcubeu minunat – era promisiunea lui Dumnezeu că 

niciodată nu va mai distruge pământul prin potop. Poate că Noe se 

gândea întristat la toţi acei oameni care au murit în potop.  

Dacă Îl cunoşti pe Domnul Isus ca Mântuitor al tău, şi tu trebuie   să

-I mulţumeşti deseori că eşti în siguranţă faţă de pedeapsa lui Dumnezeu. 

În acelaşi timp, nu eşti tu întristat când te gândeşti la toţi prietenii tăi care 

sunt în pericolul de a fi pedepsiţi de Dumnezeu pentru păcatul lor? Acea 

pedeapsă e să fie despărţiţi pentru totdeauna de Dumnezeu. Te rogi 

pentru ei? Vei invita un prieten să vină la Grupul Vestea Bună 

săptămâna viitoare, să audă vestea bună din Biblie?  

 

Planşa 3-9 

La fel cum înainte de potop, oamenii din timpul lui Noe erau în 

pericolul de a fi pedepsiţi de Dumnezeu pentru păcatul lor, şi tu eşti în 

pericol. Dar Domnul Isus a murit pe cruce pentru tine. El a fost pedepsit 

pentru fărădelegile tale, ca Dumnezeu să te poată ierta. Poţi să fii în 

siguranţă dacă eşti gata să te întorci de la păcatul tău şi să vii la El. La fel 

cum Noe a intrat în corabie, tu ai nevoie să vii la Isus. Calea lui 

Dumnezeu e singura cale de a fi mântuit, salvat.  

Vino la Domnul Isus astăzi. El a murit pe cruce, dar a înviat şi vrea 

să te primească şi să te păstreze.  

Dumnezeu şi-a ţinut promisiunea făcută lui Noe. El îşi va respecta 

promisiunea pe care a făcut-o când a pus curcubeul pe cer, şi va respecta 

şi promisiunea pe care ţi-a făcut-o în Biblie. 

Pregăteşte cinci sau şase pietre pe 
care  copiii să le poată pune una 
peste cealaltă pentru a ilustra 
altarul zidit de Noe.  

ACM 

ACN 

Arată cartonul pe care e scris 
adevărul central.  
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Întrebări de recapitulare 
 

1. În lecţia noastră de azi, de ce a trebuit Dumnezeu să trimită un potop peste întreg pământul? (Pentru că 

oamenii au uitat de Dumnezeu şi erau aşa de răi, încât tot pământul era plin de violenţă şi răutate.) 

2. Ce înseamnă atunci când Biblia spune că Dumnezeu e sfânt? (El este perfect – 100% perfect).  

3. Ce simte Dumnezeu faţă de păcat? (Dumnezeu urăşte păcatul – păcatul ne separă de El).  

4. Cine a fost singurul om prezentat în lecţie, care nu L-a uitat pe Dumnezeu şi a trăit după placul Lui? 

(Noe).  

5. Ce i-a spus Dumnezeu lui Noe să facă? (Să construiască o corabie pentru el şi familia lui şi pentru câteva 

animale din fiecare specie, ca să fie salvaţi de potop).  

6. Pentru cât timp a plouat şi cât a stat Noe şi familia lui în corabie? (A plouat 40 de zile şi nopţi; au stat în 

corabie aproape un an).  

7. Câte locuri au fost pregătite de Dumnezeu pentru oameni, ca ei să fie salvaţi de potop? (Doar unul – 

corabia).  

8. Noe era în siguranţă în corabie. Cum putem noi să fim salvaţi de pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcatele 

noastre? (Doar punându-ne încrederea în Domnul Isus şi venind la El).  

9. Ce a făcut Noe şi familia lui, după ce apele s-au retras? (Au ieşit din corabie, au făcut un altar şi L-au 

lăudat pe Dumnezeu).   

10. Dumnezeu a pus pe cer un curcubeu. Ce a promis El? (Că nu va mai distruge niciodată pământul prin 

potop).  

11. Dumnezeu întotdeauna Îşi ţine promisiunile. Unde poţi găsi promisiunile lui Dumnezeu? (În Biblie). 

12. Termină această propoziţie din Psalmul 1:6 „Domnul cunoaşte calea celor neprihăniţi ...“  (dar calea 

păcătoşilor duce la pieire).  
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Lecţia 4 
Vistiernicul etiopian – „Găsit“ de Dumnezeu 
 
 

Pasaj biblic:  Fapte 8:1-8, 26-40 

Adevăr central:  Dumnezeu şi-a dat Fiul să moară pentru cei pierduţi. 

Aplicaţie:  

Nemântuit:  (La fel ca etiopianul) crede în Isus Mântuitorul, care te caută, să îţi dea viaţă veşnică.  

Mântuit:  (Ca şi Filip) împărtăşeşte Cuvântul lui Dumnezeu (un tractat sau verset) cu cineva. 

Verset de memorat:  

„Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor.” Isaia 53:6 

Ajutoare vizuale:  

 Planşe: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7, 4-8 şi 4-9.  

 Scrie adevărul central pe un carton.  

 Scrie pe un carton cuvântul „găsit.“ 

 Pregăteşte un sul de pergament (cum este arătat în planşa 4-4) pe care să scrii cuvintele din Isaia 53:7. 

 Asigură-te că ai disponibile tractate evanghelistice pe care copiii să le dea prietenilor.  

 

Schiţa lecţiei  

 

Introducere 

Nimeni nu ştie că eu sunt aici 

Desfăşurarea evenimentelor 

1.  Filip predică în Samaria (Fapte 8:1-8).  AC, ACM 

2.  Etiopianul călătoreşte de la Ierusalim, pe drumul spre sud (Fapte 8:27-28). AC 

El nu-L cunoştea pe Domnul Isus ca Mântuitor al său.  

3.  Dumnezeu Duhul Sfânt îl călăuzeşte pe Filip ca să-l găsească pe etiopian (Fapte 8:28-29). 

4.  Acesta citeşte din cartea Isaia dar nu înţelege.  

5.  Etiopianul îl invită pe Filip în carul său (Fapte 8:31). 

6.  Filip îi explică Evanghelia (Fapte 8:35).     ACN, ACM 

Explică unui prieten Evanghelia cu ajutorul unui tractat sau a unui verset. 

Sunt gata să îţi explic mai mult despre cum o poţi face. 

7.  Filip îi explică Isaia 53 (Fapte 8:35). 

Domnul Isus a murit şi a înviat pentru tine. 

 

Punct culminant 

8.  Etiopianul înţelege Evanghelia şi crede în Domnul Isus. 

9.  Etiopianul este botezat de Filip (Fapte 8:36-39). 

10.  Filip e răpit de Duhul Sfânt. 

 

Concluzie   

Etiopianul îşi continuă drumul cu bucurie. ACN 

Ai auzit şi tu despre Isus – ţi-ai pus încrederea în El?  
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Predarea versetului de memorat 
 

 
Versetul de memorat 

„Domnul a făcut să cadă asupra Lui, nelegiuirea noastră a tuturor“. 

Isaia 53:6 

 

Introducere 

Se spune că demult, într-un internat de băieţi, erau doi fraţi. Cel mai mic făcuse un lucru rău şi urma să fie 

pedepsit. Pe vremea aceea, erau chemaţi toţi elevii în sala cea mare, iar elevul indisciplinat primea lovituri pe 

spate, în faţa tuturor. Directorul l-a chemat. Tremura de frică. Tocmai când a vrut să se aplece, s-a auzit o voce 

din sală: „Vă rog, pedepsiţi-mă pe mine în locul lui!“ Era vocea fratelui lui. Fratele lui s-a dus, s-a aplecat şi a 

primit toate loviturile. Toţi au fost uimiţi de o dragoste atât de mare. Versetul de azi ne vorbeşte de Cineva 

care a primit pedeapsa în locul tău. 

 

Prezentare 

Citeşte versetul din Bibie, în timp ce copiii urmăresc de pe planşă. Dacă ai timp, poţi pune şi pe alţi copii să 

citească. Ai grijă să fie alţi copii faţă de ziua precedentă) 

 

Explicaţie şi repetiţie (Intercalează explicaţia cu repetiţia). 

  

Să-l spunem cu voce normală. Cu voce tare! În şoaptă! 

- Ce însemnă nelegiuire? Păcat. Orice lucru pe care-l spui, gândeşti sau faci şi este împotriva lui Dumnezeu. 

 

Să-l spunem cu voce normală, iar ultimele cuvinte „nelegiuirea noastră a tuturor“ în şoaptă. 

- Asupra cui a căzut păcatul nostru? Asupra Domnului Isus! Când? La cruce! Ce s-a întâmplat când 

Dumnezeu a pus toate păcatele peste El? Dumnezeu Şi-a întors faţa şi s-a făcut întuneric! 

 

Să-l spunem cu ultimele 6 cuvinte în şoaptă „asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor“ 

 

Aplicaţie 

Nemântuit: Pe cruce, Dumnezeu l-a pedepsit pe Domnul Isus pentru tine. etc. Spune-I azi. „O, Doamne, am 

înţeles că merit pedeapsa. Am aşa multe păcate. Dar vin la Tine. Cred că Fiul tău a fost pedepsit în locul meu. 

Primeşte-mă!“ El te va  primi, pentru că Fiul Lui a fost pedepsit.  

Mântuit: Dacă ai crezut deja că Domnul Isus a primit pedeapsa în locul tău, fereşte-te de păcat. Dacă se 

întâmplă să greşeşti, cere-I iertare imediat. El te iartă, pentru că a fost pedepsit pentru toate păcatele din trecut, 

prezent şi viitor. 

 

E timpul să spunem tot versetul, fără planşă. Cu voce tare! Cu voce normală! În şoaptă! 

 

În timp ce-l spunem pentru ultima oară în şoaptă, gândeşte-te că El a fost pedepsit în locul tău. Dacă nu ştii 

cum să vii la El, vino aici în faţă la terminarea programului şi eu îţi voi arăta din Biblie ce trebuie să faci. 
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  Lecţia  

Ţi s-a întâmplat vreodată să fii singur într-o încăpere şi să te gândeşti 

„Nimeni nu ştie că eu sunt aici”? Poate că te-ai plimbat printr-o pădure 

sau poate ai stat pe-o bancă într-un parc. Te-ai simţit singur? Ai simţit că 

nimănui nu-i pasă de tine? 

Astăzi o să auzim povestirea unui om care era într-o călătorie lungă şi 

care, poate şi el gândea aşa.  

„Sunt atât de departe de casă. Drumul prăfuit se întinde în faţa mea şi 

la fel e şi în urma mea. Cred că nu există nimeni care să ştie unde mă aflu 

eu acum.“  

 

Planşa 4-1 

Dumnezeu pregătea un om care-L iubea pe El, să meargă şi să se 

întâlnească cu acel călător. Omul care-l iubea pe Domnul Isus se numea 

Filip. Filip fusese foarte ocupat predicând şi învăţând pe oameni, într-un 

oraş din provincia Samaria. Mesajul lui Filip era despre Domnul Isus, Fiul 

lui Dumnezeu – despre felul în care Dumnezeu, Tatăl, L-a trimis pe 

pământ să moară pentru bărbaţi şi femei, băieţi şi fete, care sunt pierduţi 

din cauza păcatelor lor. Oamenii au ascultat şi mulţi dintre ei au crezut în 

Domnul Isus ca Mântuitor al lor. Aşa că a fost o mare bucurie în acel oraş.  

Într-o zi, un înger al lui Dumnezeu i-a vorbit lui Filip şi i-a transmis 

un mesaj foarte ciudat.  

Citeşte Fapte 8:26 din Biblie sau dă Biblia ta unui copil mai mare să 

citească.  

„Scoală-te, şi du-te spre miazăzi, pe drumul care pogoară spre 

Ierusalim la Gaza, şi care este pustiu.“ (Fapte 8:26) 

Aceasta însemna un drum destul de lung (aprox. 100 kilometri) şi era 

prin deşert!  

Probabil că Filip s-a gândit în sinea lui: „Cu siguranţă, Dumnezeu nu 

mi cere să las oraşul, aici unde atât de mulţi oameni ascultă Evanghelia, 

vestea bună despre Domnul Isus. Doreşte El într-adevăr să plec de aici şi 

să merg o aşa mare distanţă, prin deşert, unde nu locuieşte nimeni?“ 

Oare face Dumnezeu greşeli? Cu siguranţă, nu! Poate că Filip nu a 

înţeles exact de ce îi cerea Dumnezeu să facă această călătorie dificilă, dar 

ştia că Dumnezeu i-a spus să meargă. Şi asta era suficient pentru Filip. Un 

lucru ştia – indiferent unde mergea, era gata să spună oamenilor despre 

Domnul Isus. Aşa că, ce crezi tu că a făcut? Da, citim aici în Biblie „s-a 

sculat şi a plecat.“ (Fapte 8:27).  

Dacă ai crezut în Domnul Isus ca Mântuitor al tău, poţi să fii şi tu ca 

Filip şi să spui altora despre Mântuitorul tău. Dumnezeu vrea ca tu să faci 

asta.  

 

Planşa 4-2 

Îţi poţi da seama de ce l-a trimis Dumnezeu pe Filip în acea călătorie 

lungă, care a durat probabil mai multe zile, prin soarele dogoritor?   

Permite copiilor să răspundă.  

 Da! Pentru a-l întâlni pe călătorul acela singuratic! Haideţi să îl 

cunoaştem!  

Nu îi ştim numele, dar Biblia ne spune că a venit din Etiopia (o ţară 

Arată o hartă; permite copiilor să 
localizeze Samaria.  

AC 

Arată cartonul cu adevărul central.  

Deschide-ţi Biblia şi citeşte cuvinte-
le direct din Fapte 8:27.  

ACM 
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din Africa) la Ierusalim. Probabil că a călătorit zile întregi, de-a lungul 

malului râului Nil, pe drumul lui către Ierusalim. Călătoria aceasta fusese 

de 1.500 kilometri, iar acum se întorcea spre casă. Era un om important – 

vistiernicul reginei din ţara lui. Cu alte cuvinte, El avea grijă de toţi banii 

reginei. Ca mijloc de transport avea un car. 

De ce crezi că a venit la Ierusalim? Poate că a avut de rezolvat nişte 

afaceri. Dar, de asemenea, el a dorit să-L cunoască pe singurul şi 

adevăratul Dumnezeu, sperând ca acolo, la Ierusalim să înveţe despre El şi 

cum să I se închine. Dar se pare că nu a reuşit să Îl cunoască pe 

Dumnezeu în Ierusalim. Totuşi, avea cu el câteva suluri de pergament. Le 

vezi în imagine, lângă el? Aceste suluri conţineau părţi din Biblie, 

Cuvântul lui Dumnezeu. Mai degrabă trist, el se întorcea acasă în Etiopia, 

în Africa.  

 

Planşa 4-3 

Acest om ştia că are o problemă în inima lui pe care numai 

Dumnezeu putea s-o rezolve. Acea problemă e păcatul, şi aceasta ne 

separă pe tine şi pe mine de Dumnezeu. Ne separă acum şi poate să ne 

separe pentru totdeauna. Dumnezeu este atât de curat şi perfect. Nu poate 

permite păcatul în casa Lui din ceruri.  

Păcat înseamnă neascultarea poruncilor lui Dumnezeu, porunci pe 

care le găsim în Biblie. De exemplu, una din poruncile lui Dumnezeu este 

„Să nu furi” (Exod 20:15). Ai furat vreodată de la mama ta, sau dintr-un 

magazin?  

Dumnezeu porunceşte: „Fiecare dintre voi să spună aproapelui său 

adevărul” (Efeseni 4:25). Ai spus tu întotdeauna adevărul acasă şi la 

şcoală?  

Dumnezeu porunceşte: „Nici un cuvânt stricat (urât) să nu vă iasă din 

gură” (Efeseni 4:29). Asculţi tu glume murdare, şi apoi le spui mai 

departe? Înjuri?  

Toţi am făcut lucruri rele care nu-i plac lui Dumnezeu. Din această 

cauză, suntem departe de Dumnezeu. Suntem pierduţi, la fel cum era acest 

etiopian. Nu ştim care din poruncile lui Dumnezeu le-a încălcat el, dar 

Dumnezeu ne spune în Biblie că toţi oamenii de pe pământ sunt 

neascultători câteodată. (Romani 3:23) Aşa că ştim că şi omul din 

povestirea noastră a făcut la fel. El era pierdut în păcatul lui şi Îl căuta pe 

Dumnezeu. Şi Dumnezeu îl căuta pe el. Dumnezeu dorea să îl găsească.  

 

Planşa 4-4 

În timp ce călătorea în carul lui, etiopianul a luat un sul ce conţinea o 

parte a Bibliei care fusese scrisă cu sute de ani înainte. Soarele ardea, iar 

drumul era plin de praf, dar el încerca să se concentreze la ceea ce citea. 

Poate de aici va afla mai multe despre cum să se apropie de Dumnezeu!  

Cartea din care el citea era scrisă de profetul Isaia.  

„Când a fost chinuit şi asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe 

care-l duci la măcelărie, şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a 

deschis gura.” (Isaia 53:7).  

Etiopianul încerca din greu să înţeleagă, dar i se părea aproape 

imposibil. Era despre Cineva care a suferit mult pentru alţi oameni, şi 

chiar a murit. Cine putea să fie? Avea nevoie de cineva care să-i explice 

Cuvântul lui Dumnezeu. Şi Dumnezeu a pregătit pe cineva care să facă 

Arată copiilor o hartă.  

Arată un sul de hârtie care să 
semene cu cel din imaginea 4-4. 
Nu citi încă din el. Explică faptul că 
aşa arătau cărţile în acea vreme.  

AC 

Arată spre cuvântul „pierdut” din 
adevărul central.  

Arată copiilor cartea Isaia în Biblia 
ta.  

Asigură-te că ai scris dinainte 
cuvintele din Isaia 53:7 în interiorul 
sulului.  
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  asta pentru el. Vă puteţi gândi cine poate fii? Da, era Filip pe care l-am 

întâlnit la începutul povestirii noastre.  

Exact aşa cum i-a spus Dumnezeu, Filip a făcut această călătorie 

lungă şi obositoare prin deşert.  

Presupun că se gândea: „Dumnezeu va trebui să îmi arate curând de 

ce mi-a cerut să vin până aici.“  

Privind peste deşertul sterp, apărându-şi ochii de strălucirea soarelui, 

a văzut ceva. Părea un om într-un car. 

Duhul Domnului i-a vorbit lui Filip: „Du-te, şi ajunge carul 

acesta!“ (Fapte 8:29) 

Asta aştepta Filip! Biblia ne spune că a început să alerge spre carul 

acela! Ai încercat vreodată să alergi într-o zi foarte călduroasă? Nu e uşor. 

Dar Filip dorea să facă ceea ce i-a spus Dumnezeu, aşa că a alergat 

bucuros să ajungă carul.  

 

Planşa 4-5  

Abia mai răsuflând, Filip s-a apropiat de car. Acum putea să audă pe 

etiopian citind cu voce tare. Filip i-a strigat: „Înţelegi tu ce citeşti?” 

„Nu, nu înţeleg” i-a răspuns etiopianul, dând cu tristeţe din cap. 

„Cum să înţeleg, dacă nu îmi explică cineva?” 

Apoi l-a invitat pe Filip să urce în carul lui şi să-l ajute să înţeleagă 

Cuvântul lui Dumnezeu. Ce bucurie mare a fost probabil pentru Filip, 

când şi-a dat seama că acesta fusese motivul pentru care Dumnezeu l-a 

adus până aici! Acum putea să explice Cuvântul lui Dumnezeu acestui om 

important care avea nevoie să înţeleagă cât de mult îl iubea şi îl căuta 

Dumnezeu.  

 

Planşa 4-6 

Filip s-a urcat în car, călătorind împreună cu el. Etiopianul citea 

despre Cineva care a suferit foarte mult. Filip a început să îi explice chiar 

de acolo de unde citea (din cartea scrisă de Isaia). Acea persoană care a 

suferit mult era Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu. Isus a venit jos pe 

pământ să caute pe oamenii pierduţi în păcatele lor, să îi găsească şi să îi 

aducă la Dumnezeu.  

Etiopianul asculta cu atenţie. Niciodată nu mai auzise lucruri aşa de 

minunate.  

Cuvintele pe care Filip le-a auzit citite erau: El a fost dus „ca un miel 

pe care-l duci la măcelărie” (Isaia 53:7). Aceasta însemna că Domnul Isus 

a fost luat de oamenii răi şi omorât. La fel cum un miel nu se luptă pentru 

a se apăra, Domnul Isus a permis oamenilor să Îl facă să sufere şi să Îl 

omoare. Dar Isus este Fiul lui Dumnezeu. Putea cu uşurinţă să se apere, 

dar planul plin de dragoste al lui Dumnezeu a fost ca El să sufere şi să 

moară. Dumnezeu i-a arătat lui Isaia ce să scrie despre moartea Domnului 

Isus – cu mai mult de 700 de ani înainte ca Isus să se nască! Aceasta ne 

arată într-adevăr că moartea Domnului Isus nu a fost un accident, o 

întâmplare – a fost planul perfect al lui Dumnezeu, să ne poată găsi, ierta 

şi primi în familia Lui.  

El vrea să facă asta şi pentru tine. Tu eşti la fel de important pentru 

El, ca acel etiopian. Te iubeşte la fel de mult. Crede în El astăzi şi cere-I 

să te ierte şi să te facă copilul Său. Dacă nu ştii exact cum să faci asta, te 

rog, vino să vorbeşti cu mine, după ce ora se va termina. Voi sta aici lângă 

Un copil poate interpreta rolul 
etiopianului, când acesta citeşte cu 
voce tare din sul, în timp ce merge 
în carul lui. Al doilea copil poate 
pretinde că e Filip, fugind pentru a-l 
întâlni.  

Arată adevărul central.  

ACN 
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masă. Bineînţeles, eu nu pot să te mântuiesc, dar pot vorbi cu tine şi îţi 

pot arăta din Cuvântul lui Dumnezeu cum poţi să crezi în Domnul Isus şi 

să fii găsit de El.  

Filip a folosit Cuvântul lui Dumnezeu pentru a prezenta Evanghelia 

acestui om. Dacă tu deja îl cunoşti pe Domnul Isus ca Mântuitor al tău şi 

Îl iubeşti pe El, şi tu poţi folosi Cuvântul lui Dumnezeu pentru a prezenta 

Evanghelia unui prieten. Aici pe masă am pus câteva tractate. Poţi lua 

unul pentru a-l dărui unui prieten săptămâna aceasta. Nu eşti obligat să 

faci asta – doar dacă vrei s-o faci, datorită faptului  că Îl iubeşti pe 

Domnul şi vrei să-L slujeşti.  

Vrei chiar acum să te gândeşti la cineva căruia ai putea să i-l dai? 

Cere-i lui Dumnezeu să te ajute să fi curajos şi să faci asta. Unde poţi 

face asta? Poate în pauză la şcoală, sau în autobuz, când te întorci acasă.  

Înainte de a da tractatul, ar fi bine să îl citeşti şi tu. Poate îl vei citi 

împreună, în acelaşi timp cu prietenul tău. Sau, dacă nu vei da un tractat, 

poţi în schimb să explici versetul din Isaia 53:6 (versetul pe care l-am 

memorat împreună) unui prieten. Dumnezeu te poate folosi, la fel cum l-a 

folosit pe Filip pentru a duce Evanghelia cuiva care este pierdut.  

 

Planşa 4-7 

Chiar înainte de cuvintele citite de etiopian, mai sunt alte cuvinte pe 

care probabil că le-a citit.  

Isaia scria: „Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de 

drumul lui” (Isaia 53:6). Şi tu şi eu ne asemănăm cu nişte oi care atât de 

uşor se depărtează de calea cea bună şi se rătăcesc.  

Isaia scria de asemenea: „El [Isus] era străpuns pentru păcatele 

noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre.” (Isaia 53:5). Aceasta explică 

de ce a fost străpuns Isus. A fost din cauza păcatelor noastre, a 

gândurilor, a cuvintelor şi a faptelor noastre rele – de multe ori făcând 

exact ceea ce Dumnezeu a spus să nu facem. Isus nu a meritat să moară, 

fiindcă El a trăit fără păcat. El a fost pedepsit pentru păcatele noastre.  

A murit şi a fost îngropat, dar nu a rămas în mormânt. Trei zile mai 

târziu, Dumnezeu Tatăl l-a adus din nou la viaţă. Curând după aceasta, 

Isus s-a înălţat la ceruri, dar Duhul Lui e cu noi astăzi. El este viu pentru 

totdeauna. Acesta era minunatul mesaj pe care Filip l-a explicat 

etiopianului.  

Acum etiopianul a înţeles! Nu mai era un mister pentru el! A înţeles 

că Isus era Mântuitorul care a murit pe cruce pentru el. Acolo, în deşert, a 

fost găsit de Filip, dar mult mai important, el a fost găsit de Dumnezeu!  

 

Planşa 4-8 

Chiar în acel moment, carul a trecut pe lângă o apă, la marginea 

drumului.  

Etiopianul s-a întors spre Filip şi l-a întrebat: „Ce mă împiedică să 

fiu botezat?“ (din Fapte 8:36).  

Acesta a fost un mod de a demonstra că a înţeles Evanghelia şi a 

crezut în Domnul Isus ca Mântuitor al său.  

Filip a răspuns: „Dacă crezi din toată inima, se poate.“ (Fapte 8:37) 

Imediat, etiopianul a răspuns cu bucurie: „Cred că Isus Hristos este 

Fiul lui Dumnezeu.“ (Fapte 8:37) 

ACM 

Arată copiilor locul de unde pot lua 
un tractat sau două pentru a le 
dărui unui prieten.  
 
Sunt disponibile mai multe modele 
de tractate la Biroul Naţional 
AMEC. (vezi adresa de contact de 
pe copertă).  

Poţi oferi o demonstraţie scurtă 
pentru a arăta cum să dăruiască un 
tractat.  

Arată cartonul pe care e scris 
cuvântul „găsit”.  

Citeşte versetul din Biblie.  
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  A dat poruncă să fie oprit carul şi, împreună cu Filip, s-au dat jos. 

Filip l-a botezat chiar acolo, în apa aceea din deşert. Astăzi, oamenii sunt 

botezaţi în apă în diferite feluri. Pentru etiopian a fost felul în care el a 

arătat că s-a încrezut în Domnul Isus ca Mântuitor al său.  

După ce Filip l-a botezat, s-a întâmplat un lucru extraordinar. Dintr-

odată, Dumnezeu Duhul Sfânt l-a răpit pe Filip şi l-a dus într-un alt loc să 

spună altora despre El. Cu siguranţă, etiopianul a fost foarte surprins – 

Dumnezeu a fost cel care l-a adus pe Filip în deşert pentru a-l întâlni, iar 

după câteva ore, Dumnezeu l-a luat din nou. Dar etiopianul şi-a continuat 

drumul către ţara sa. Nu mai era pierdut. Domnul Isus îl găsise!  

 

Planşa 4-9 

Ce poţi spune despre tine? Eşti şi tu găsit de Dumnezeu? La fel ca 

acel etiopian, ai auzit şi tu Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu îţi spune că 

eşti pierdut dacă nu te-ai întors de la păcatul tău şi nu ai crezut în El. La 

fel cum Dumnezeu l-a căutat pe etiopian, El te caută şi pe tine. Vrea să-ţi 

dea darul vieţii veşnice pentru totdeauna.  

Dumnezeu a plătit un preţ foarte mare pentru acest dar – Şi-a dat 

Fiul, pe Domnul Isus, să moară pe cruce pentru tine şi pentru mine, ca 

Dumnezeu să poată să îţi ofere darul vieţii veşnice şi al mântuirii. Pe tine 

nu te costă nimic!  

Astăzi poţi veni la Dumnezeu prin rugăciune şi să-i spui ceva de 

genul acesta: „Doamne, ştiu că am păcătuit înaintea ta. Îţi mulţumesc că 

mă iubeşti şi mă cauţi. Îţi mulţumesc că L-ai dat pe Isus să moară pentru 

păcatul meu. Te rog, iartă-mă şi ajută-mă să nu mai fac acele lucruri care 

nu-Ţi sunt pe plac. Cred în Tine ca Mântuitor al meu. Amin“.  

Dacă ai spus această rugăciune lui Dumnezeu, te rog, vino şi     spune

-mi. Mă voi bucura atât de mult şi voi putea astfel să te ajut în timp ce îţi 

începi noua ta viaţă în calitate de copil al lui Dumnezeu!  

 

 

Deşi nu există o dovadă fermă a 
faptului că acest etiopian a fost 
primul din rasa lui care să ducă 
Evanghelia în Africa, mulţi istorici 
au căzut de acord că aceasta e 
foarte posibil. („Commentary of te 
whole Bible“ - Comentariu al 
întregii Biblii, Jamieson, Fausset şi 
Brown, p. 1092).  

ACN 
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Întrebări de recapitulare 

 
 

1. Ce făcea Filip în Samaria? (Predica Evanghelia).  

2. De ce a trimis Dumnezeu un înger care să-i spună lui Filip să plece din oraş în deşert? (Ca Filip să-i 

poată spună etiopianului vestea bună a Evangheliei).  

3. De ce a călătorit etiopianul din Africa la Ierusalim?  (Să se închine lui Dumnezeu).  

4. Ce făcea, în timp ce călătorea spre casă în carul lui? (Citea dintr-un sul de pergament, din cartea Isaia 

– o parte a Bibliei).  

5. În ce fel era „pierdut“ etiopianul? (Pierdut în păcat – departe de Dumnezeu).  

6. Ce l-a întrebat Filip pe etiopian şi ce i-a răspuns acesta? („Înţelegi tu ce citeşti?“; „Cum aş putea să 

înţeleg dacă nu mă va călăuzi cineva?“)  

7. Despre cine i-a spus Filip etiopianului că era vorba în acel pasaj al Bibliei? (Despre Isus).  

8. După ce Filip l-a ajutat să înţeleagă ce dorea Dumnezeu, ce lucru minunat a făcut etiopianul? (A 

crezut şi a devenit copil al lui Dumnezeu).  

9. Cine l-a „găsit“ pe etiopian? (Filip, dar mai important, Dumnezeu).  

10. De ce a dorit etiopianul să fie botezat? (Pentru a arăta că a crezut în Domnul Isus ca singurul său 

Mântuitor).  

11. Ce s-a întâmplat cu aceşti doi oameni, după ce etiopianul a fost botezat? (Filip a fost răpit de Duhul 

Sfânt, etiopianul şi-a continuat drumul plin de bucurie).  

12. Versetul pe care l-am învăţat ne spune că Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a 

tuturor.Despre cine e vorba şi când s-a întâmplat acest lucru? (Domnul Isus. Pe cruce, Dumnezeu a 

pus toate păcatele asupra Lui).  
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Lecţia 5 
Saul – Întors din drum de Dumnezeu 

 

Pasaj biblic: 

Fapte 9:1-22. 

Filipeni 3:3-8 

Adevăr central:  

Fiecare trebuie să se întoarcă din drumul vieţii sale la Dumnezeu.  

Aplicaţie:  

Nemântuit: Întoarce-te de la păcatul tău la Isus. 

Mântuit: Roagă-te pentru alţii... 

    ... pentru cei care suferă din cauză că s-au întors la Hristos. 

   ... pentru prietenii tăi nemântuiţi, ca ei să se întoarcă la Isus. 

Verset de memorat:  

„Pocăiţi-vă dar şi întoarceţi-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se şteargă păcatele“. Faptele Apostolilor 3:19 

Ajutoare vizuale:  

 Planşe: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 5-7, 5-8 şi 5-9. 

 Scrie adevărul central pe un carton.  

 Scrie pe un carton cuvântul „întors din drum”. 

 

Schiţa lecţiei 

 

Introducere  

Tata şi mama erau în maşină. AC 

Fiecare trebuie să se întoarcă din drumul vieţii sale la Dumnezeu.  

Desfăşurarea evenimentelor 

1. Saul cere permisiunea de a persecuta creştinii (Fapte 9:1-2). 

2. Saul primeşte aprobarea şi îşi începe călătoria (Fapte 9:3). ACM 

3. Ca tânăr, Saul studiase Vechiul Testament.  ACN 

 Nu ajungi în cer prin a fi bun. 

4.  În apropiere de Damasc, el vede o lumină strălucitoare. 

5.  Isus îl întreabă: „De ce Mă prigoneşti?“ (Fapte 9:4-5) 

6.  Saul îşi dă seama că Isus e Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul promis. AC 

7.  Întreabă: „Doamne, ce vrei să fac?“  

8.  Saul, orbit de lumină, e condus spre Damasc ( Fapte 9:8-9). 

9.  Saul se roagă – Dumnezeu îl întoarce din drum.  ACN 

Şi tu trebuie să te întorci din drum. 

10.  Dumnezeu îi spune lui Anania să meargă şi să-l vindece pe Saul de orbirea lui (Fapte 9:10-16). 

11.  Dumnezeu se foloseşte de Anania pentru a-i reda vederea lui Saul (Fapte 9:17-19). 

 Şi tu poţi ajuta pe alţii prin rugăciunile tale. 

Punct culminant 

Saul e botezat şi începe să predice în sinagogi că Isus e Fiul lui Dumnezeu (Fapte 9:20).  

Concluzie 

Toţi care-l auzeau pe Saul rămâneau uimiţi de schimbarea din el (Fapte 9:21-22). ACN 

Dumnezeu te poate schimba şi pe tine. 

Rugăciune. 

Prezintă-te disponibil pentru sfătuire. 
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Predarea versetului de memorat 
 
Versetul de memorat 

„Pocăiţi-vă dar şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele.“ 

Fapte 3:19 

 

Sugestie: acest verset este explicat foarte bine şi în lecţie, cu accent pe ideea de  întoarcere. La versetul de 

memorat, poţi explica conceptul despre „ştergerea păcatelor.“ 

 

Introducere 

Ce faci când greşeşti tema de casă? Ştergi cu picul, apoi scrii cu corectorul. Uneori, se observă. Cum poţi însă 

şterge păcatul? Există vreun "pic" special? Tu nu poţi, dar Dumnezeu îţi arată azi cum ţi se pot şterge toate 

păcatele!    

 

Prezentare 

Citeşte versetul din Biblie, în timp ce copiii citesc de pe planşă. Dacă ai timp, poţi pune şi pe alţi copii să 

citească. Ai grijă să fie alţi copii faţă de ziua precedentă. 

 

Explicaţie şi repetiţie (Intercalează explicaţia cu repetiţia). 

 

Să spună împreună cu mine toţi cei de  0-7 ani! Cei de 8-12 ani! de la 13- 18 ani! Cine a mai rămas? Porunca 

lui Dumnezeu e pentru toţi, indiferent cât de mari sau mici.  

 

Aplicaţia  

Nemântuit: 

Cum adică să te pocăieşti şi să te întorci la Dumnezeu? Să-ţi laşi biserica? Nu! Să-ţi pară rău de păcate şi să te 

întorci la Dumnezeu. Să-I mărturiseşti Lui păcatele, nu mie, nici unui alt om. Poţi să-I spui cam aşa: „Doamne, 

Dumnezeule, am păcătuit de aşa de multe ori. Mă întorc la Tine. Ştiu că Domnul Isus a murit pentru mine şi a 

înviat. Te rog, şterge-mi toate păcatele!" Amin. 

 

Alege un copil care să stea în spatele tău şi să nu vadă planşa. Cineva va arăta un cuvânt de pe planşă. Tot 

grupul va spune versetul, iar când va ajunge la acel cuvânt, va bate din palme. Copilul din spate trebuie să 

recunoască cuvântul ales. 

- Cum îţi va şterge păcatele? Domnul Isus a murit şi a  înviat. El Şi-a dat viaţa pentru tine. Când te întorci la El, 

Dumnezeu te curăţeşte, şi te vede ca şi când n-ai fi păcătuit niciodată. Dacă vrei să-ţi şteargă păcatele şi încă 

nu eşti sigur ce trebuie să faci, rămâi la urmă. Eu nu ţi le pot şterge, dar te voi ajuta să vii la El. 

 

Alege alţi copii, folosind aceeaşi metodă. 

 

Mântuit: Dacă te-ai întors deja la El, poate nu simţi că păcatele au fost şterse. Dar crede-L pe Dumnezeu. 

Mulţumeşte-I pentru această promisiune. 

 

La final, toţi pot să aleagă un cuvânt pentru învăţător.  

- Întoarce-te la El. Vino cu pocăinţă şi părere de rău şi El îţi va şterge toate păcatele!  
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Lecţia  

Tata şi mama erau în maşină împreună cu cei doi copii, într-o 

sâmbătă, când dintr-odată un poliţist i-a oprit.  

„Nu mai puteţi merge pe drumul acesta. Trebuie să vă întoarceţi din 

drum chiar acum.“ le-a spus el politicos, dar ferm. „Ceva mai departe de 

aici ploaia puternică a provocat alunecări de teren. E prea periculos să 

mergeţi mai departe.“ 

Tatăl a fost foarte bucuros că poliţistul a fost acolo să îi ajute şi să îi 

avertizeze de pericol. Aşa că a întors repede maşina şi s-au îndreptat spre 

un drum mai sigur.  

Astăzi o să auzim despre un om care a fost întors din drum, un om 

care a făcut o schimbare totală în viaţa lui. A fost avertizat, nu de un 

poliţist care i-a vorbit, ci chiar auzindu-l pe Însuşi Domnul Isus.  

Fiecare dintre noi trebuie să ne întoarcem din drumul vieţii noastre la 

Dumnezeu!  

 

Planşa 5-1 

Numele persoanei din povestirea noastră de azi e Saul. Povestirea o 

găsim în Biblie în cartea Faptele Apostolilor. Bineînţeles, e o povestire 

adevărată, la fel ca oricare parte a Cuvântului lui Dumnezeu. Saul a trăit 

cam în acelaşi timp cu Filip şi etiopianul despre care am auzit în lecţia de 

săptămâna trecută. Creştini, ca Filip, spuneau tuturor celor din jurul lor 

despre Domnul Isus şi mulţi credeau că Isus a fost cu adevărat Fiul lui 

Dumnezeu, trimis de Tatăl ceresc să fie Mântuitorul întregii omeniri.  

Dar erau de asemenea şi mulţi conducători evrei care nu credeau în 

Isus. Ei ştiau că Isus a fost omorât prin răstignire, dar nu credeau că a 

înviat din morţi, şi cu siguranţă, nu credeau că El e Fiul lui Dumnezeu. 

Aşa că, în momentul în care şi-au dat seama că mulţi oameni deveneau 

creştini (adică urmaşi ai Domnului Isus), au devenit deosebit de mânioşi şi 

au început să-i persecute. „A persecuta“ înseamnă a face rău şi a trata urât 

oamenii, din cauza a ceea ce ei cred.  

Saul era şi el un astfel de om care persecuta pe creştini. A început să 

îi persecute în Ierusalim, oraşul în care a murit Isus. Creştinii erau duşi la 

închisoare, bătuţi şi unii dintre ei chiar omorâţi. Din cauza tratamentului 

crud la care erau supuşi, creştinii au început să caute scăpare în alte oraşe, 

precum Damascul, pentru a fi în siguranţă. Saul a decis astfel să meargă, 

să-i găsească şi să-i aducă înapoi în Ierusalim, unde să-i ducă în 

închisoare.  

Saul a mers la marele preot ca să-i ceară scrisori care să-i dea dreptul 

să persecute creştinii din Damasc. Când conducătorii evrei din Damasc 

aveau să vadă aceste scrisori de la marele preot (care era un om foarte 

important), cu siguranţă aveau să-i dea autoritatea să-i aresteze pe creştini. 

Marele preot din Ierusalim nu credea nici el în Isus şi cu multă 

bucurie i-a dat lui Saul scrisorile pe care le dorea. Aşa că Saul s-a pregătit 

pentru lunga călătorie de 250 de kilometri, care-i stătea înainte. Pentru că 

urma să dureze mai multe zile, şi-a adunat o echipă care să-l ajute la ceea 

ce-şi propusese. Apoi a pornit la drum.  

Dacă Îl cunoşti pe Domnul Isus ca Mântuitor al tău, tu îi poţi ajuta pe 

creştinii care şi astăzi mai sunt persecutaţi în multe ţări din lume. Îi poţi 

ajuta rugându-te lui Dumnezeu pentru ei. Există creştini care sunt bătuţi; 

AC 

Arată adevărul central. 

Arată Damascul pe hartă. Cu 
siguranţă, copiii mai mari vor 
aprecia asta.  

Damascul avea o populaţie în 
majoritate evreiască şi s-a estimat 
că în oraş existau 30 sau 40 de 
sinagogi. (Dr. Warren Wiersbe, 
„Bible Exposition Commentary”).  
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tineri creştini care sunt daţi afară din familie în momentul în care cred în 

Isus; bisericile unor credincioşi au fost arse, mulţi au fost ucişi. Când Îi 

vei mulţumi Domnului că e aşa de bun cu tine, te vei ruga şi pentru aceşti 

creştini? Ei suferă acum pentru că Îl iubesc pe Domnul Isus şi doresc    să

-L asculte, la fel cum sufereau creştinii care trăiau acum două mii de ani, 

pe vremea lui Saul.  

 

Planşa 5-2   

Când Saul a fost copil, a trăit în oraşul numit Tars. A fost învăţat din 

cărţile Vechiului Testament, din Biblie. Învăţase şi el cele zece porunci şi 

a încercat să asculte de toate poruncile lui Dumnezeu. Erau de asemenea 

şi multe alte reguli făcute de oameni. Saul a încercat să le păzească pe 

toate. A devenit foarte, foarte mândru. Era sigur că era plăcut de 

Dumnezeu din cauză că făcea atât de multe fapte bune şi era bun. Nu şi-a 

dat seama că prin propriile sale eforturi nu putea fi îndeajuns de bun 

pentru a fi plăcut lui Dumnezeu şi pentru a-şi câştiga un loc în ceruri.  

Îţi dai şi tu seama că nu poţi ajunge în cer prin eforturile tale de a fi 

bun? De fapt, nimeni nu poate asta. Toţi avem o natură păcătoasă în noi, 

aşa că greşim foarte uşor şi păcătuim zilnic înaintea lui Dumnezeu. 

Dumnezeu ne spune în Biblie: „Fiţi buni unii cu alţii, miloşi, şi iertaţi-vă 

unul pe altul“. (Efeseni 4:32) Eşti tu întotdeauna bun şi amabil cu 

ceilalţi? Ierţi de fiecare dată pe cineva care ţi-a greşit? Nu. Nimeni nu 

poate ajunge în ceruri prin eforturile sale de a fi bun. Toţi începem 

drumul vieţii mergând în direcţia greşită. Mulţi cred că drumul spre cer 

este facerea de bine, dar în ochii lui Dumnezeu, care este perfect, faptele 

noastre bune pur şi simplu nu sunt îndeajuns.  

Să presupunem că stai pe marginea unui lac de 20 de metri lăţime. 

Te hotărăşti să sari peste el. Aşa că te dai înapoi câţiva paşi, alergi cât 

poţi tu de repede şi sari. Poate că reuşeşti o săritură lungă de 4 metri – dar 

cazi în râu. Marginea cealaltă a râului a rămas foarte departe. Un prieten 

de-al tău încearcă şi el să sară şi reuşeşte puţin mai bine decât tine – sare 

5 metri, dar aterizează şi el tot în râu. Apoi vine cel care deţine recordul 

mondial la sărituri şi sare şi el. Reuşeşte o săritură de 9 metri, dar şi el 

cade în apă. Aşa este şi atunci când încerci să ajungi în cer prin faptul că 

eşti bun. Poate că spui: „O, sunt puţin mai bun decât prietenul meu, sau 

nu sunt o persoană aşa de rea.” Dar nici unul nu ne potrivim standardelor 

lui Dumnezeu. Fiecare trebuie să ne întoarcem din drum în viaţa noastră. 

Fiecare trebuie să ne întoarcem de la păcat şi să nu mai încercăm să ne 

mântuim pe noi înşine prin faptele noastre bune. Şi Saul trebuia să înveţe 

asta.  

 

Planşa 5-3 

Pe drumul lui către Damasc, Saul îşi făcea planuri despre cum să-i 

găsească şi să-i prindă pe creştini şi să-i ducă la închisoare. Chiar s-a 

gândit că-I face plăcere lui Dumnezeu, persecutându-i pe aceşti oameni.  

Probabil că a fost o călătorie lungă şi obositoare, mergând pe drumul 

prăfuit prin arşiţa soarelui.  

În sfârşit se apropiau de oraş. Poate că vedeau în depărtare zidurile 

cetăţii, când ceva extraordinar s-a întâmplat. Citim despre aceasta chiar 

aici în Cuvântul lui Dumnezeu.  

Citeşte Fapte 9:3 din Biblia ta.  
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  Planşa 5-4 

Dintr-odată, o lumină strălucitoare din ceruri, a strălucit în jurul lui şi 

Saul a fost aruncat la pământ.  

În timp ce era căzut la pământ a auzit o voce care îl striga pe nume: 

„Saule, Saule.“  Probabil că se întreba: „A cui e vocea? Cine mă strigă 

aici, pe drum? Ce vrea să-mi spună?“  

Saul a ascultat şi a auzit aceste cuvinte: „Saule, Saule, pentru ce Mă 

prigoneşti?“ (Fapte 9:4) 

El a răspuns: „Cine eşti Tu, Doamne?“ (Fapte 9:5) 

Din nou, vocea a răspuns: ,,Eu sunt Isus, pe care-L 

prigoneşti.“ (Fapte 9:5).  

Ce şoc pentru Saul! El a crezut că Isus a murit şi a fost pus într-un 

mormânt. 

Iar acum acest Isus îi vorbea din ceruri. Isus e Dumnezeu, dacă îmi 

vorbeşte din ceruri şi a trimis lumina aceasta strălucitoare din jurul meu, 

s-a gândit el.  

 

Planşa 5-5 

Saul şi-a dat seama că s-a înşelat deplin în modul în care a gândit 

înainte despre Domnul Isus. Înainte crezuse că Isus e doar un om obişnuit. 

Saul credea că face bine persecutându-i pe cei ce credeau în Isus. Saul era 

pe drumul vieţii, dar cu siguranţă mergea în direcţia greşită. Se îndepărta 

tot mai mult de Dumnezeu. Trebuia să se întoarcă din drum.  

Până în acel moment, Saul n-a cunoscut cu adevărat cine este Isus. 

Dar tu?  

Poţi preda aici o parte din învăţătura despre Domnul Isus punând 

copiilor întrebări ca acestea:  

 Unde a fost Isus înainte de a veni pe acest pământ? (În ceruri, cu 

Tatăl).  

 Cum a venit în această lume? (Născându-se ca un copil, în 

Betleem),  

 El a crescut şi a devenit adult, dar într-un anumit fel, a fost diferit 

de toţi oamenii care au trăit vreodată pe pământ. În ce fel? (A fost 

perfect – fără păcat).  

 Domnul Isus a suferit o moarte crudă, prin răstignire. De ce a 

permis Dumnezeu ca El să fie omorât de oamenii răi? (Era pedepsit 

pentru păcatele noastre, nu pentru ale Sale).  

 A rămas în mormânt? (Nu, după trei zile Dumnezeu l-a adus din 

nou la viaţă).  

 Este El şi astăzi viu? Unde se află El acum? (Da, El e viu şi trăieşte 

în ceruri).  

 

Planşa 5-4 (din nou) 

Saul începea să înţeleagă că Isus e Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul 

lumii. În timp ce tremura de frică acolo pe drum, a întrebat ceva. Putem 

citi din Biblie ce a spus el.  

Citeşte Fapte 9:6 din Biblia ta.  

„Doamne, ce vrei să fac?” (Fapte 9:6).  

Isus a răspuns: „Scoală-te, ..., intră în cetate, şi ţi se va spune ce 

trebuie să faci.” (Fapte 9:6).  

 

Citeşte aceste cuvinte din Biblie.  
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Planşa 5-6  

Saul s-a ridicat în picioare, dar lumina aceea fusese atât de 

strălucitoare încât l-a orbit – nu mai vedea deloc. A fost nevoie ca cei 

care-l însoţeau să-l conducă şi să-l ajute să ajungă în Damasc.  

A mers pe o stradă lungă care se numea Strada Dreaptă şi a rămas în 

casa unui om numit Iuda.  

Biblia ne spune că Saul, nefiind în stare să vadă, a rămas în acea 

casă timp de trei zile şi trei nopţi, fără să bea sau să mănânce ceva. Dar ce 

făcea el acolo? Ei bine, Biblia ne spune şi acest lucru. El se ruga lui 

Dumnezeu. (Fapte 9:11) Nu ştim ce spunea în rugăciunile lui, dar mai 

mult ca sigur, el i-a cerut iertare lui Dumnezeu pentru păcatele lui. 

Probabil i-a spus lui Dumnezeu că acum şi-a dat seama că înainte a mers 

într-o direcţie complet greşită, dar că acum ştie cine e Isus cu adevărat şi 

că doreşte să se întoarcă din direcţia greşită. El a crezut că Isus e Fiul lui 

Dumnezeu care putea să-l ierte şi să-l îndrepte pe calea cea bună, spre 

ceruri.  

Acest lucru este exact ceea ce trebuie să faci şi tu, dacă niciodată nu 

te-ai întors la Domnul Isus şi nu i-ai cerut să fie Mântuitorul tău. Tu nu ai 

fost neascultător de Dumnezeu în acelaşi fel ca Saul. Cu siguranţă, nu ai 

aruncat creştini în închisoare. Dar Cuvântul lui Dumnezeu spune, şi tu ştii 

în inima ta că e adevărat, că tu (şi toţi oamenii) ai păcătuit (Romani 3:23). 

Ai trăit până acum cu spatele întors către Dumnezeu, îndepărtându-te tot 

mai tare de El. Ţi-ar place să fii altfel? Eşti tu gata să îţi întorci spatele 

faţă de lucrurile care nu-i sunt plăcute Lui? Îţi vei pune încrederea în Isus 

ca Mântuitor al tău, chiar astăzi?   

Versetul nostru spune: „Pocăiţi-vă dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, 

pentru ca să vi se şteargă păcatele” (Fapte 3:19). A te pocăi înseamnă a te 

întoarce de la păcatul tău. Întoarcere este atunci când în viaţa ta te întorci 

din drumul pe care mergeai îndepărtându-te de Dumnezeu, către El. 

Întoarce-te la Domnul Isus şi cere-I să te ierte şi să te mântuiască. Dacă te 

întorci de la păcatul tău la Isus, ai promisiunea lui Dumnezeu că păcatele 

îşi vor fi şterse. Toate vor fi iertate. Aceasta poate fi cea mai minunată zi 

a vieţii tale!  

Cu siguranţă a fost minunată ziua în care Saul s-a întors la Isus şi şi-

a început drumul spre ceruri. Dar încă nu putea vedea. Chiar cu ochii larg 

deschişi, nu vedea nimic. Totuşi, Dumnezeu avea pregătită pentru el o 

altă mare binecuvântare.  

 

Planşa 5-7 

În oraşul Damasc era un creştin pe nume Anania. Dumnezeu i-a 

apărut într-o vedenie (ca un vis special) şi i-a spus: Anania, „du-te pe 

uliţa care se cheamă Dreaptă, şi cere să-l vezi pe Saul din Tars.“ 

Lui Anania nu-i venea să creadă că Dumnezeu îi cere asta, aşa că      

L-a întrebat: „Doamne, am auzit de la mulţi despre felul cum i-a 

persecutat pe sfinţii Tăi în Ierusalim. Chiar şi aici are scrisori din partea 

preoţilor celor mai de seamă să aresteze pe toţi creştinii din Damasc.“ 

Poate că Anania s-a gândit: „Cred că Dumnezeu nu vrea ca eu să 

merg să vorbesc cu acest om nemilos şi rău!“ 

Dumnezeu i-a explicat lui Anania că Saul s-a schimbat. Se întâlnise 

cu Domnul Isus iar acum credea în El. Şi el era creştin. Acum se ruga, în 

loc să ameninţe să facă rău creştinilor. Dumnezeu i-a spus lui Anania că 

într-o zi însuşi Saul va fi persecutat şi va suferi pentru Domnul Isus.  

Această stradă încă mai poate fi 
văzută în Damascul de azi, traver-
sând oraşul de la nord-est spre sud
-vest şi încă mai poartă numele de 
„Dreaptă“ – Darb al mustaquim. 
(New Bible Dictionary IVP). 
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  Poate că lui Anania încă îi mai era teamă, dar s-a dus să facă ceea ce 

i-a spus Dumnezeu. A ajuns la casa unde stătea Saul, a intrat înăuntru şi 

cu o voce blândă a început să îi vorbească.  

„Frate Saule” i-a spus.  

De ce crezi tu că l-a numit pe Saul „frate”? Da, fiindcă acum Saul 

era şi el fiu în familia lui Dumnezeu, la fel ca Anania. 

„Frate Saule, Domnul Isus, care ţi S-a arătat pe drumul pe care 

veneai, m-a trimes ca să capeţi vederea, şi să te umpli de Duhul 

Sfînt.” (Fapte 9:17).  

Chiar în acel moment, ceva ca nişte solzi au căzut de pe ochii lui şi a 

fost în stare să vadă din nou.  

Dumnezeu l-a folosit în acea zi pe Anania ca să-l ajute pe Saul să-şi 

înceapă noua viaţă de creştin. Dacă îl iubeşti pe Domnul Isus şi eşti în 

familia lui Dumnezeu, El te poate folosi şi pe tine. Nu poţi merge şi să 

faci pe cineva să vadă din nou, dar un mod în care poţi fi o mare 

binecuvântare pentru cineva este să te rogi pentru acea persoană. Te poţi 

ruga pentru creştinii care sunt persecutaţi în alte ţări ale lumii. Poţi de 

asemenea să te rogi pentru prietenii din vecinătatea ta. În Biblie, 

Dumnezeu le spune copiilor Săi să se „roage neîncetat“. (1 Tesaloniceni 

5:17). Aceasta înseamnă că te poţi ruga întotdeauna, în orice loc, la orice 

oră. Te rogi tu pentru prietenii tăi, ca ei să-L cunoască pe Domnul Isus ca 

Mântuitor al lor? Poţi să îţi faci o listă într-un carneţel cu numele unor 

prieteni şi să începi să te rogi pentru ei în fiecare zi. Roagă-te ca viaţa ta 

să fie un exemplu pentru ei. Roagă-te ca Dumnezeu să-ţi dea curaj să îi 

inviţi să vină cu tine la Grupul Vestea Bună şi să audă Evanghelia. 

Dumnezeu îţi poate da curajul să faci asta, la fel cum i-a dat lui Anania 

curajul de care avea nevoie când era plin de frică.  

Curând după ce şi-a căpătat vederea, Saul a fost botezat, pentru a 

arăta că acum crede în Domnul Isus. Îţi aminteşti că şi etiopianul a făcut 

aceasta? 

N-o să-ţi vină să crezi ce s-a întâmplat după aceea!  

 

Planşa 5-8 

Saul a început să predice în Damasc că Isus e Fiul lui Dumnezeu! El 

s-a întors cu totul la Dumnezeu. În loc să persecute pe cei ce Îl iubeau pe 

Domnul Isus, el însuşi era un urmaş al Domnului şi dorea ca şi alţii să 

audă despre Isus şi să-L urmeze. Ce schimbare totală!  

Oamenilor nu le venea să creadă! Poate se întrebau unii pe alţii: 

„Aud eu bine? Nu e acesta cel care a venit să închidă creştinii? Cum de 

face el acum tocmai opusul?“ 

Probabil că au ascultat cu mare interes pentru a-l auzi pe Saul 

predicând. Presupun că mulţi dintre cei ce ascultau au crezut în Domnul 

Isus ca Mântuitor al lor.  

 

Planşa 5-9 

Dacă ar fi să facem un desen cu tine şi Domnul Isus alături, cum ai 

sta faţă de El? Eşti tu întors cu spatele la El? Mergi încă pe calea ta, 

făcând lucrurile care nu sunt pe placul Său? Dacă este aşa, tu mergi pe o 

cale periculoasă, îndepărtându-te de Dumnezeu. Te vei întoarce astăzi 

către Domnul? Porunca Lui pentru tine este: „Pocăieşte-te dar, şi întoarce

-te la Dumnezeu, pentru ca să ţi se şteargă păcatele.“ (Fapte 3:19) 

Aminteşte-ţi că „a te pocăi“ înseamnă să îţi pară cu adevărat rău de 
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ceea ce ai făcut şi L-a întristat şi mâniat pe Dumnezeu, şi că eşti gata să te 

întorci de la acele lucruri.  

„A te întoarce” înseamnă să vii la Domnul Isus, să îi ceri iertare şi să 

primeşti de la El darul vieţii veşnice. Dacă niciodată nu ai mai făcut acest 

lucru, vrei să faci asta chiar aici sau când mergi acasă, în camera ta? 

Dumnezeu promite că, dacă te pocăieşti şi te întorci la El, păcatele tale 

vor fi şterse – Fapte 3:19. Nu-i aceasta o promisiune minunată? Cu 

siguranţă, Dumnezeu îşi va respecta promisiunea, dacă te întorci la El.  

La acest punct, te poţi ruga cu voce tare, cerând Domnului ca El să 

ajute copiii să se întoarcă de la păcatele lor la Dumnezeu astăzi, pentru a 

fi mântuiţi.   

M-am rugat lui Dumnezeu şi i-am cerut ca astăzi, unii dintre voi, 

copii, să vă întoarceţi la El pentru a fi mântuiţi. Dacă nu te-ai întors la El 

până acum, fă-o astăzi. Dacă doreşti să îţi explic mai multe despre cum să 

faci asta, vino să vorbim. Voi sta aici lângă masă. Desigur, doar 

Dumnezeu este Acela care poate să-ţi şteargă păcatele, dar dacă ai nevoie 

de mai mult ajutor să înţelegi cum să te întorci de la păcatul tău la 

Dumnezeu, nu-ţi fie teamă. Vino la sfârşitul orei şi îţi voi explica din 

Biblie ce vrea Dumnezeu să faci.  

Citeşte acest verset cheie din 
Biblia ta.  

Indică un loc potrivit şi asigură-te 
că vei fi acolo după oră pentru a 
vorbi cu orice copil care are nevoie 
de sfătuire. 
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Întrebări de recapitulare 
 

1. Ce credea Saul că trebuie să facă pentru a fi plăcut lui Dumnezeu? (Să respecte poruncile şi să fie bun) 

2. Ca adult, ce lucru rău făcea el creştinilor din Ierusalim? (Îi ducea la închisoare, şi chiar a pus ca unii din 

ei să fie omorâţi).  

3. De ce a mers Saul în Damasc? (Să îi aresteze pe cei ce credeau în Domnul Isus şi să-i aducă la Ierusalim 

pentru a fi închişi).  

4. Pe drumul spre Damasc s-a întâmplat cu Saul un lucru extraordinar. Ce a văzut şi ce a auzit el? (A văzut 

o lumină orbitoare din ceruri; L-a auzit pe Domnul Isus vorbindu-i).  

5. Ce i-a spus Domnul Isus? (Pentru ce mă prigoneşti?). 

6. Ce L-a întrebat Saul? (Cine eşti Tu, Doamne?). 

7. Ce s-a hotărât Saul atunci? (Să se întoarcă la Dumnezeu).  

8. Pe cine a folosit Dumnezeu ca Saul să poată vedea din nou după ce a fost orbit de lumină? (Pe Anania).  

9. Dumnezeu ne porunceşte să ne pocăim şi să ne întoarcem la El. Ce înseamnă „să te pocăieşti“? (Să îţi 

pară cu adevărat rău de păcatul tău şi să fi gata să te întorci de la păcat şi de la încercarea de a fii mântuit 

prin faptele tale bune).  

10. Ce înseamnă „să te întorci“? (Cu ajutorul lui Dumnezeu, să te întorci de la păcat la Isus şi să crezi în El 

ca Mântuitor al tău).  

11. Ce promite Dumnezeu să facă dacă ne întoarcem de la păcat, la El? (Va şterge păcatele noastre). 

12. Cum a arătat Saul oamenilor din Damasc faptul că s-a întors la Dumnezeu? (A fost botezat şi a început 

să predice că Isus e Fiul lui Dumnezeu).  
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Lecţia 6 
Lecţie de recapitulare 
 
E recomandat să recapitulezi cele cinci lecţii înainte de a trece la o serie nouă de lecţii. Un mod interesant 

de a face aceasta este printr-un joc recapitulativ cu întrebări. Foloseşte un ajutor vizual atractiv pentru a 

ţine scorul. Răspunsurile copiilor îţi vor permite să observi cât de mult îşi amintesc şi ce puncte mai trebuie 

accentuate.  

 

La recapitularea fiecărei lecţii, arată planşele pe scurt.  

 

Zacheu - Mântuit şi schimbat de Domnul Isus 

1. Arată cartonul pe care e scris cuvântul „schimbat”.  

Cine a fost omul care a fost schimbat? (Zacheu).  

 

2. Arată planşa 1-1.  

Care era meseria lui şi unde locuia? (Vameş; Ierihon).  

 

3. Arată planşa 1-4.  

Cum a reuşit să îl vadă pe Isus? (S-a suit într-un copac).  

 

4. În ce fel s-a schimbat el? (Înăuntru – păcatele i-au fost iertate, în afară – a devenit cinstit, generos. 

Acceptă oricare din răspunsuri).  
 
 

Mefiboşet – Acceptat în familia regelui 

5. Arată cartonul pe care e scris cuvântul „acceptat”.   

Cine a fost acceptat? (Mefiboşet).  

 

6. Arată planşa 2-6. 

Cine l-a acceptat pe Mefiboşet în familia sa? (Regele David). 

 

7. Arată planşa 2-6. 

De ce îi era teamă lui Mefiboşet când a ajuns la palatul lui David? (Mefiboşet făcea parte dintr-o familie 

duşmană şi astfel, era în pericolul de a fi omorât).  

 

8. În ce fel este Mefiboşet o imagine a unei persoane nemântuite care vine înaintea lui Dumnezeu? (Şi noi 

suntem ologi – nu mergem pe calea pregătită de Dumnezeu pentru noi şi suntem duşmanii Săi).  

 

Acceptă Dumnezeu în familia Sa oameni pentru că sunt ei buni, sau datorită dragostei Sale măreţe?  

(Datorită dragostei Sale măreţe). 

 

 

Noe – Salvat de la dezastru 
 

10. Arată cartonul pe care e scris cuvântul „mântuit”.  

Cine au fost oamenii salvaţi/mântuiţi? (Noe şi familia lui).  

 

11. Arată planşa 3-7.  

De la ce au fost salvaţi? (De la a se îneca datorită potopului).  

 

12. De la ce avem nevoie şi tu şi eu să fim salvaţi? (De la pedeapsa pentru păcat).  
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13. Arată planşa 3-6.  

Care este calea pe care a pregătit-o Dumnezeu ca noi să fim salvaţi? (Credinţa în Domnul Isus care a murit pe 

cruce pentru noi).  

 

Vistiernicul etiopian – Găsit de Dumnezeu 

14. Arată cartonul pe care e scris cuvântul „găsit” şi arată planşa 4-2. 

Cine a fost acel om care a fost găsit în deşert? (Etiopianul).  

 

15. Filip l-a găsit, dar cine altcineva l-a mai găsit? (Dumnezeu).  

 

16. Arată planşa 4-3.  

În ce fel sunt copiii „pierduţi”? (Pierduţi în păcat).  

 

Versetele de memorat 

17. Poţi să termini acest verset? „Pentru că Fiul omului a venit … “ („să caute şi să mântuiască ce era pierdut“ 

Luca 19:10) 

 

18. Am învăţat de asemenea un verset care ne spune despre ştergerea păcatelor. Ce trebuie să facem ca să ni se 

şteargă păcatele? (Să ne pocăim - să ne pară rău pentru păcatele noastre şi să ne întoarcem la Dumnezeu). 

 

Saul – Întors din drum de Dumnezeu 

19. Arată planşa 5-2.  

Când Saul era copil, el deja mergea într-o direcţie greşită. Ce idee greşită avea el despre cum să fie plăcut lui 

Dumnezeu şi despre cum să ajungă în ceruri? (El credea că poate ajunge în cer păzind multe porunci şi fiind 

bun).  

 

20. Arată planşa 5-3. 

Pe drumul spre Damasc, el încă mergea în direcţia greşită. Poţi explica în ce fel? (El credea că îl mulţumeşte 

pe Dumnezeu persecutând creştinii).  

 

21. Arată planşa 5-4 

Ce şi-a dat seama Saul atunci când Domnul Isus i-a vorbit pe drumul spre Damasc? (Şi-a dat seama că 

Domnul Isus e Dumnezeu; şi-a dat seama că până atunci a mers complet în direcţia greşită în viaţa sa).  

 

22. Arată cartonul pe care sunt scrise cuvintele „întors din drum“.  

De ce trebuie ca toţi să ne întoarcem din drum? (Pentru că suntem păcătoşi şi avem nevoie de iertarea lui 

Dumnezeu).  

 

23. Arată planşa 5-9.  

Trebuie să ne întoarcem de la ceva, spre cineva. De la ce trebuie să ne întoarcem şi spre cine? (Să ne 

întoarcem de la păcat la Domnul Isus).  

 

24. Arată planşa 5-8.  

Cum a arătat Saul că s-a întors de la păcatul său la Domnul Isus? (A fost botezat şi a început să spună altora 

despre Isus).  
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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 despărţirea de 

Dumnezeu (Rom. 3:23; Apoc. 21:27; Ioan 8:21,24). 

 

2. Arată-i calea mântuirii. Mântuirea este darul fără plată, pentru că Isus a murit în locul 

nostru pe cruce, a fost îngropat şi a înviat din morţi (Ioan 3:16, Efeseni 2:8, 1 Cor. 

15:3,4). 

 

3. Ajută-l să primească darul mântuirii şi pe Isus Hristos, încrezându-se în El ca Mântuitor 

personal (Ioan 1:12, Apoc. 3:20). 

 

4. Ajută-l, bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu, să primească siguranţa mântuirii (Ioan 3:36, 

Apoc. 3:20, Evrei 13:5). 

 

5. Învaţă-l să-L mărturisească pe Hristos (Matei 10:32). Această mărturisire ar putea fi 

făcută întâi faţă de tine, faţă de alţi lucrători, apoi mai târziu faţă de prieteni şi, dacă 

circumstanţele permit, în public sau în biserică. 

Schiţa paşilor pentru sfătuirea unui copil  

care vrea să vină la Hristos 
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