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Cum se folosește 
acest ghid
FI I  GATA SĂ PR E DAI

Crede și roagă-te – Ca învățător, ai un rol important 
în viaţa copiilor� Rugăciunea și speranţa noastră 
este ca Duhul Sfânt să lucreze prin tine, și copiii să 
ajungă să-L cunoască, să-L iubească și să-L urmeze 
pe Isus Hristos� Crede, și roagă-te ca Duhul Sfânt să 
pregătească dinainte inima fiecărui copil� Roagă-te
ca atunci când prezinți Cuvântul lui Dumnezeu 
copiilor, Duhul Sfânt să le vorbească și să le schimbe 
inima� 

Adaptează – Fiecare lecție pe care o predai trebuie 
să fie adaptată, astfel încât să corespundă nevoilor 
copiilor cărora le predai� În grup vei avea copii 
mântuiți și nemântuiți� Dacă îl cunoști pe fiecare 
copil, îți va fi mai ușor să adaptezi lecția și aplicația 
ei la viața copiilor�

Modelează – Una dintre cele mai bune căi prin care 
copiii din grupul tău vor învăța va fi privindu-te pe 
tine� Tu ești cel care predai, și le arăți copiilor cum 
să-L cunoască, să-L iubească și să-L urmeze pe Isus 
Hristos� Copiii vor învăța cum să fie urmași ai lui 
Isus Hristos, cunoscându-te pe tine și văzând ce faci 
tu� Petrece un timp vorbind cu copiii și încercând 
să-i cunoști pe parcursul întâlnirilor de la grup, 
pentru ca ei să vadă viața ta și faptul că-ți pasă de 
ei� Povestește-le cum ți-a schimbat Dumnezeu ţie 
viața� Întreabă-te: „Cum lucrează Duhul Sfânt în viața 
copiilor, și cum pot eu contribui la creșterea a ceea 
ce El a început deja în viaţa lor?”

PR EGĂTEȘTE -TE 

Fiecare program include o lecție biblică, un verset 
de memorat și activități� Mai jos sunt prezentate 
câteva sugestii care te vor ajuta să te pregătești 
pentru predarea lecției�

LECȚIA BIBLICĂ

Fiecare lecție începe cu două pagini, care includ 
o imagine de ansamblu, un program sugerat și o 
schiță a lecției� Dacă dorești, fotocopiază aceste 
pagini, ca să le folosești în pregătire și în scrierea 
notițelor pentru lecție� Apoi, când ești gata să 

predai, pliază foaia cu schița lecției și pune-o în 
Biblie, ca să o ai la îndemână ca ghid�

Imaginea de ansamblu și schița lecției includ 
următoarele:

• Pasajul/pasajele biblice cheie, pe care se 
bazează lecția�

• Versetul de memorat, care se potrivește cu 
lecția și trebuie memorat de către copii�

• Adevărul central al lecției biblice enunțat 
simplu, la nivelul copiilor�

Ai grijă să nu spui copiilor doar povestiri 
biblice, și să uiți de adevărurile biblice� Dacă 
tot ceea ce faci ca învățător este numai să 
le spui copiilor povestiri biblice, atunci nu-ți 
împlinești menirea de învățător� Este esențial 
ca ei să învețe adevărurile care reies din aceste 
povestiri, și să le arăți ce însemnătate au ele în 
viața lor zilnică� Bineînțeles, nu vei reuși să te 
ocupi într-o singură lecție de toate învățăturile 
pe care le cuprinde povestirea biblică, de 
aceea, în fiecare povestire a fost ales un adevăr 
central (AC)� De-a lungul narațiunii a fost 
întrețesută predarea adevărului central, iar 
pentru a te ajuta în pregătirea lecției, aceste 
părți au fost marcate cu inițialele AC� Ele sunt 
marcate și în planul lecției� 

• Aplicația – Ce vrea Dumnezeu de la copii și 
cum vrea ca ei să acționeze după ascultarea 
lecției� În lecţiile din această serie, „Imaginea 
completă“, sunt aplicaţii doar pentru copiii 
nemântuiţi� 

Aplicația adevărurilor centrale are notat 
alăturat inițiala „N“, pentru a arăta că se 
aplică copiilor nemântuiți� Lucrul acesta este 
subliniat în text de expresii ca: „Dacă nu ai 
crezut în Domnul Isus, ca să fii mântuit …“ 

Adaptează aplicațiile la nevoile copiilor cărora 
le predai lecțiile� De exemplu, în aplicație ai 
numele unui băiat, iar în grup sunt numai fete, 
sau poate aplicația se potrivește unor copii de 
vârstă mai mare, în timp ce în grup ai numai 
copii mici� Fă schimbările pe care le consideri 
necesare� Important este ca întotdeauna 
Cuvântul lui Dumnezeu să fie aplicat la viața 
copiilor�

Pregătește-te înainte de a preda – Începe 
pregătirea lecției cu citirea de câteva ori 
a pasajului/pasajelor din Biblie, acordând 
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o atenție specială personajelor, locurilor, 
perioadei de timp și faptelor din povestire� 
Roagă-te în timp ce studiezi Cuvântul lui 
Dumnezeu și te pregătești să predai� Iată 
câteva întrebări de care să ții cont în timp ce 
studiezi Cuvântul lui Dumnezeu:

• Ce a făcut Dumnezeu/Isus/Duhul Sfânt în 
acest pasaj, și ce ne arată aceasta despre 
El?

• Cum se încadrează acest aspect în planul 
general al lui Dumnezeu?

• Ce îmi spune Dumnezeu mie prin această 
lecție?

Prezintă Evanghelia – Prezentarea 
Evangheliei este diferită de la lecție la lecție, în 
funcție de subiectul lecției respective�

Fii disponibil pentru sfătuire 
Când prezinți mesajul Evangheliei, sunt unii 
copii care se predau imediat Domnului Isus� 
Unii îți vor spune mai târziu, iar alții poate nu 
îți vor spune niciodată, că L-au primit în inima 
lor pe Isus Hristos, ca Mântuitor� Sunt însă și 
alți copii pe care trebuie să-i ajuți să facă și ei 
pasul acesta, dar nu au curajul să spună� Ei au 
întrebări, și de aceea au nevoie de ajutor sau 
de încurajare, pentru a ști cum să procedeze� 

În timp ce te adresezi copiilor mântuiți, vor fi 
momente în care ei vor dori un sfat referitor 
la o situație grea sau au nevoie de o clarificare 
cu privire la aplicarea unui adevăr în viața lor 
zilnică; poate sunt într-o situație în care nu 
știu ce spune Biblia despre ce trebuie să facă; 
poate au dorința să-ți spună o problemă pe 
care o au, ca apoi să te rogi pentru ei, mai ales 
în cazul în care tu ești singurul lor sfătuitor 
creștin� 

Din aceste motive este important ca ei să știe 
că pot veni oricând să vorbească cu tine� De 
asemenea, este important să știe când și unde 
să vină atunci când vor să vorbească cu tine� 
În sfârșit, este important ca acei copii, care nu 
sunt mântuiți, să nu considere venirea lor la 
tine drept venirea la Domnul Isus� De aceea, 
nu le aminti posibilitatea de a vorbi cu tine, în 
același timp în care faci invitația pentru venirea 
la Domnul Isus, ca ei să nu aibă impresia că 
nu pot să vină la Hristos, decât dacă au venit 

mai întâi la tine sau că sunt mântuiți doar prin 
faptul că au așteptat să vorbească cu tine� 

• Un exemplu de folosit pentru copilul 
nemântuit 
„Dorești într-adevăr să trăiești pentru Domnul 
Isus, dar nu știi cum să vii la El? Pot să-ți explic 
ce spune Biblia� Vino să vorbești cu mine� După 
terminarea lecției voi sta aici în față� Fii atent, 
eu nu pot să-ți iert păcatele, doar Isus poate 
face aceasta, eu te ajut numai să înțelegi mai 
bine cum poți veni la El� Deci vino, și stai de 
vorbă cu mine�“

• Un exemplu de folosit pentru copilul 
mântuit
„Dacă ai crezut în Domnul Isus ca Mântuitor, și 
vrei să-mi spui și mie lucrul acesta, o poți face 
astăzi� După terminarea lecției voi sta lângă 
… (dă un punct de reper)� Dacă ai crezut în Isus 
Hristos, ca Domn și Mântuitor, doresc să te ajut 
să-L cunoști mai bine și să mă rog pentru tine�“

VERSET DE MEMORAT

În fiecare serie de lecții sunt incluse notițe pentru 
învățător, pentru unul sau mai multe versete care 
sunt scrise, pentru a fi predate în mod special 
la fiecare lecție� Fiecare verset trebuie predat și 
repetat în mai multe moduri, astfel încât copiii nu 
doar să memoreze, ci și să înțeleagă Cuvântul lui 
Dumnezeu și să-l păstreze în inima lor� Versetele 
de memorat sunt predate folosind metoda IPEAR 
(Introducere, Prezentare, Explicație, Aplicație, 
Repetiţie)� Aceasta îi va ajuta pe copii să înțeleagă 
semnificația versetului, și cum se aplică la viaţa lor� 
Este o metodă simplă, dar eficientă, prin care poţi să 
faci plăcută copiilor învăţarea Scripturii� 

AJUTOR 
SUPLIMENTAR

Linia timpului cu evenimente biblice (ajutor 
vizual) – Întreaga Biblie vorbește despre planul lui 
Dumnezeu de mântuire a păcătoșilor, eliberarea 
lor de sub puterea păcatului și a morții, și înnoirea 
lor în Isus Hristos, prin lucrarea Duhului Sfânt� 
Într-o zi El va face toate lucrurile noi, distrugând 
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păcatul și moartea pentru totdeauna� Dacă vrei, 
scrie pe Linia timpului anii în care s-au întâmplat 
evenimentele, sau desenează pe o foaie mare 
de hârtie o axă a timpului, şi marchează pe ea 
aproximativ în ce perioadă s-au întâmplat lucrurile 
din fiecare povestire pe care le-o spui copiilor� 

Linia timpului cu evenimente biblice îi va ajuta 
pe copii să înțeleagă că și ei fac parte din planul lui 
Dumnezeu� Îi va ajuta să vadă cum Dumnezeu a fost 
prezent activ în lume încă de la creație� Este uimitor 
să vezi că de-a lungul istoriei, Dumnezeu S-a revelat 
plin de îndurare pentru ca noi să-L cunoaștem, să-L 
iubim şi să-L urmăm� La finalul liniei timpului, poţi 
să adăugi poze cu copiii din grupul tău, pentru a 
le arăta că și ei fac parte din planul lui Dumnezeu� 
(Linia timpului poți s-o folosești când predai într-o 
sală�) Ajutoarele vizuale  „Linia timpului” și „Cărțile 
Bibliei” pot fi comandate pe www�edituraamec�ro�

Spațiu liber pe marginea textului – Fiecare lecție 
are un spațiu liber pe o margine a paginii, unde 
poți să scrii notiţe care să-ţi folosească în predarea 
lecţiei� Dacă ai informații despre context, pe care 
vrei să le incluzi în acea parte a lecției, notează-ți-le� 
Dacă ai o idee pentru o activitate, pe care vrei să o 
incluzi în lecție, notează-ți ideea� Aceasta te va ajuta 
să adaptezi lecția la nevoile copiilor�

Cântări – Alege trei sau patru cântări, pe care să 
le folosești la predarea acestor lecții� Alege cântări 
care subliniază adevărurile pe care le predai pe 
parcursul programului� Sunt bune cântările simple 
și scurte, cu o melodie ușoară şi vioaie� Explică toate 
cuvintele grele sau necunoscute, dar nu te lungi cu 
explicațiile, întrucât copiii așteaptă să cânte! 

Exersează folosirea imaginilor – Exersează 
folosirea imginilor înainte de a preda copiilor 
lecția� Familiarizează-te cu ele și stabilește exact 
momentele în care trebuie să le folosești în timpul 
lecției� 

Ajutoare vizuale suplimentare – Scrie pe carton 
cuvintele adevărului central al fiecărei lecții� Scrie 
cu litere mari de tipar, ca și cei mici să poată citi 
ușor cuvintele� Arată acest carton la începutul 
programului sau atunci când menţionezi în lecţie 
pentru prima oară adevărul central� Sau poți să 
folosești adevărurile centrale din pachetul aferent 
acestei serii de lecții� Tot acolo găsești și versete, 
cântări, idei de activități și alte ajutoare vizuale 

necesare la memorarea versetului, explicarea 
lecțiilor etc�� Pachetul poate fi comandat pe www�
edituraamec�ro�

RECAPITULARE

Pentru fiecare lecție sunt pregătite întrebări de 
recapitulare� Acestea pot fi folosite imediat după 
lecție sau în săptămâna următoare, înainte de a 
preda o nouă lecție�

Dacă recapitularea decurge în mod disciplinat, ea 
este o ocazie ideală de a fixa învățăturile predate, 
iar în același timp să fie și distractivă pentru copii� 
Folosește acest timp:

• pentru a afla cât au înțeles și cât își amintesc 
copiii din materialul predat;

• pentru a te ajuta pe tine însuți, să știi ce să 
accentuezi, astfel încât copiii să-și reamintească 
mai ușor; 

• pentru a avea un timp plăcut și relaxant în 
clasă� Copiilor le place competiția, și așteaptă 
cu nerăbdare partea aceasta a programului� Dar 
recapitularea este mai mult decât o competiție, 
ea este și un timp de învățare�

În acest text sunt incluse doar întrebări de 
recapitulare a lecției� Adaugă și întrebări din cântări, 
din versete sau din ceea ce predai� În acest fel 
copiii vor înțelege că sunt importante toate părțile 
programului�

LUCRU MANUAL

Ideile pentru lucru manual sunt potrivite pentru 
întâlnirile care au loc în interior� Ele constituie 
ocazii de consolidare a adevărului și de cunoaştere 
a copiilor� Programul va dura mai mult, dacă este 
inclus și lucrul manual� 

START!

Acum ești gata, și pregătit să începi să predai 
copiilor din grupul tău� Ne rugăm ca în timp ce 
predai, Duhul Sfânt să schimbe inimi și vieți spre 
slava lui Dumnezeu�
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Fotocopiază această schiţă şi pune-o în Biblie, ca să te ajute când predai�

Maestrul Creator (Creația și căderea în păcat) 

Lecția 

1

Imagine de ansamblu 

Pasaj biblic Geneza 1-3

Verset de memorat „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe sigurul Lui Fiu ���” (Ioan 3:16)�
Adevăr central Biblia ne spune ce este în inima noastră�

Aplicație pentru nemântuit Fii de acord cu ceea ce spune Dumnezeu despre tine�
Ajutoare vizuale Lecție • imagini 1-1 până la 1-6;

• carton cu adevărul central: „Biblia ne spune ce este în inima noastră”;
• înregistrare cu bătăile unei inimi (poate fi luată de pe internet) și un 

aparat la care s-o ascultați;
• un balon în formă de inimă sau o inimă mare confecționată din carton;
• un marker;
• imagine cu un câine și imagine cu o persoană, plus alte obiecte și 

imagini pe care intenționezi să le folosești la activități – de exemplu 
un cârnat, un set de acuarele, un tricou, o minge, un telefon, o Biblie, o 
persoană care se roagă, apă;

• silueta unei persoane, confecționată din carton (vezi modelul la finalul 
acestui ghid);

• cretă de culoare închisă sau cerneală�
Verset de memorat • ajutor vizual pentru versetul de memorat: Ioan 3:16�

Inimi pentru acoperirea cuvintelor
• zece inimi din hârtie colorată și blu-tack�

Joc • hârtie și creion pentru fiecare grupă de patru/cinci copii�
Lucru manual • o oglindă de dimensiuni mici, carton și un băț mare de lucru manual 

pentru fiecare copil;
• lipici, spumă pentru lucru manual, bețe pentru lucru manual, carton 

colorat, carioci, lipici cu sclipici, bile, pene, abțibilduri etc��
Prietenul 
Adevărului

• pentru fiecare lecție, echipa de învățători poate să includă un „Prieten al 
Adevărului”� Rolul Prietenului Adevărului este să sublinieze adevărurile 
predate în fiecare lecție� Prezintă-l pe Prietenul Adevărului la începutul 
programului� Poate fi puţin dialog între Prietenul Adevărului, învățător și 
copii� Totuși, dacă preferi, poți să nu folosești un Prieten al Adevărului�

Program sugerat

Înainte de întâlnire  În timp ce copiii sosesc, completează o listă cu numele lor�
Deschidere Bun venit, rugăciune, gustare, stabilirea regulilor�

Cântare O cântare despre Biblie prin care să-i înveți pe copii, că Biblia este o carte unică, este mesajul lui 
Dumnezeu pentru noi�

Lecție biblică Maestrul Creator – partea 1
Cântare O cântare despre Dumnezeu, care să arate cine este El�

Lecție biblică Maestrul Creator – partea 2
Cântare Repetă cântarea despre Dumnezeu�

Anunțuri
Verset de memorat Ioan 3:16� Repetiţie: Faceţi ce fac eu�

Cântare O cântare prin care să-i înveți pe copii că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu�
Joc de recapitulare Prinde mingea!
Verset de memorat Recapitulează Ioan 3:16� Repetiţie – inimi pentru acoperirea cuvintelor�

Joc Mimă – Creația (sau alt joc la alegere)
Lucru manual Creat după asemănarea lui Dumnezeu�

Încheiere Rugăciune
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Imaginea completă 

Fotocopiază această schiţă şi pune-o în Biblie, ca să te ajute când predai�

      Citeşte din Biblie versetele menționate în lecție. 

Maestrul Creator (Creația și căderea în păcat) 

Pasaj biblic 
Geneza 1-3

Verset de memorat 
„Fiindcă atât de mult a 
iubit Dumnezeu lumea, 
că a dat pe singurul Lui 
Fiu …” (Ioan 3:16)�

Adevăr central 
Biblia ne spune ce este 
în inima noastră�

Aplicație pentru nemântuit 
Fii de acord cu ceea 
ce spune Dumnezeu 
despre tine�

Lecția 

1

I. INTRODUCERE 

Bătăile inimii (sau indicii despre inimă) 
Inima este o parte uimitoare a 
organismului uman

 II. DESFĂŞURAREA EVENIMENTELOR

 (fără ajutor vizual)

A� „Inima” în Biblie

B� Dumnezeu a creat totul prin Cuvântul Său
C� Dumnezeu face omul (Geneza 1:26)

D� Omul este făcut după asemănarea lui 
Dumnezeu (Geneza 2:7)
E� Dumnezeu face femeia (Geneza 2:18)

F� Dumnezeu te-a făcut diferit de animale
G� Activitate „pentru înțelegere”

AC

AC

Dacă predai această lecție în două părți, poți să o întrerupi aici. 

H� Adam și Eva trăiesc în lumea perfectă 
creată de Dumnezeu (Geneza 1:31)

I� Satana o ispitește pe Eva să nu asculte 
de Dumnezeu
J� Eva, apoi Adam, mănâncă din fructul 
pomului interzis

K� Relaţia lor cu Dumnezeu s-a rupt 
(Romani 3:23) 

AC

AC

III. PUNCT CULMINANT

Dumnezeu încă îi mai iubește și le face o 
promisiune

IV. CONCLUZIE

Vom învăța mai multe despre ceea ce a 
făcut Dumnezeu
Nu uita cele două lucruri din inima ta 

AC

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6
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L E C Ț I A

I NTRO DUCE R E

(Pune copiilor la un aparat să asculte bătăile unei inimi omeneşti și roagă-i să identifice 
sunetul. Dacă nu poți să faci aceasta, folosește următoarele întrebări.)

Vă voi da niște indicii despre ceva ce avem cu toții�
Indiciul 1: Funcţionează zi și noapte�
Indiciul 2: Are dimensiunea aproximativă a unui pumn� 
Indiciul 3: Are patru „camere”�
Este vorba despre inimă!

Imaginea 1-1 (Inima omenească)

Inima este o parte uimitoare din organismul nostru� Bate de circa 100�000 
de ori pe zi, pompând sângele în tot corpul� Fiecare cameră din inimă are 
o valvă (sau „ușă”) care se deschide și se închide și trimite sângele în corp� 
Când auzi bătăile unei inimi, auzi de fapt acele valve care se deschid și 
se închid� Pe parcursul întregii vieți, inima, care are mărimea unui pumn, 
pompează destul sânge încât să umple două tancuri petroliere uriașe – 
aproximativ 160 de milioane de litri de sânge! Ce lucrare minunată a lui 
Dumnezeu!

D ESFĂ ŞU R AR E A E V E N I M E NTE LO R

(Arată-le o Biblie.) Aceasta este o carte foarte specială, Biblia� 
Este cartea lui Dumnezeu, și toate cuvintele din ea sunt 
cuvintele lui Dumnezeu� Este o carte în întregime adevărată� 
Citind Biblia, descopăr că „inima” este menționată de multe 
ori – dar nu este vorba despre mușchiul care pompează 
sângele� În Biblie „inima” înseamnă persoana ta interioară 
care gândește, simte și ia decizii� Când spui: „Îmi doresc 
din toată inima …” sau „Te iubesc din toată inima …”, nu 
vorbești despre inima ta care pompează sângele, ci te referi 
la persoana ta interioară� Despre inima aceasta vom învăța�

(Prietenul Adevărului înalță un balon umflat, ținându-l de aţă.) Știam eu că vom vorbi 
despre inimă� Trebuie să fiu atent să nu dau drumul la ață, ca să nu-mi ia 
altcineva slujba� Când voi auzi ceva foarte important despre ceea ce se 
află în inima mea sau a ta, voi accentua acele adevăruri, scriindu-le pe 
balon�

Imaginea 1-2

(Învățător) Dumnezeu ne cunoaște cu mult mai bine decât ne cunoaștem 
noi înșine� El vorbește despre noi în Biblie, dar trebuie să mergem mult 
înapoi în timp – până la începutul timpului� Biblia ne spune că Dumnezeu 
a creat toate lucrurile prin Cuvântul Său� El este atât de puternic și măreț, 
încât a fost suficient să zică: „Să fie …“ , și toate lucrurile au apărut� Așa a 
creat El soarele, copacii, peștii și animalele – El a vorbit și ele au luat ființă�

AC
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Dar a păstrat la urmă ce era mai bun� El a procedat diferit, atunci când a 
vrut să creeze ființa umană� El a spus: „Să facem om după chipul Nostru, 
după asemănarea Noastră” (Geneza 1:26)� (Notă pentru învățător: În Geneza 

1:26: „Nostru” este o referință la Trinitate.) Ființele umane aveau să fie într-un fel 
ca Dumnezeu� Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului� El a 
proiectat și a realizat fiecare parte a corpului omenesc, inclusiv inima, 
care să pompeze sângele� Dumnezeu este cea mai înţeleaptă şi mai 
inteligentă persoană din univers�

Imaginea 1-3

Apoi Dumnezeu a dat omului viață, dar nu ca animalelor� În Biblie citim 
că Dumnezeu „i-a suflat în nări (nas) suflare de viață, și omul s-a făcut 
astfel un suflet viu” (Geneza 2:7)� Dumnezeu a suflat viața Lui în om, deci 
omul a fost legat de Dumnezeu într-un mod special, diferit de animale�

Dumnezeu a văzut că niciunul dintre animale nu putea fi prietenul 
apropiat de care avea nevoie omul� El a spus: „Nu este bine ca omul să 
fie singur” (Geneza 2:18)� L-a adormit pe om, și a efectuat prima operație 
din lume! Dumnezeu a luat una din coastele omului, și din ea a făcut 
o femeie� Când s-a trezit, omul a avut parte de o surpriză plăcută – 
Dumnezeu i-a dăruit o soție! Acum erau o familie� Bărbatul se numea 
Adam, iar soţia lui, Eva� Aceste două ființe omenești au fost cea mai 
minunată parte din creația lui Dumnezeu, pentru că au fost făcute după 
chipul și asemănarea lui Dumnezeu� Fiecare persoană născută de atunci 
încoace, inclusiv tu și eu, se trage din Adam și Eva� Adam și Eva sunt stră-, 
stră-, stră-, stră – nu știu câți de „stră” – străbunicii tăi� Și tu ești făcut după 
asemănarea lui Dumnezeu� 

Asta înseamnă că, într-o oarecare măsură, Dumnezeu i-a făcut pe oameni 
ca El� Am văzut deja că Dumnezeu este mult mai puternic decât noi� În 
Biblie Dumnezeu ne spune cum este El� Ne spune că El știe totul despre 
tot, dar noi nu ştim� Dacă ai ști totul, nu ar mai trebui să mergi la școală� 
Dumnezeu ne spune că El este în același timp pretutindeni� Noi nu 
suntem așa; acum sunteți aici, deci nu sunteți acasă�

Fără ajutor vizual

Dumnezeu te-a făcut diferit de plantele și animalele 
pe care le-a creat� „După asemănarea lui Dumnezeu“ 
înseamnă aceasta: ca şi Dumnezeu, şi tu poți să faci lucruri 
frumoase� Ca și El, şi tu poți să rezolvi probleme complicate 
și poţi să te gândeşti la lucruri adânci� Dumnezeu este 
bun și iubitor� Citim în Biblie că Dumnezeu este dragoste 
(1 Ioan 4:8)� El i-a iubit pe Adam și Eva din toată inima� 
Dumnezeu i-a făcut pe Adam și Eva în așa fel, încât și ei 
să-L iubească pe Dumnezeu și să se iubească unul pe altul� 
Spre deosebire de animale, oamenii Îl pot cunoaște pe 
Dumnezeu; Îi pot vorbi, Îl pot asculta și se pot bucura de El� 
Tu ești foarte, foarte special� Ai fost creat după asemănarea 

AC
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lui Dumnezeu, pentru a avea o relaţie cu Dumnezeu� Este 
minunat și uimitor să fii o ființă omenească!

(Prietenul Adevărului) Acest lucru este foarte important� 
Dumnezeu nu avea nevoie de prieteni� Nu se simțea singur, 
dar a ales să-i facă pe oameni în așa fel încât să poată fi 
prietenii Lui� Voi scrie pe inimă „după chipul și asemănarea 
lui Dumnezeu”�

(Dacă vrei să scurtezi lecția, poți să omiţi următoarea activitate.)

(Învățător) Deci vedeți, Biblia ne spune ce este în inima 
noastră� (Arată cartonul cu adevărul central.) Vom face ceva 
amuzant, care să ne arate dacă am înțeles despre ce 
vorbim� Am o imagine cu un câine și una cu o persoană� 
(Fixează-le pe tablă.) Vă voi arăta imagini sau obiecte, iar voi 
trebuie să decideți dacă ele au legătură cu ambele imagini 
sau numai cu ființa umană creată după asemănarea lui 
Dumnezeu� (Dacă au legătură cu ambele, așază-le pe tablă între 
cele două imagini. Dacă au legătură doar cu ființa umană, așază-le sub 
imaginea respectivă. Iată ce imagini sau obiecte pot fi folosite: un cârnat 
– amândoi îl pot mânca; un set de acuarele – doar omul poate picta un 
tablou frumos; un pantof/o haină – doar oamenii pot purta încălțăminte/
îmbrăcăminte; o minge – ambii se pot juca cu ea; un telefon – doar oamenii 
pot vorbi; o Biblie – doar oamenii o pot citi; un om care se roagă – doar 
oamenii pot vorbi cu Dumnezeu și-L pot cunoaște; apă – amândoi au 
nevoie să bea apă.)

Este într-adevăr un lucru special să fii o ființă omenească�

(Dacă predai această lecție în două părți, poți să întrerupi aici.)

Imaginea 1-4

Dumnezeu era mulțumit de ceea ce crease� A văzut că toate erau „foarte 
bune” (Geneza 1:31)� Adam și Eva erau fericiți trăind în frumoasa grădină 
pe care le-a dat-o Dumnezeu, și îngrijind-o� Se iubeau unul pe altul și nu 
se certau niciodată� Vă amintiți că Dumnezeu a suflat în ei viață din El, 
deci ei aveau o legătură cu Dumnezeu și se bucurau de legătura lor cu 
Dumnezeu� Ei Îl iubeau și El îi iubea� Dumnezeu, Adam și Eva petreceau 
timp împreună, vorbind cu El în fiecare zi� Nu era nimic în lume, care să-i 
facă să se simtă nefericiți, triști sau singuri�

Dar acum, lumea nu mai este așa� Sunt multe lucruri care-i 
fac pe oameni să se teamă și să fie triști� Care sunt câteva 
dintre aceste lucruri? (Aşteaptă răspunsul copiilor.) Da, sunt multe 
lucruri urâte, care strică lumea și viaţa noastră�

De unde au venit ele?

Totul s-a întâmplat într-o zi când Adam și Eva erau în grădina creată de 
Dumnezeu� Adam și Eva știau porunca lui Dumnezeu că puteau mânca 
din fructul oricărui pom din grădină, cu excepția unuia� „În ziua în care 
vei mânca din el, vei muri negreșit”, îi spusese Dumnezeu lui Adam (vezi 

AC
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Geneza 2:16-17)� O singură regulă nu părea mare lucru; aveau multe alte 
fructe, iar Dumnezeu știa ce era cel mai bine pentru ei�

Dușmanul lui Dumnezeu însă a intrat în grădină� Numele lui este Satana 
sau Diavolul� El îi urăște pe Dumnezeu și pe oameni� El voia să distrugă 
creația perfectă a lui Dumnezeu, și să rupă legătura dintre oameni și 
Dumnezeu� El este foarte viclean�

Imaginea 1-5

Folosindu-se de șarpe, Satana s-a apropiat de Eva, și i-a zis: „Oare a zis 
Dumnezeu cu adevărat să nu mâncaţi din toţi pomii din grădină?

„Oh, nu”, l-a corectat Eva, „putem să mâncăm din fructul tuturor pomilor, 
în afară de cel din mijlocul grădinii�“ Poate chiar au mers împreună spre 
pomul interzis� „Despre acesta Dumnezeu a zis: «Să nu mâncaţi din el şi 
nici să nu vă atingeţi de el, ca să nu muriţi»�“

„În mod sigur nu veţi muri“, i-a spus Satana Evei, „dar Dumnezeu ştie 
că în ziua în care veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii, şi veţi fi ca 
Dumnezeu, cunoscând binele şi răul�” 

Ce să facă? Biblia ne spune că Eva a văzut că fructul pomului era bun 
de mâncat şi arăta frumos� S-a gândit că chiar putea să deschidă cuiva 
mintea� 

Aşa că Eva a întins mâna și a atins fructul� L-a cules și a mâncat din el� 
Apoi i-a dat și soțului ei, Adam, care a mâncat și el din fruct� Au crezut 
minciuna lui Satana, şi n-au ascultat de Dumnezeu, care îi făcuse� Au ales 
să facă ce le-a plăcut lor, nu ce le poruncise Dumnezeu�

Imaginea 1-6

În momentul când nu au ascultat de Dumnezeu, legătura pe care o 
aveau cu El s-a rupt� Nu s-au mai bucurat, gândindu-se că urmau să-L 
întâlnească pe Dumnezeu� În loc să alerge la El, ei au încercat să se 
ascundă de El� Le era frică� Acum relația lor cu Dumnezeu fusese ruptă� 

Fără ajutor vizual

(Prietenul Adevărului) Dar asta s-a întâmplat cu mult timp în urmă� Noi trebuia 
să învățăm despre noi, despre inima noastră�

(Învățător) Ai răbdare, Prietenul Adevărului! În Biblie citim 
că neascultarea de Dumnezeu se numeşte păcat� Păcatul 
a intrat în lume în ziua în care Adam și Eva nu au ascultat� 
De aceea există în lumea noastră toate lucrurile rele și 
urâte� Chiar şi moartea a intrat în lume atunci – Adam și Eva 
au murit la un timp după ce relația lor cu Dumnezeu s-a 
stricat� S-a întâmplat exact aşa cum le spusese Dumnezeu� 

De atunci încoace, fiecare bebeluș se naște în inima lui cu 
dorinţa de a păcătui� La fel ca Adam și Eva, și noi facem 
lucrurile după cum ne place nouă, în loc să ascultăm de 
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Dumnezeu� (Arată silueta unui om. În timp ce predai, ori de câte ori 
menționezi un păcat, un ajutor să coloreze pe siluetă o pată cu cretă închisă 
la culoare sau cu cerneală.) Să spunem că tu ești acesta� Fratele 
tău nu a vrut să te lase să te joci cu noul lui telefon, așa 
că te-ai enervat și i-ai vorbit urât� Apoi ai trecut pe lângă 
bicicleta lui și ai lovit-o cu piciorul� Din întâmplare, mama a 
văzut ce-ai făcut� A deschis fereastra și a spus: „Ai răsturnat 
bicicleta fratelui tău?” Aproape instantaneu ai răspuns: „Nu, 
m-am împiedicat�” În timp ce mama închidea fereastra și se 
îndepărta, te-ai strâmbat la ea� 

Păcatul din inima noastră se vede în lucrurile pe care le 
facem� 

(Prietenul Adevărului) Ai spus că toți avem inimi păcătoase?

(Învățător) Așa spune Dumnezeu în Biblie: „Toți au păcătuit” 
(Romani 3:23)� (Arată cartonul cu adevărul central.)

(Prietenul Adevărului) Asta înseamnă că păcatul există în inima 
fiecăruia de aici, şi de aceea trebuie să scriu „păcat“ pe 
această inimă?

(Învățător) Din nefericire, da� Păcatul a stricat imaginea 
lui Dumnezeu din noi, şi, în consecință, noi nu avem o 
relaţie cu Dumnezeu� Este foarte important să înțelegi ce 
înseamnă asta pentru tine� Nu ai o relaţie cu Dumnezeu – 
păcatul pune un zid de despărţire între tine şi Dumnezeu�

(Prietenul Adevărului, în timp ce scrie „păcat” pe inimă) Ce trist! 

(Învățător) Da, dacă acesta ar fi sfârșitul, ar fi foarte trist�

PU N C T CU LM I NANT

Imaginea 1-6

Dumnezeu încă îi mai iubea pe Adam și Eva� Deși a trebuit să-i alunge din 
grădină pentru totdeauna, El le-a făcut o promisiune minunată, şi anume, 
că va trimite pe Cineva care să lupte împotriva lui Satana, și să refacă 
relaţia omului cu Dumnezeu� Dumnezeu ne iubește atât de mult, încât a 
fost gata să facă orice, pentru a readuce omul în acea relație cu El�

CO N CLUZ I E

(Prietenul Adevărului) Vom afla ce a făcut Dumnezeu?

(Învățător) Da, vom afla astăzi puţin, şi în zilele următoare mai mult! 
Vei avea de lucru, nu glumă! Dar acum trebuie să ne amintim cu toții 
adevărul pe care l-ai subliniat astăzi�

Biblia ne spune ce este în inima noastră� (Arată cartonul cu 

adevărul central.) Imaginea lui Dumnezeu este acolo; am 
fost creați pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu� Dar și 
păcatul este acolo, şi el pune un zid de despărţire între 

AC
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noi şi Dumnezeu� Cum putem ajunge să-L cunoaştem pe 
Dumnezeu şi să învăţăm mai multe despre El? Veniţi la 
lecţia următoare, şi vom învăţa cum este Dumnezeu�

VERSET DE MEMORAT (PARTEA 1)

(Predă versetul de memorat în două părți în cadrul programului.)

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu 
…” (Ioan 3:16).

I NTRO DUCE R E

Andrei era supărat� Învățătoarea i-a spus că tema lui era dezordonată și 
trebuia să o refacă� El a încercat să explice de ce era așa, dar învățătoarea 
nu l-a ascultat� Apoi, nişte băieţi n-au mai vrut să-l primească în echipa 
lor de fotbal� Nici acasă lucrurile nu mergeau prea bine – petrecea atât de 
mult timp singur� Ajunsese să se întrebe dacă îi păsa cuiva de el�

PR E Z E NTAR E

Răspunsul la întrebarea lui Andrei se găsește în cartea specială a lui 
Dumnezeu, Biblia� Încercați să aflați răspunsul în timp ce citesc, iar apoi 
spuneți-mi cine-l iubește pe Andrei� (Citește prima parte din Ioan 3:16, apoi 

așteaptă răspunsul copiilor.) Aici avem cuvintele, ca să le puteţi vedea toţi� 
(Arată cartonul cu versetul biblic.)

E XPLI C AȚI E

Dumnezeu a făcut lumea, și o iubește� El iubește în mod deosebit pe 
oamenii pe care i-a creat� El îi iubește pe oamenii din orice parte a lumii� 
Și tu trăiești în lumea aceasta, deci poți să fii sigur că Dumnezeu te 
iubește�

Poate că te întrebi ce înseamnă „Ioan 3:16”� Ioan a fost un om care a 
scris o carte din Biblie, o carte numită „Evanghelia după Ioan”� Ea are 21 
de capitole� Aceste cuvinte se găsesc în capitolul 3� Fiecare capitol este 
împărțit în versete și, pentru a găsi aceste cuvinte, trebuie să căutăm 
versetul 16 din capitolul 3� Dacă la sfârșit vrei să te uiți în Biblia mea, pot 
să-ți arăt unde este versetul� 

APLI C AȚI E

Nemântuit: Dumnezeu te iubeşte foarte mult� Nu trebuie să faci nimic 
pentru a-L determina pe Dumnezeu să te iubească� El deja te iubește� Nu 
trebuie să te îngrijorezi că Dumnezeu te-ar iubi odată mai mult, alteori 
mai puțin sau deloc� Dumnezeu te iubește foarte, foarte mult, tot timpul� 
Dar el ştie şi starea păcătoasă în care te afli, şi faptul că nu există nicio 
posibilitate de a te salva singur din ea� De aceea, El a pregătit o cale� 

Predă în așa fel încât explicația, 
aplicația și repetiția să se 

întrepătrundă��
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R E PE TIȚI E

Faceţi ce fac eu. Voi spune câteva cuvinte, iar voi trebuie să le repetați�

(Învățător) Fiindcă atât de mult …
(Copii)  Fiindcă atât de mult …

(Învățător) … a iubit …
(Copii)  … a iubit …

(Continuă ca mai sus, cu celelalte cuvinte din verset: Dumnezeu / lumea /că a dat / pe singurul 
/ Lui Fiu / Ioan 3 / cu16.)

Acum trebuie să spuneți ce spun eu și să faceți ce fac eu� (Mărșăluieşte pe loc, 
iar copiii să facă același lucru, repetând versetul după tine. Arată în sus când spui „Dumnezeu“. 
Trasează cu palmele forma unei inimi, când spui cuvântul „dragoste“. Întinde lateral brațele la 
cuvântul „lume“. Bate din palme pentru fiecare cuvânt sau așază-te și ridică-te, alternativ, la 
fiecare câteva cuvinte.)

Acum vom mai spune o dată versetul împreună pentru ultima oară� Când 
ajungem la cuvântul „lumea”, fiecare dintre noi va rosti în șoaptă numele 
şi prenumele lui�

ÎNTREBĂRI DE RECAPITULARE

1� Cuvântul „inimă” are două înțelesuri� Care sunt acestea? (Pompa 
pentru sânge, și persoana ta interioară care gândește, simte și ia decizii.)

2� Cine a proiectat și a creat pompa ta pentru sânge? (Dumnezeu)

3� Prin ce diferă Biblia de orice altă carte? (Este Cartea lui Dumnezeu, și 
toate cuvintele din ea sunt de la El, deci tot ce scrie în ea este adevărat.)

4� Cum a creat Dumnezeu soarele, luna și toate celelalte lucruri? (El a zis: 
„Să fie …“ şi ele au apărut.) 

5� De ce poate Dumnezeu să creeze chiar și numai prin Cuvântul Lui? (El 
este puternic.)

6� De ce bărbatul și femeia făcuţi de Dumnezeu erau aşa de speciali? 
(Erau făcuți după asemănarea lui Dumnezeu, ca să poată să aibă o 
relaţie cu Dumnezeu.)

7� De ce animal s-a folosit Satana, când a venit în grădină? (de șarpe)

8� Cum a intrat păcatul în lume? (Adam și Eva au ascultat de Satana, nu 
de porunca lui Dumnezeu.) 

9� În ce fel a afectat neascultarea lui Adam şi a Evei relaţia lor cu 
Dumnezeu? (Le-a fost frică de Dumnezeu, și au încercat să se ascundă 
de El.)

10� Ce ne spune Biblia că este în inima noastră? (păcat)

Joc de recapitulare
„Prinde mingea!”

Materiale:
• o minge mare ușoară sau 

o minge de plajă (ideală 
este o minge de culoare 
deschisă)

• un marker negru 
permanent

Pregătire:
Folosind un marker 
permanent, împarte mingea 
în 12 „felii“ neregulate� 
Desenează în fiecare felie 
câte o imagine simplă: în 
şapte felii câte o imagine 
care să aibă legătură cu ceea 
ce ai predat, iar în cinci felii 
o imagine fără legătură cu 
ceea ce ai predat – de ex� o 
inimă, un pom, un animal, un 
șarpe, un fruct, un bărbat și o 
femeie, o Biblie / înghețată, o 
mașină, o foarfecă, o umbrelă, 
o casă�

Instrucțiuni:
Când un copil răspunde 
corect la o întrebare, echipa 
lui primește 100 de puncte� 
Apoi el vine în față, și 
învățătorul îi aruncă mingea� 
Dacă o prinde, mai primește 
50 de puncte� După ce 
prinde mingea, trebuie să 
țină mâinile pe ea, în poziția 
în care a prins-o, pentru ca 
învățătorul să vadă unde 
se află degetul lui mare de 
la mâna dreaptă� Dacă se 
află într-o felie în care este 
desenată o imagine cu ceva 
legat de lecție, mai primește 
50 de puncte; dacă imaginea 
nu are legătură cu lecția, nu 
mai primește puncte� Dacă 
degetul mare este poziționat 
în două felii, alege-o pe cea 
care avantajează echipa�
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11� Ce promisiune a făcut Dumnezeu lui Adam și Evei? (El a promis că 
va trimite pe cineva care să lupte cu Satana și să restabilească relaţia 
omului cu Dumnezeu.)

12� Numește două lucruri pe care le-ai învățat astăzi despre Dumnezeu� 
(Vor fi diferite răspunsuri.)

VERSET DE MEMORAT (PARTEA 2)

I NTRO DUCE R E

Nu ți-ar fi ușor să iubești o persoană care ți-a trântit jucăriile sau ţi-a 
pus piedică în timp ce vă jucaţi! Dar Dumnezeu ne iubește, chiar dacă 
păcătuim și facem lucruri care nu-I plac, și prin aceasta Îl întristăm – așa 
cum au făcut Adam și Eva�

PR E Z E NTAR E

Scrie aici în Biblie (citește din Biblia ta, apoi arată cartonul cu versetul de memorat) că 
Dumnezeu ne-a iubit atât de mult încât „a dat pe singurul Lui Fiu�”

E XPLI C AȚI E

Vă aduceți aminte că am învățat că Dumnezeu a promis să trimită 
pe Cineva care să restabilească legătura oamenilor cu Dumnezeu? 
Citim aici în Biblie pe Cine a trimis� După mii de ani de la Adam și Eva, 
Dumnezeu L-a trimis pe singurul Lui Fiu� El locuise dintotdeauna în 
cer cu Dumnezeu, Tatăl Lui� Fiul era cu Tatăl când a fost creată lumea� 
Dumnezeu L-a trimis pe Fiul jos pe pământ� El S-a născut ca un bebeluș� 
Numele Lui este Isus� El a fost singura ființă umană care nu S-a născut cu 
o inimă păcătoasă� Dumnezeu L-a dat la moarte când avea aproximativ 
33 de ani� A fost răstignit pe o cruce, și Dumnezeu L-a pedepsit pentru 
păcatul tău și al meu� Dumnezeu a făcut aceasta pentru tine, pentru noi, 
pentru că ne iubeşte şi vrea să fim împreună cu El� Isus nu a rămas mort� 
El este viu astăzi�

APLI C AȚI E

Nemântuit: Dacă vrei să ai o relație personală cu Dumnezeu, Isus Hristos 
te poate ajuta� El poate restabili relaţia ta cu Dumnezeu� Vei învăța 
despre El în fiecare zi, timp de cinci zile� Dar dacă deja ai întrebări, te rog 
vorbește cu cineva din echipă�

R E PE TIȚI E

Inimi pentru acoperirea cuvintelor. Decupează zece inimi din hârtie 
colorată� Roagă-l pe un copil să fixeze două pe ajutorul vizual, astfel încât 
să acopere niște cuvinte� Repetați apoi versetul� Roagă-l pe un alt copil să 
mai adauge două inimi, și repetați versetul� Continuați până când inimile 
acoperă toate cuvintele de pe ajutorul vizual�
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J O C

Mimă – Creația. Împarte copiii în echipe de câte patru sau cinci� 
Dacă este posibil, plasează câte un adult în fiecare echipă� Dă fiecărei 
echipe hârtie și creion� Explică-le că fiecare imagine pe care vor trebui 
s-o deseneze, va fi ceva creat de Dumnezeu� Câte un copil din fiecare 
echipă merge la învățător, şi acesta le spune la toţi odată, în șoaptă 
(sau le arată o imagine), a ceva ce a creat Dumnezeu� Fiecare copil 
fuge înapoi la echipa lui și începe să deseneze, fără a vorbi însă� Prima 
echipă care ghicește ce desenează copilul, primește un punct� Apoi 
câte un alt copil din fiecare echipă merge la învățător ca să i se spună 
ce trebuie să deseneze, și jocul continuă tot așa� Echipa cu scorul 
cel mai mare câștigă� Este de dorit să ai copii de vârste similare, care 
desenează în același timp, ca învățătorul să estimeze dificultatea 
imaginii pe care le cere să o deseneze� 

Iată câteva sugestii cu privire la ce ar putea desena: un leu, un râu, un 
fluture, o zebră, un păianjen, un bărbat și o femeie, un cactus, o balenă, 
un șoarece, galaxii, noaptea�

LU C R U  M A N UA L

Creat după asemănarea lui Dumnezeu. Fiecare copil lipește pe 
un carton o oglindă mică, apoi îi face o rămă din spumă pentru lucru 
manual, bețe de lucru manual sau carton� Rama poate fi decorată 
folosind carioci, lipici cu sclipici, biluțe, pene, abțibilduri etc� Când totul 
este gata, copilul scrie pe un băţ de lucru manual mai mare: „Creat 
după asemănarea lui Dumnezeu“, apoi îl lipeşte în partea de jos a 
ramei� 
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Fotocopiază această schiţă şi pune-o în Biblie, ca să te ajute când predai�

Lecția 

2
Dumnezeu ne arată cum este El (Iona) 

Imagine de ansamblu 

Pasaj biblic Iona 1 – 4

Verset de memorat Repetă prima parte din Ioan 3:16�
Adevăr central În Biblie Dumnezeu ne arată cum este El�

Aplicație pentru nemântuit Crede ceea ce Dumnezeu ne-a descoperit despre Sine� 
Ajutoare vizuale Lecție • imagini 2-1 până la 2-6;

• ajutor vizual pentru adevărul central: „În Biblie Dumnezeu ne arată cum 
este El”;

• o cutie care conține în ea ceva greu de ghicit (de exemplu, un tub de 
lipici);

• stegulețe: 1� Dumnezeu este pretutindeni
2� Dumnezeu este singurul Dumnezeu adevărat
3� Dumnezeu stăpâneşte peste natură
4� Dumnezeu este sfânt
5� Dumnezeu este dragoste
6� Dumnezeu poate să te ierte

• pregăteşte o sfoară (sârmă de rufe), pe care să agăţi steguleţele (acestea  
se află în pachet)� Poţi s-o legi de colţurile unei table mari sau de 
spătarul a două scaune� 

Verset de memorat • ajutor vizual pentru versetul de memorat: Ioan 3:16�
Distracție cu numere 
• cartonașe numerotate de la 1 la 5, suficiente ca fiecare copil să 

primească unul (vezi modelul la finalul acestui ghid)�
Ștafetă – leagă-le împreună 
• două seturi de cartonașe, de două culori diferite� Scrie pe fiecare set 

versetul de memorat (pe fiecare cartonaș câte un cuvânt din verset)� 
Fă câte o gaură în partea de sus și de jos a fiecărui cartonaș� Pregăteşte 
bucăţi mici de sfoară sau aţă mai groasă, pentru a lega cartonaşele între 
ele� 

Activitate
Lucru manual

• semne cu „provă”, „pupă”, „babord”, „tribord” (se află în pachet)�
• un set de stegulețe pentru fiecare copil, pe care să fie scrise aceleași 

cuvinte ca pe cele folosite în lecție (vezi modelul la finalul acestui ghid)�
Prietenul 
Adevărului

• pe parcursul acestei lecții, învățătorul va arăta stegulețele potrivite 
pentru a sublinia atributul lui Dumnezeu despre care se vorbește� 
Prietenul Adevărului trebuie să ia imediat fiecare steguleț și să creeze un 
șir de stegulețe pe o sfoară� Dacă Prietenul Adevărului uită, copiii trebuie 
să-i amintească�

Program sugerat

Înainte de întâlnire În timp ce copiii sosesc, completează o listă cu numele lor�
Deschidere Bun venit, rugăciune, gustare, stabilirea regulilor�

Joc Vine căpitanul
Cântare O cântare despre Biblie

Verset de memorat Ioan 3:16� Repetiţie: Distracție cu numere
Cântare O cântare despre Isus Hristos�

Lecția biblică Dumnezeu ne arată cum este El
Aceasta este o povestire în ritm rapid, și este bine să o spui fără să o împarți în două părți.

Cântare O cântare despre Dumnezeu� Subliniază adevărurile din cântare, care au fost deja predate în lecție.
Anunțuri

Joc de recapitulare Hrănește peștele uriaş
Cântare O cântare despre Isus Hristos

Verset de memorat Repetiţie: Ștafetă – leagă-le împreună
Lucru manual Ghirlande mici

Încheiere Rugăciune
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Imaginea completă 

Fotocopiază această schiţă şi pune-o în Biblie, ca să te ajute când predai�

      Citeşte din Biblie versetele menționate în lecție.

Dumnezeu ne arată cum este El (Iona)

Pasaj biblic 
Iona 1 – 4

Verset de memorat 
Recapitulează Ioan 3:16 
(prima parte)�

Adevăr central 
În Biblie Dumnezeu ne 
arată cum este El�

Aplicație pentru nemântuit 
Crede ceea ce 
Dumnezeu ne-a 
descoperit despre Sine�

Lecția 

2

I. INTRODUCERE 

Ce este în cutie? AC

 II. DESFĂŞURAREA EVENIMENTELOR

A� Dumnezeu îi spune lui Iona: „Du-te la 
Ninive …”

B� Iona merge în direcția opusă – ia o 
corabie spre Tars 

C� Dumnezeu trimite o furtună; Iona 
doarme (Iona 1:4)

D� Căpitanul îl trezește – „Poate că 
Dumnezeul tău ne va ajuta” (Isaia 45:5; 
Iona 1:9; Iona 1:12)  

E� Iona este aruncat în mare
F� Dumnezeu trimite un pește mare, care 

să-l înghită pe Iona
G� Iona vorbește cu Dumnezeu, în timp 

ce se află în stomacul peștelui (Ieremia 
23:24)

H� Peștele îl aruncă pe Iona pe uscat
I� Dumnezeu repetă porunca (Iona 3:3)

J� Iona ascultă de Dumnezeu și predică în 
Ninive

K� Oamenii din cetate se întorc de la căile 
lor rele

L� Împăratul se alătură poporului

AC 
(steag 

1)

AC 
(steag 

2)

AC 
(steag 

3)

AC 
(steag 

4)

III. PUNCT CULMINANT

Dumnezeu Se hotărăşte să nu mai 
pedepsească cetatea (1Ioan 4:8)

AC 
(steag 

5)

IV. CONCLUZIE

Cetatea Ninive nu este nimicită
Iona este  supărat și uituc (Psalmul 86:5) 

AC 
(steag 

6)

2-1

2-2

2-3

2-4

2-5

2-6
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ACTIVITATE

Vine căpitanul. Acesta este un mod amuzant de a începe programul�

Numește fiecare parte a camerei/locului de joacă, după cum urmează: 
provă (în față), pupă (în spate), babord (la stânga), tribord (la dreapta)� 
Ajutoare cu indicatoare pot sta în fiecare dintre aceste locuri�

Toată lumea este la bordul corăbiei și trebuie să urmeze ordinele� Dă 
comenzi precum: „La pupă!” și toată lumea trebuie să fugă în direcția 
aceea� Poți să adăugi și alte comenzi cum ar fi:

• „Frecați puntea!”   (Toţi îngenunchează și freacă    
    duşumeaua�)

• „Bărcile de salvare!” (Toţi formează grupe de cinci și   
    vâslesc�)

• „Urcați pe funii!”  (Toţi urcă pe loc�)

• „Pescăruș!”  (Toţi se apleacă și își acoperă    
    capul cu mâinile�)

• „Vine căpitanul!”  (Toţi se aliniază în mijlocul camerei/   
            locului de joacă, fac liniște și salută   
    căpitanul�)

Ultimul care răspunde la comandă iese din joc: este „aruncat în mare“ și 
stă pe spate în „apă”� Jucați până rămâne un singur jucător�

VERSET DE MEMORAT (PARTEA 1)

(Predă versetul biblic în două părți pe parcursul programului.)

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu ...” 
(Ioan 3:16).

I NTRO DUCE R E

Ce sunt eu?

Indiciul 1 – Pot fi roz sau neagră sau albastră sau verde sau albă sau      
      multicoloră în exterior�

Indiciul 2 – Sunt veche, dar la zi� 
Indiciul 3 – Tot ce spun este adevărat�
Indiciul 4 – Sunt cea mai importantă carte�

PR E Z E NTAR E

Așa este, sunt Biblia� Bravo! Voi deschide acum Biblia și aș vrea ca cineva, 
care a fost aici data trecută, să vină în față și să citească� Nu fiți timizi; 
sigur vă veți descurca� (Deschide Biblia la Ioan 3:16 și arată cuvintele pe care le va citi 
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voluntarul.) Mulțumesc! Dacă ați mai auzit aceste cuvinte, ridicați mâna� Le 
avem scrise aici, ca să le puteţi citi toţi� (Arată cartonul cu versetul biblic.)

E XPLI C AȚI E

Care cuvânt ne arată că toți cei de aici pot fi siguri că Dumnezeu îi 
iubește? (Așteaptă răspunsul copiilor.) Dumnezeu îi iubește pe copiii din toată 
lumea� El îi iubește pe oameni, aşa cum sunt� Eu voi spune câte un 
cuvânt care-i descrie pe unii oameni, iar voi spuneți opusul lui: oameni 
bogați (așteaptă răspunsul copiilor, înainte de a trece la următorul cuvânt); oameni 
grași; oameni bătrâni; oameni de la oraș; oameni sănătoși� El îi iubește 
pe oameni, indiferent de culoarea pielii lor� Îi iubește pe refugiați, pe cei 
arestați și iubește fiecare persoană prezentă astăzi aici�

Niciunul dintre noi nu merităm dragostea lui Dumnezeu, deoarece toți 
suntem păcătoși� Dar, deşi Dumnezeu este fără păcat, şi păcatul nu poate 
sta în prezenţa Lui, El îi iubeşte pe păcătoşi� 

Dumnezeu Tatăl Îşi iubeşte foarte mult Fiul – mai mult decât orice, şi 
totuși El L-a trimis în lume, fiindcă știa că doar singurul Lui Fiu putea să-i 
aducă pe oameni înapoi la El� Dumnezeu L-a dat pe Fiul Lui, Isus, ca să 
vină pe pământ ca om� L-a trimis ca să sufere și să moară pentru păcatele 
noastre� Isus a suferit mai mult decât oricine� A suferit pentru mine și 
pentru tine�

APLI C AȚI E

Nemântuit: Isus nu mai este mort� El astăzi este viu� El poate să te ierte, 
astfel încât să ai o relație personală cu Dumnezeu� Dacă ai anumite 
nelămuriri cu privire la acest lucru, la sfârșitul întâlnirii sunt gata să-ți 
explic mai multe din Biblie� Vino doar la mine, și spune-mi că ai vrea să 
vorbim (stabilește un loc potrivit).

R E PE TIȚI E

Distracție cu numere. (Împarte cartonașe pe care sunt scrise numere de la 1 la 5. 
Fiecare copil trebuie să aibă un cartonaș.) Toți cei care au un cartonaș pe care scrie 
„1” rostesc cuvintele din verset formate dintr-o literă, iar ceilalți spun 
celelalte cuvinte� (Acordă copiilor timp suficient pentru a identifica cuvintele pe care 
trebuie să le spună.) Vom spune cu toții unde se găsește versetul în Biblie� 

Apoi copiii cu cartonașele pe care scrie „2” vor spune cuvintele formate 
din două litere, iar ceilalți vor spune celelalte cuvinte� (Se procedează 
la fel până se ajunge la cifra „5”� În final, roagă-i pe toți să-și citească 
cuvintele când le vine rândul, conform numărului de litere din care sunt 
formate� Învățătorii spun cuvintele formate din mai mult de cinci litere�)

Predă în așa fel încât explicația, 
aplicația și repetiția să se 

întrepătrundă�

Fii disponibil pentru sfătuire�
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L E C Ț I E

I NTRO DUCE R E

Am aici o cutie� Ghiciţi ce este în ea? (Așteaptă răspunsul copiilor.) Ascultați 
cu atenție! Voi scutura cutia – poate vă va ajuta să ghiciţi ce este în ea� 
(Mai așteaptă câteva răspunsuri.) Cum poți să fii sigur ce este în cutie? Trebuie 
să deschid cutia și să vă arăt obiectul din ea� (Procedează așa, și arată-le că 
răspunsurile lor au fost greșite. De exemplu, un tub de lipici este ceva ce probabil nu ar ghici.)

La fel stau lucrurile și cu Dumnezeu� Dacă încercăm să 
ghicim cum este El, vom greși� Dar Dumnezeu nu ne-a lăsat 
motive să trebuiască să ghicim� El ne arată cum este El în 
această carte – Biblia (arată-le Biblia ta.) Biblia este mesajul lui 
Dumnezeu pentru tine și pentru mine� Ea este în întregime 
adevărată, deoarece cuvintele din ea sunt cuvintele lui 
Dumnezeu� În Biblie Dumnezeu ne arată cum este El� (Arată 
cartonul cu adevărul central.) Astăzi vom asculta o povestire 
adevărată, uimitoare, care se găseşte în Biblie�

Prietenul Adevărului, ești gata de acțiune?

(Prietenul Adevărului) Da, da! Îmi place mult slujba mea� 

(Învățător) Ieri te-ai descurcat bine, şi ai subliniat corect adevărul, dar … ai 
vorbit cam mult� Astăzi trebuie doar să lucrezi, fără să vorbeşti�

(Prietenul Adevărului) Mi se permite totuşi să întreb ce trebuie să fac?

(Învățător) Când ridic un steguleț, trebuie să-l iei repede și să-l pui pe o 
sfoară, ca să obținem o ghirlandă din stegulețe� Este clar?  

(Prietenul Adevărului) Am înțeles� (Prietenul Adevărului își trage fermoarul peste buze cu 
un gest exagerat. Pe parcursul lecției, când ia câte un steguleț, începe uneori să vorbească, dar 
învățătorul îl oprește.)

D ESFĂ ŞU R AR E A E V E N I M E NTE LO R

Imaginea 2-1

Într-o zi, Dumnezeu i-a spus unui om, numit Iona: „Du-te la Ninive, 
cetatea cea mare, și strigă împotriva ei� Spune-le oamenilor că Eu 
știu toate lucrurile rele care se petrec în cetatea lor� Spune-le că 
văd tot răul pe care-l fac ei și sunt foarte supărat� Spune-le că în 
curând le voi nimici cetatea, deoarece ei continuă să facă răul” (vezi 
Iona 1:1).

Iona nu voia să facă ce i-a cerut Dumnezeu� Avea motivele lui� 
Poate că se gândea: „Oamenii aceia sunt dușmanii noștri� Sunt cei 
mai cruzi oameni de pe pământ� Nu-mi place de ei� Știu exact ce se 
va întâmpla� Când le voi spune despre pedeapsa lui Dumnezeu, mă 
vor lua în serios� Se vor teme, și se vor întoarce de la căile lor rele� 
Și ce va face Dumnezeu? Nu-i va mai pedepsi� Așa este Dumnezeu� 
Nu vreau să se întâmple așa ceva cu oamenii aceia�”

AC
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Iona a mers repede în port, și s-a urcat într-o corabie care mergea 
spre Tars – adică exact în direcție opusă față de Ninive� A plătit 
preţul călătoriei, și s-a dus în partea cea mai de jos a corabiei� Biblia 
ne spune că el voia să fugă de Dumnezeu (Iona 1:3)� Dar Iona ar fi 
trebuit să știe câteva lucruri despre Dumnezeu�

În Biblie, Dumnezeu ne arată cum este El� (Arată cartonul 
cu adevărul central.) Ne spune că El este pretutindeni (arată 
stegulețul 1), în același timp� Este invizibil, dar există� Să 
numim câteva țări îndepărtate� (Încurajează-i pe copii să 
răspundă.) Dumnezeu este în toate acele locuri� El este și 
aici� El este în casa ta� El era și în partea de jos a corabiei 
în care se afla Iona, încercând imposibilul, adică să fugă de 
Dumnezeu�

Imaginea 2-2

Corabia a pornit în călătorie, dar nu după mult timp s-a întâmplat ceva 
îngrozitor� Citim în Biblie că „Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt 
groaznic şi s-a stârnit o mare furtună” (Iona 1:4)� Corabia se înclina, se 
înălţa pe valurile înalte și cobora trosnind� Marinarii știau că se putea 
sfărâma în orice moment� Au aruncat peste bord uneltele corabiei, ca 
s-o facă mai ușoară, și s-au rugat fiecare dumnezeului lui� Dar unde era 
Iona? Vă vine să credeți? Era tot în partea de jos a corabiei, și dormea dus! 
Căpitanul l-a trezit brusc, şi i-a spus: „Cum îți permiți să dormi? Scoală-te
și cheamă pe Dumnezeul tău! Poate că El ne va salva” (vezi Iona 1:6)� 
Iona credea că Dumnezeul lui era singurul Dumnezeu adevărat – și avea 
dreptate�

În Biblie, Dumnezeu ne spune cum este El (arată cartonul cu 
adevărul central)� Dumnezeu spune următoarele despre Sine 
Însuși: „Eu sunt Domnul, și nu mai este altul afară de Mine” 
(Isaia 45:5)� (Arată stegulețul 2.) Ştia Iona aceasta? Desigur că 
ştia� 

Probabil că s-a simţit jenat în timp ce urca pe punte� El le-a spus celorlalţi 
că fugea de fața lui Dumnezeu� Marinarii l-au întrebat: „Spune-ne din 
cauza cui a venit peste noi nenorocirea aceasta? Ce meserie ai şi de 
unde vii? Din ce ţară eşti şi din ce popor eşti?” În câteva minute, Iona le-a 
răspuns, strigând ca să poată fi auzit din mijlocul furtunii� „Sunt evreu și 
mă tem de Domnul, Dumnezeul cerurilor, care a făcut marea și uscatul” 
(Iona 1:9)� „Furtuna a venit din cauza mea”, le-a mărturisit el� 

„Ce să facem acum?”, au întrebat marinarii cu disperare� Biblia ne spune și 
răspunsul lui Iona: „Luați-mă și aruncați-mă în mare; și marea se va liniști 
față de voi” (Iona 1:12)� Marinarii nu voiau să facă așa ceva� Au vâslit ca 
să ajungă la uscat, dar marea era tot mai înfuriată� Atunci l-au ridicat pe 
Iona� Unu ��� doi ��� trei ��� pleosc!

Marea s-a liniștit imediat� Marinarii au înțeles Cine era adevăratul 
Dumnezeu: Dumnezeul lui Iona – Dumnezeul despre care citim în Biblie 
– care a trimis furtuna și care a și oprit-o� De Dumnezeul acesta voia Iona 
să fugă�

AC
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Imaginea 2-3

Dar chiar în momentul când Iona a fost aruncat în mare, s-a întâmplat 
un lucru extraordinar� Dumnezeu a trimis un pește uriaș, care l-a înghițit 
pe Iona� Vă puteți imagina cum a fost pentru Iona să ajungă în stomacul 
peștelui? Nu există în toată lumea un tobogan acvatic, cum a fost acela! 
În burta peștelui era întuneric; totul era lipicios și mirosea îngrozitor� Nu 
ţi-ai fi dorit să fii într-un astfel de loc�

Acolo, Iona a avut timp de gândire� În cele din urmă a început să 
vorbească cu Dumnezeu ���

��� acest Dumnezeu uimitor care stăpâneşte peste furtuni și 
pești! (Arată cartonul cu adevărul central.) În Biblie Dumnezeu ne 
arată cum este El� Ne spune că El stăpânește peste toate 
lucrurile� (Arată stegulețul 3.) El spune: „Nu umplu Eu cerurile și 
pământul?” (Ieremia 23:24)� Dumnezeu era și acolo cu Iona� 
El este în orice loc din univers, în același timp�

Da, Dumnezeu era şi cu Iona� Iona putea vorbi cu El� Iona I-a mulțumit 
lui Dumnezeu că a fost așa de bun cu el, chiar dacă el nu merita lucrul 
acesta� 

Iona a stat în stomacul peștelui trei zile și trei nopți� Bineînțeles că habar 
n-avea dacă era zi sau noapte� 

Apoi Dumnezeu i-a poruncit peștelui să-l ducă la ţărm� Peștele a ascultat 
şi l-a vărsat pe Iona pe ţărm� Şi Iona a ajuns pe pământ uscat�

Dumnezeu i-a vorbit din nou lui Iona� Cine ghicește ce i-a spus? Da, 
Dumnezeu i-a spus: „Du-te la Ninive și transmite-le mesajul Meu�” Oare va 
merge Iona? Biblia ne spune că „Iona s-a sculat și s-a dus la Ninive, după 
Cuvântul Domnului” (Iona 3:3)� Iona avea aceleași sentimente ca și mai 
înainte pentru oamenii din Ninive, dar de data aceasta nu avea de gând 
să se mai împotrivească lui Dumnezeu� 

Imaginea 2-4

Ninive era o cetate veche, fascinantă� Pe zidurile ei masive, înalte de 30 
metri puteau trece în paralel trei care� Când Iona a sosit în cetatea cea 
mare, a început să strige mesajul lui Dumnezeu:

„Încă 40 de zile, şi Ninive va fi nimicită� În 40 de zile Dumnezeu va 
pedepsi această cetate� El știe ce ați făcut� El a văzut toate faptele voastre 
rele� Nimic nu este ascuns de Dumnezeu� El știe totul� El vă va nimici“ 
(vezi Iona 3:4)�

Poate că le-a mai spus: „Voi, adulţilor, Dumnezeu știe minciunile pe care 
le spuneți, știe că bârfiți, urâți și îi bateţi pe alți oameni� Copii, Dumnezeu 
vede ori de câte ori nu ascultați de părinții voștri – și asta se întâmplă de 
multe ori� Știe că vă certați cu alți copii atunci când vă jucați� El cunoaște 
fiecare gând răutăcios din inima voastră�”

Dumnezeu este același și acum – El este 100% curat, fără 
păcat� Un alt cuvânt folosit de Biblie pentru aceasta este 

AC
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„sfânt”� În Biblie Dumnezeu ne arată cum este El (arată cartonul 
cu adevărul central), iar expresia „Dumnezeu este sfânt” apare 
de multe ori în Biblie� Dumnezeu vrea ca și tu să știi lucrul 
acesta� Păcatul nu poate sta în prezenţa lui Dumnezeu; nici 
măcar un păcat nu este acceptat de El� Dar ce sunt acelea 
păcate? (Aşteaptă răspunsul copiilor.) Dumnezeu nu poate ignora 
acele lucruri – nici în viața ta, nici în orașul tău, şi El nu le-a 
ignorat nici în Ninive� (Arată stegulețul 4.)

Aveau să asculte oamenii din Ninive? Iona spera că nu; el voia ca ei să fie 
pedepsiți de Dumnezeu și omorâţi�

Oamenii din Ninive au ascultat cu multă atenție și au crezut mesajul 
adus de Iona din partea lui Dumnezeu� Au știut că ce le spunea Iona era 
adevărat� Au văzut cât de răi erau în ochii lui Dumnezeu şi au început să 
renunţe la lucrurile rele pe care le făceau� 

Împăratul din Ninive a auzit despre ceea ce făceau oamenii din întreaga 
cetate, și că renunțau la faptele lor rele� S-a dezbrăcat de hainele regale, 
s-a îmbrăcat în sac și s-a alăturat oamenilor care ședeau în cenuşă� Și a 
poruncit ca toţi cei din cetate, de la mic la mare, „să strige cu putere către 
Dumnezeu şi să se întoarcă de la calea lor cea rea�“ Împăratul a spus: „Cine 
știe dacă nu Se va întoarce Dumnezeu şi Se va căi, şi dacă nu-Și va opri 
mânia Lui aprinsă, ca să nu pierim!” (vezi Iona 3:8)�

Era oare prea târziu? 

PU N C T CU LM I NANT

Imaginea 2-5

Dragostea lui Dumnezeu este cea mai mare din câte există 
pe lume� Citim în Biblie că „Dumnezeu este dragoste” (1 
Ioan 4:8)� (Arată stegulețul 5.) De aceea Dumnezeu l-a trimis pe 
Iona la ei�

Biblia ne spune că „Dumnezeu a văzut ce făceau ei şi că se întorceau 
de la calea lor cea rea“ (Iona 3:10), și s-a hotărât să nu mai pedepsească 
cetatea, așa cum spusese inițial� Dumnezeu este dragoste�

Din versetul biblic am învățat că Dumnezeu, din dragoste 
pentru noi, L-a dat pe Fiul Său, Isus Hristos, ca să fie 
pedepsit pentru păcatele tuturor oamenilor� Deși moartea 
Lui a avut loc la sute de ani după Iona, Isus a luat asupra Lui 
și pedeapsa pe care o meritau oamenii din Ninive şi a plătit 
şi pentru păcatele lor� Isus a luat asupra Lui şi pedeapsa 
pentru păcatele tale� El te iubeşte şi pe tine, şi nu doreşte 
să pieri, ci să ai viaţa veşnică� Crede astăzi în El� Întoarce-te 
la Dumnezeu�

CO N CLUZ I E

Imaginea 2-6

Oamenii din Ninive au renunţat la faptele lor rele� Ei au luat în 
serios mesajul transmis de Iona, și Dumnezeu nu a mai pedepsit 

AC
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cetatea� Dar Iona nu s-a bucurat� De fapt, el a fost foarte supărat, 
și I s-a adresat lui Dumnezeu, spunându-I: „Știam că așa se va 
întâmpla� Știam că ești un Dumnezeu îndelung răbdător și bogat 
în bunătate, și de aceea nu voiam să vin aici� Știu că Tu ești bun cu 
cei care nu merită!“ (vezi Iona 4:2-3�) Nu vi se pare că Iona era puțin 
uituc? Uitase că şi el avusese nevoie de dragostea și iertarea lui 
Dumnezeu, când se afla în stomacul peștelui�

Biblia ne spune că lui Dumnezeu Îi place să ierte� (Citește 
cu voce tare Psalmul 86:5, și arată stegulețul 6.) Ne bucurăm că 
Dumnezeu ne arată în Biblie cum este El� (Arată cartonul cu 
adevărul central.) El îi iartă cu plăcere pe toţi cei ce vin la El� 

Dacă îţi dai seama că şi tu ai păcătuit, şi îţi pare rău de 
lucrurile rele pe care le-ai făcut, cere-I iertare lui Dumnezeu� 
Domnul Isus a plătit şi a luat asupra Lui pedeapsa pentru 
toate păcatele tale, astfel că acum Dumnezeu poate să te 
ierte� Cere-I, şi El te va ierta şi vei fi al Lui pentru totdeauna�

ÎNTREBĂRI DE RECAPITULARE

1� În ce carte ne-a lăsat Dumnezeu scris cum este El? (în Biblie)

2� Ce se întâmplă dacă încercăm să ghicim cum este El? (Greșim.)

3� De ce nu a vrut Iona să meargă să-i avertizeze pe oamenii din Ninive? 
(Știa că ei vor renunţa la căile lor rele, şi Dumnezeu nu-i va mai nimici. Iar 
Iona voia ca ei să fie nimiciţi, întrucât erau duşmanii poporului Lui.) 

4� Ce s-a întâmplat când Iona a plecat cu corabia spre Tars? (Dumnezeu a 
trimis o furtună.)

5� De ce nu s-a înecat Iona? (Dumnezeu a trimis un pește mare ca să-l 
înghită.)

6� Ce ne arată aceasta despre Dumnezeu? (El stăpâneşte peste natură; El 
stăpâneşte peste toți și peste toate.)

7� Ce a făcut Iona în stomacul peștelui? (S-a rugat lui Dumnezeu și I-a 
mulțumit că este atât de bun cu el.)

8� Cum a ajuns Iona pe uscat? (Peștele l-a vărsat pe pământ.)

9� De ce urma să-i pedepsească Dumnezeu pe oamenii din Ninive? 
(Pentru că erau foarte răi, făceau multe păcate tot timpul, iar Dumnezeu 
este așa de sfânt și bun încât nu poate să vadă păcatul. El trebuie să-l 
pedepsească.)

10� Ce au făcut oamenii din Ninive, când Iona a ajuns în cetatea lor şi i-a 
avertizat cu privire la ceea ce avea să facă Dumnezeu? (S-au întors de 
la căile lor rele. Au renunţat la faptele lor rele.)

ACN

Joc de recapitulare
„Hrănește peștele uriaș”

Materiale:
• Un vas mare cum ar fi 

o găleată sau un coș de 
gunoi, cu imaginea unui 
pește mare lipit pe o 
parte�

• Un săculeț umplut cu 
biluțe de plastic sau alte 
materiale�

Instrucțiuni:
Când un copil răspunde 
corect la o întrebare, echipa 
lui primește 100 de puncte� 
Apoi copilul se ridică și, de la 
o anumită distanță de „pește”, 
aruncă săculețul în găleată� 
Dacă nimereşte în găleată, 
echipa lui mai primește 100 
de puncte�
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11� Ce a făcut Dumnezeu? (Nu le-a mai distrus cetatea, aşa cum Se 
hotărâse.)

12� Ce ne arată aceasta despre Dumnezeu? (Dumnezeu este dragoste. El 
vrea ca noi să ne întoarcem la El.)

VERSET DE MEMORAT (PARTEA 2)

R E PE TIȚI E

Ștafetă – leagă-le împreună. Pune cartonașele într-un teanc, 
și aliniază echipele la distanță egală de ele� Copiii din echipe iau 
pe rând câte un cartonaș pentru echipa lor, în funcție de culoarea 
stabilită pentru fiecare echipă� Cuvintele trebuie luate în ordine și 
fiecare cuvânt trebuie legat de altul, astfel încât, în final, versetul să fie 
complet şi în ordine� Când o echipă finalizează legarea versetului, îl 
ridică și îl repetă împreună�

LUCRU MANUAL

Ghirlande din stegulețe. Oferă copiilor stegulețe (cu aceleași cuvinte ca 
cele folosite în lecție), panglică și lipici, astfel încât fiecare copil să-și poată 
face propria ghirlandă de stegulețe, ca s-o ducă acasă (vezi modelul de la 
sfârşitul acestui ghid). 
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Fotocopiază această schiţă şi pune-o în Biblie, ca să te ajute când predai�

Puterea Domnului Isus 
(Vindecarea unui îndrăcit şi a soacrei lui Petru)

Lecția 

3

Imagine de ansamblu 

Pasaj biblic Luca 4:31-41 și Marcu 1:29-31

Verset de memorat „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe sigurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede 
în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică” (Ioan 3:16)�

Adevăr central Isus Hristos are putere să schimbe și viața ta�
Aplicație pentru nemântuit Crede în Domnul Isus, ca El să-ți schimbe viața� 

Ajutoare vizuale Lecție • imagini 3-1 până la 3-6;
• carton cu adevărul central: „Isus Hristos are putere să schimbe și viața ta” 
• două cercuri mari din carton și un marker;
• o vază spartă sau un alt obiect;
• coroană pentru Prietenul Adevărului;
• cartoane pe care să scrii punctele principale din lecție (Domnul Isus 

are putere asupra duhurilor rele, Domnul Isus are putere asupra bolii, 
Domnul Isus are putere asupra morții, Domnul Isus are putere asupra 
păcatului) şi blu-tack, cu care să fixezi cartoanele pe tablă� 

Verset de memorat • ajutor vizual pentru versetul de memorat: Ioan 3:16�
Întrecere – sârma de rufe
• zece cartonașe (se află în pachet) pe care este scris versetul de memorat 

(două/trei cuvinte pe cartonaș), zece cârlige de rufe și o bucată de sârmă 
de rufe sau sfoară�

Testează-ți vederea
• versetul de memorat scris de trei ori, cu litere de la mari la foarte mici (se 

află în pachet)�
Joc • un cerc din carton cu diametrul de 10 cm pe care este scris cuvântul 

„putere”� 
Lucru manual Coroana „Isus este Împărat” (șablonul se află la finalul acestui ghid)�

• o coroană „Isus este Împărat” pentru fiecare copil și carton auriu, 
lipici, foarfeci, biluţe, lipici cu sclipici și orice material potrivit 
pentru decorarea coroanei;

• foi de spumă pentru lucru manual, bandă auto-adezivă din 
aluminiu, și un pix�

Prietenul 
Adevărului

• Prietenul Adevărului va sublinia puterea Domnului Isus, și o va face 
cu entuziasm� Va folosi o coroană decupată din carton auriu, va arăta 
cartoanele scrise şi le va fixa pe o tablă� Intervenţia sa în timpul lecţiei 
este indicată în text�

Program sugerat

Înainte de întâlnire În timp ce copiii sosesc, completează o listă cu numele lor�
Deschidere Bun venit, rugăciune, gustare, stabilirea regulilor�

Joc Ai tu putere?
Cântare O cântare despre Dumnezeu, care subliniază că El stăpâneşte peste toți și peste toate�

Verset de memorat Ioan 3:16� Repetiție: Întrecere – sârma de rufe�
Cântare O cântare despre Biblie� Accentuează că Biblia este în întregime adevărată și este foarte 

important să știi despre ce vorbește ea�
Lecția biblică Puterea Domnului Isus – partea 1

Cântare O cântare despre Isus Hristos
Verset de memorat Recapitulează Ioan 3:16� Repetiție: Testează-ți vederea�

Lecția biblică Puterea Domnului Isus – partea 2
Anunțuri

Joc de recapitulare Nasturele buclucaș
Lucru manual Coroană „Isus este Împărat”; sau coroană

Încheiere Rugăciune, distribuie versete de memorat de dimensiuni mici�
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Imaginea completă 

Fotocopiază această schiţă şi pune-o în Biblie, ca să te ajute când predai�

      Citeşte din Biblie versetele menționate în lecție.

Puterea Domnului Isus 
(Vindecarea unui îndrăcit şi a soacrei lui Petru)

Lecția 

3

Pasaj biblic 
Luca 4:31-41 

 Marcu 1:29-31

Verset de memorat 
„Fiindcă atât de mult a 
iubit Dumnezeu lumea, 
că a dat pe singurul Lui 
Fiu, pentru ca oricine 
crede în El, să nu piară, 
ci să aibă viața veșnică�” 
(Ioan 3:16)

Adevăr central 
Isus Hristos are putere 
să schimbe şi viaţa ta�

Aplicație pentru nemântuit 
Crede în Domnul Isus, ca 
El să-ți schimbe viața�

I. INTRODUCERE 

O vază spartă AC

 II. DESFĂŞURAREA EVENIMENTELOR

A� Dumnezeu promite că va trimite pe 
Cineva să schimbe viața oamenilor

B� Isus îi învață pe oameni în sinagogă
- Oamenii sunt impresionați de puterea 

Lui (Luca 4:32)
- Duhul cel rău se adresează lui Isus

- Isus poruncește duhului cel rău să iasă 
din om (Luca 4:35)

- Duhul ascultă 
- Oamenii sunt uimiți  

C� Isus merge în casa lui Simon Petru
- Soacra lui este bolnavă

- Isus o vindecă
- Ea este sănătoasă și le pregătește masa

AC

AC
ACN

AC

Dacă predai această lecție în două părți, poți să o întrerupi aici.

D� Dușmanii lui Isus vor să-L omoare
E� Isus moare ca să şteargă păcatul prin 

jertfa Sa (Evrei 9:26) 
F� Isus înviază din morți

AC
AC

III. PUNCT CULMINANT

Fără ajutor vizual Isus Hristos Se va întoarce şi îi va lua la cer 
pe cei ce au o viaţă schimbată

IV. CONCLUZIE

Isus poate să schimbe viața ta (Ioan 3:16) ACN

3-1

3-2

3-3

3-4

3-5

3-6
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J O C

Ai tu „putere“? (Folosește acest joc la începutul programului. Scopul lui este să prezinte 
conceptul de putere.) 

Explică faptul că persoana care are cercul pe care scrie „Putere“, conduce 
– el sau ea decide ce trebuie să facă restul grupului� 

Roagă pe un copil să se întoarcă cu spatele la grup, apoi dă cercul pe care 
scrie „Putere“ unui copil, care îl ascunde� Acel copil începe o activitate 
(de exemplu bate din palme, fuge pe loc, sare, se lovește ușor cu palma 
pe cap) și toți ceilalți îl imită� Când cel ce are cercul „Putere” schimbă 
activitatea, toți ceilalți fac la fel� Copilul care nu știe cine este învățătorul 
se uită pentru a descoperi cine conduce grupul� Când consideră că l-a 
identificat pe învățător, întreabă: „Ai tu putere?” Dacă are dreptate, copilul 
îi arată cercul „putere“, și el devine persoana care va identifica următoarea 
persoană care conduce� Dacă nu ghicește, copilul mai are încă o șansă să 
identifice pe cel care conduce� Dacă nu reușește nici a doua oară, copilul 
care are cercul i-l arată și-i spune: „Eu am putere�” După aceasta, un alt 
copil se întoarce cu spatele, iar învăţătorul dă cercul altui copil� (Aceasta este 
o adaptare a bine-cunoscutului joc „Dirijor schimbă“.)

VERSET DE MEMORAT (PARTEA 1)
(Predarea versetului de memorat se face în două părți. Această parte trebuie predată înainte 
de lecție, iar a doua după lecție.)

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, 
pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică.“ (Ioan 3:16)

I NTRO DUCE R E

(Prietenul Adevărului) Sunt îngrijorat� Sunt foarte îngrijorat�

(Învățător) Dar tu nu ești așa� Tu ești întotdeauna fericit� Sublinierea 
adevărului te face fericit� Sau ce s-a întâmplat? Nu ai servit micul dejun 
sau ai căzut pe scări? 

(Prietenul Adevărului) Nu! Niciuna din acestea!

(Învățător) Spune-ne atunci care este problema� Cu toții vrem să știm, (către 
copii), nu-i așa?

(Prietenul Adevărului) Cu toții ați învățat Ioan 3:16�

(Învățător) Da!

(Prietenul Adevărului) Dar ai omis o parte foarte importantă� Nu pot suporta 
să nu vorbești despre ea�

(Învățător) Nu trebuie să te mai îngrijorezi nici un minut; imediat vom vorbi 
şi despre asta�
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PR E Z E NTAR E

Voi citi din Biblie� Oricine știe prima parte, poate s-o spună împreună 
cu mine, în timp ce eu citesc� (Citește Ioan 3:16.) Am scris pe carton încă 14 
cuvinte, iar acum puteți vedea întregul verset� (Arată cartonul cu versetul de 
memorat.) Prietenul Adevărului are dreptate, acestea sunt cuvinte foarte 
importante�

E XPLI C AȚI E

„Să piară” înseamnă să fie despărțit pentru totdeauna de Dumnezeu, să 
ajungă într-un loc de chin, numit iad� Aceasta mi se cuvine și mie și ție, 
întrucât suntem păcătoși� 

Opusul lui „să piară” este „să trăiască veșnic în fericire cu Dumnezeu“, în 
rai, să aibă „viața veșnică”� 

Ca să se întâmple aceasta trebuie să ai o relaţie cu Dumnezeu� Relația 
lui Adam și Eva cu Dumnezeu s-a rupt când ei au păcătuit, dar, când 
Dumnezeu îți dă viața veșnică, această relație este refăcută, Îi aparții lui 
Dumnezeu și trăiești în fiecare zi cu El� Și, când vei muri, vei trăi cu El în 
cer, pentru totdeauna�

APLI C AȚI E

(Aceasta se va face în a doua parte.)

R E PE TIȚI E

Întrecere – sârma de rufe� Roagă-l pe Prietenul Adevărului să prindă 
cu cârlige de rufe pe sârma de rufe cartonașele cu cuvintele versetului 
de memorat în ordinea corectă, în timp ce tu și copiii vedeți de câte ori 
puteți spune versetul înainte ca el să termine� Cere apoi unui alt învățător 
să prindă cartonașele mai repede, și vedeți de câte ori tu și copiii puteți 
spune versetul� Întreabă-i pe copii dacă vrea să încerce vreunul dintre ei� 
Arată copiilor ajutorul vizual cu versetul de memorat în timp ce repetaţi 
versetul� 

L E C Ț I E

I NTRO DUCE R E

Priviți ce am aici – o vază� Era o vază foarte frumoasă, dar s-a spart� Ea mai 
păstrează ceva din frumusețea pe care a avut-o, dar acum este spartă�

La fel stau lucrurile cu lumea și cu noi – când Dumnezeu a creat lumea, 
totul era perfect� Dar atât lumea, cât și oamenii au fost afectați de păcat� 
Lumea încă este un loc frumos, dar există boală și moarte, durere și 
tristețe� Să ne gândim la toate lucrurile rele care strică lumea, și să le 
scriem pe acest cerc mare. (Cere copiilor să sugereze lucruri rele care afectează lumea 
și viața noastră, și roagă un învățător să le noteze pe cercul de carton. Include acolo și: 
moarte, lacrimi, durere etc. – vezi Apoc. 21:4.)

Predă în așa fel încât explicația, 
aplicația și repetiția să se 

întrepătrundă��
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Păcatul a stricat și viața noastră� Nu mai suntem așa cum 
ne-a creat Dumnezeu – oameni perfecți, care-L iubim pe 
El� Probabil că vei încerca să-ți îmbunătățești viața făcând 
lucruri bune sau purtându-te mai frumos decât colegii 
tăi de clasă� Dar acestea nu îți pot schimba viața, întrucât 
păcatul este tot acolo, în viața ta� Poate cineva să-ţi 
schimbe viaţa, să te ajute să nu mai faci aceste lucruri?

D ESFĂ ŞU R AR E A E V E N I M E NTE LO R

Da, Dumnezeu a promis că va trimite pe Cineva care 
să schimbe viața oamenilor, ca ei să poată să trăiască 
aşa cum doreşte El� Aceasta era o lucrare imposibilă 
pentru orice om de pe pământ� Știți de ce? (Dă-le timp 
să gândească.) Pentru că toți oamenii de pe pământ erau 
păcătoși� Dumnezeu Însuși a venit să locuiască pe pământ; 
Dumnezeu-Fiul a devenit om; S-a născut ca un copil� A 
trăit în Israel aproximativ 33 de ani� În Biblie citim multe 
lucruri despre El�

(Prietenul Adevărului) Te rog, astăzi pot să vorbesc? 

(Învățător) Da, trebuie să subliniezi adevărul despre cât de puternic este 
Domnul Isus� Ca să faci aceasta, te ridici şi arăţi coroana (înmânează coroana 
Prietenului Adevărului), împreună cu cartonul cu adevărul� Apoi fixezi cartonul 
pe tablă� Deci, eşti atent şi ne spui aceste adevăruri, pe măsură ce le arăţi� 

(Prietenul Adevărului) Voi face întocmai� 

Imaginea 3-1

Într-o zi Isus se afla într-un oraș numit Capernaum� Orașul era lângă un 
lac, și mulți pescari locuiau acolo� Isus a mers la sinagogă, unde oamenii 
mergeau ca să se roage și să se închine lui Dumnezeu, şi a început să-i 
învețe pe oameni� Ei erau „uimiți de învățătura Lui, pentru că vorbea 
cu putere” (Luca 4:32)� Iată cuvântul din jocul nostru� Mai țineți minte? 
Persoana care avea cercul „putere“ trebuia ascultată� Oamenii vedeau că 
Isus avea putere, de aceea toți Îl ascultau în liniște și cu atenție�

(Mulți copii se confruntă cu lucruri rele în viața de zi cu zi și au nevoie să audă că Isus are 
putere asupra tuturor lucrurilor. Această parte a lecției a fost scrisă cu atenție, pentru a se 
concentra asupra lui Isus mai degrabă decât asupra întâmplării. Scopul este acela de a 
informa fără a-i speria pe copii. Dacă crezi că copiii din grupul tău sunt prea mici pentru 
această învățătură, omite-o.)

Dintr-o dată tăcerea a fost ruptă de un om care stătuse liniștit în mijlocul 
celorlalți, iar acum striga� Iată ce striga: „Ah! Ce avem noi a face cu Tine, 
Isuse din Nazaret? Ai venit să ne prăpădești? Te știu cine ești: Sfântul lui 
Dumnezeu” (Luca 4:34)� Unul dintre slujitorii lui Satana, un duh rău, era în 
omul acesta� Duhul rău știa cine era Isus și l-a făcut pe om să strige la Isus�

Imaginea 3-2

Isus îl iubea pe omul acela, aşa că a certat duhul, și i-a zis: „Taci, și ieși 
afară din omul acesta!” (Luca 4:35)� Avea Isus putere asupra duhurilor 
rele? Probabil că toți cei prezenți și-au ținut răsuflarea și au așteptat� 

AC



Lecția 3

34

Cine urma să câștige în această confruntare? Duhul cel rău l-a aruncat 
pe om la pământ, dar nu l-a rănit, apoi a plecat din el� Nu a vrut să plece, 
dar trebuia să asculte de Isus� Omul a fost eliberat� Viața lui a fost diferită 
după aceea, nu mai era condus de duhul cel rău�

(Prietenul Adevărului, sărind și arătând coroana și cuvintele scrise.) 
Deci Isus Hristos are putere asupra duhurilor rele� (Prietenul 
Adevărului se așază.)

(Învățător) Da, El este acela – Singurul – care are puterea să 
schimbe viața cuiva� (Arată cartonul cu adevărul central și citiți-l 
împreună.)

Oamenii s-au înspăimântat� Isus avea puterea să poruncească duhurilor 
rele și puterea să le oblige să facă ceea ce le spunea El� 

Atunci când vezi ceva rău, care poate te înspăimântă, 
amintește-ți că Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, 
este mai puternic și are putere asupra lui Satana şi a răului� 
Poate că vezi ceva rău chiar și în viața ta� Spui tot mai 
multe minciuni; nu poți să te oprești� Poate că te uiți la 
lucruri murdare sau violente pe calculator sau la TV – pur 
și simplu nu poți să te oprești� Aceasta nu înseamnă că 
ești ca omul despre care tocmai am auzit, și că un duh rău 
locuiește în tine, ci înseamnă că faci lucruri care-i plac lui 
Satana� Nu poți să te oprești� Dacă vrei cu adevărat să nu 
mai faci aceste lucruri și să trăiești cum vrea Dumnezeu, 
Isus te poate elibera� Citim în Biblie că: „Dacă Fiul [adică 
Fiul lui Dumnezeu, Isus] te face liber, vei fi cu adevărat 
liber” (Ioan 8:36)� Numai Isus poate să te elibereze de păcat 
şi să te ajute să încetezi să mai faci acele lucruri rele� El are 
putere să schimbe viaţa ta� (Arată cartonul cu adevărul central.)

Isus l-a eliberat de duhul cel rău pe omul din sinagogă, și toți cei care au 
văzut ce s-a întâmplat au răspândit în tot orașul și în împrejurimi vestea 
despre puterea lui Isus�

Imaginea 3-3

Următorul loc în care a mers Isus a fost casa prietenilor săi, Petru și 
Andrei� Probabil că a fost invitat acolo la masă, dar soacra lui Petru (adică 
mama soției lui) era bolnavă� Stătea în pat și avea febră mare� Cum te 
simți tu când ai febră? (Așteaptă răspunsul copiilor.) Ea se simțea foarte rău, așa 
că familia I-a spus lui Isus despre boala ei� Probabil că Petru a spus: „Mama 
soției mele este bolnavă� Are febră mare� Te rog, vrei s-o vindeci?” Isus a 
venit, a luat-o blând de mână, și a poruncit febrei să plece� Biblia nu ne 
relatează ce a spus Isus� Probabil că a spus: „Febră, pleacă!”

Imaginea 3-4

Şi febra a părăsit-o imediat!

(Prietenul Adevărului, sărind și arătând coroana) Minunat! Isus are putere și asupra 
bolii!

AC

ACN
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(Învățător) Boala a intrat în lume când a intrat și păcatul� Isus a arătat că El 
are putere și asupra bolii� (Arată cartonul cu adevărul central.)

Da, femeia care fusese bolnavă s-a ridicat din pat simțindu-se perfect 
sănătoasă! Nu era palidă sau slăbită� A fost chiar în stare să le pregătească 
mâncarea și să le servească masa� Vă puteți imagina ce bucuroși erau în 
timp ce mâncau? Probabil că vorbeau despre puterea lui Isus� Când El a 
poruncit, boala a plecat�

El are putere și asupra bolii� (Arată cartonul cu adevărul central, și 
rostiți-l împreună.)

Probabil că te gândești� Avea Isus puterea să schimbe 
și viața afectată de păcat a oamenilor? Da, avea, dar ca 
să poată să le schimbe viața trebuia să facă ceva foarte, 
foarte greu, un lucru de care uneori Îi era groază�

(Dacă predai această lecție în două părți, poți să o întrerupi aici.)

Imaginea 3-5

Te-ai aștepta ca toți oamenii de atunci să-L fi iubit pe Isus, deoarece  El 
mergea din loc în loc, făcea bine şi îi vindeca pe oameni (vezi Fapte 
10:38)� Dar El avea dușmani, care-I doreau moartea� Isus nu a vrut să-Și 
folosească puterea pentru a scăpa de ei, fiindcă știa că sosise timpul ca El 
să ia asupra Lui pedeapsa pentru păcatele tuturor oamenilor�

Soldații L-au răstignit pe o cruce, ca să moară� Domnul Isus părea atât 
de slăbit și neajutorat� Dușmanii Îl batjocoreau și ziceau: „Ha! Pe alții i-a 
mântuit, dar pe Sine Însuși nu se poate mântui!” (vezi Luca 23:35�) Isus 
știa că dacă S-ar fi dat jos de pe cruce, n-ar mai fi putut să-i mântuiască 
pe oameni, să ia asupra Sa pedeapsa pentru păcatele lor� În Biblie citim că 
Isus a murit pe cruce, „ca să șteargă păcatul prin jertfa Sa” (Evrei 9:26)� Pe 
cruce, Isus a luat asupra Lui Însuși pedeapsa care ni se cuvenea nouă� Era 
singura cale prin care păcatele noastre ar fi putut fi iertate� 

Așa a plătit Isus, ca viața noastră să poată fi eliberată de sub puterea 
păcatului, să poată fi schimbată�

(Prietenul Adevărului, sărind și arătând coroana) Deci numai Isus 
avea puterea să plătească pentru păcat, murind� Dacă ar 
fi murit altcineva, n-ar fi ajutat la nimic� Doar Isus, Fiul lui 
Dumnezeu, nu avea păcate proprii�

Fără ajutor vizual

(Învățător) Da, Isus este Singurul fără păcat; şi El a murit pentru păcătoși�

După trei zile, Isus a arătat lumii că El era mai puternic 
decât păcatul și moartea� El a înviat din morți�

(Prietenul Adevărului, sărind și arătând coroana) Domnul Isus este 
mai puternic chiar și decât moartea!

(Învățător) După înviere, prietenii Lui L-au văzut și L-au atins; 
au vorbit cu El; au mâncat cu El, şi unii dintre ei au scris 

AC

AC

AC



Lecția 3

36

despre toate acestea în Biblie� Este adevărat� Isus a înviat� El 
este viu în vecii vecilor� El este viu și astăzi, de aceea (arată 
cartonul cu adevărul central), El poate să schimbe și viața ta�

Toţi aceia care își dau seama că sunt păcătoși, şi Îi cer lui Dumnezeu 
iertare de păcatele lor având credinţa că Domnul Isus a plătit şi pentru 
păcatele lor, au o viață schimbată� Duhul Sfânt îi ajută să trăiască așa 
cum Îi place lui Dumnezeu� Dacă înainte le plăcea să mintă, acum, după 
ce Dumnezeu le-a schimbat viața, le place să spună adevărul� Dacă le 
plăcea să vorbească urât, acum Dumnezeu îi ajută să vorbească frumos 
cu părinții, cu profesorii și cu colegii� Dacă le plăcea să facă rău, acum Își 
găsesc plăcerea în a face binele� Și puterea de a face aceste lucruri bune 
nu vine de la ei, ci de la Duhul Sfânt, care este în ei� El le dă puterea să 
trăiască diferit, să trăiască aşa cum Îi place lui Dumnezeu� Vrei să trăieşti şi 
tu aşa?(Arată adevărul central.)

Pentru toţi aceia care au o viață schimbată, Domnul Isus pregătește ceva 
uimitor� Le pregăteşte un loc în casa Tatălui Său, în cer (vezi Ioan 14:2, 3)� 
La un anumit moment, neştiut de nimeni, decât de Dumnezeu, Domnul 
Isus Se va întoarce, şi va lua la El pe toţi aceia care au crezut în El (vezi 1 
Cor� 15:51,52), ca să fie pentru totdeauna cu El (vezi 1 Tes� 4:15-17)�

PU N C T CU LM I NANT

În cer, niciunul din lucrurile rele care sunt în lume acum, nu vor mai fi 
atunci, întrucât păcatul nu va mai fi (vezi Apoc� 21:1-4)� (Arată cercul din carton 
pe care ați scris toate lucrurile care strică lumea.) Niciunul dintre aceste lucruri rele 
sau triste nu va mai exista� (Roagă un copil să traseze un X uriaș peste cerc.) Ce va fi 
atunci? (Ia un alt cerc mare din carton și scrie pe el sugestiile copiilor. Poate vor avea nevoie 
de un pic de ajutor. Include printre sugestii frumusețe, dragoste, Isus, oameni perfecți, râsete, 
Dumnezeu, viața veșnică, cântări, muzică, încredere, bunătate, pace, bucurie.)

CO N CLUZ I E

Imaginea 3-6

Cine va locui împreună cu Dumnezeu? Toți aceia care au crezut în Isus 
Hristos, şi a căror viaţă a fost schimbată� Aceia sunt oameni iertați de 
păcate, care au viața veșnică� Va fi un număr uriaș de oameni, din toate 
țările din lume și din toate timpurile� Ei se vor bucura foarte mult să fie cu 
Dumnezeu pentru totdeauna�

Dumnezeu nu poate și nu vrea să lase să intre în acest loc 
oameni care nu s-au pregătit pentru aceasta, oameni a 
căror viață nu a fost schimbată� 

Care cuvânt din versetul nostru biblic ne spune ce se va 
întâmpla cu acei oameni? (Acordă copiilor suficient timp pentru 
a găsi cuvântul - „piară”.) Da, ei nu vor putea sta la un loc cu 
Dumnezeu, întrucât, cât au fost pe pământ, ei nu s-au 
întors la El, nu I-au cerut iertare de păcatele lor, şi viaţa 
lor nu a fost schimbată� Toţi aceia vor ajunge să fie veşnic 
despărţiţi de Dumnezeu� Biblia numește aceasta moarte 
veșnică sau iad� Este un loc veşnic, şi nu există posibilitatea 
să mai schimbăm nimic după ce vom fi murit (vezi Luca 16:26).

ACN
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Vrei să nu pieri? Vrei să nu ai parte de moartea veșnică? 
Atunci crede în El� Isus Hristos are putere� (Arată ajutorul vizual 
cu adevărul central şi repetă-l împreună cu copiii). El te iubește și vrea 
să-ţi schimbe viaţa, ca şi tu să trăieşti veşnic fericit împreună 
cu El� Versetul nostru biblic îți spune ce trebuie să faci� 
Să-l spunem împreună� (Spuneți Ioan 3:16 împreună.) „A crede” 
înseamnă mai mult decât a şti că Isus, Fiul lui Dumnezeu, 
a murit pentru tine și a înviat din morți� Înseamnă să te 
bazezi pe El să-ți ierte păcatele și să-ți dea viața veșnică� 
Apoi El te ajută să trăiești aici pe pământ în fiecare zi pentru 
El, până când vei ajunge să trăiești împreună cu El în cer 
pentru totdeauna� 

ÎNTREBĂRI DE RECAPITULARE

1� De ce nu putea orice om de pe pământ să moară pentru păcatele 
altora? (Pentru că toți oamenii sunt păcătoși.)

2� Pe Cine a dat Dumnezeu ca să ia asupra Lui pedeapsa pentru păcatele 
noastre? (pe singurul Lui Fiu, Domnul Isus)

3� De unde știm că Isus are putere asupra duhurilor rele? (Când i-a spus 
duhului rău să plece din om, duhul a trebuit să asculte.) 

4� De unde știm că Isus are putere asupra bolii? (A vindecat-o pe soacra 
lui Petru.)

5� De unde știm că Isus este mai tare ca moartea? (El a înviat din morți.)

6� Ce trebuie să facă cineva, ca viața lui să fie schimbată? (Să creadă în 
Domnul Isus, ca să fie iertat de păcate.)

7� Dați exemple ce înseamnă ca cineva să aibă viața schimbată� (Vor 
fi diferite răspunsuri. În lecție sunt date exemplele: mințea – spune 
adevărul, vorbea urât – vorbește frumos, făcea lucruri rele – face lucruri 
bune.)

8� Cine îi ajută pe cei au o viață schimbată să trăiască pentru 
Dumnezeu? (Duhul Sfânt, care locuiește în ei.)

9� Numiți trei lucruri rele care sunt pe pământul acesta� (Vor fi diferite 
răspunsuri.)

10� Numiți trei lucruri care vor fi în cer� (Vor fi diferite răspunsuri.)

11� Ce este viața veșnică? (Să trăiești cu Dumnezeu pentru totdeauna.)

12� Care este opusul vieții veșnice? (Să piară, despărțirea veșnică de 
Dumnezeu, moartea veșnică, iadul.) 

Joc de recapitulare
„Nasturele buclucaș” (sau 
pietricele)

Materiale:
• un cofraj de ouă (10 ouă)

• marker permanent 
albastru, roșu și mov

• nasturi colorați (sau 
pietricele)

• un singur nasture alb (sau 
pietricică albă)

Pregătire:
Colorează 6 găuri din cofrajul 
de ouă în culoarea albastru 
(500 puncte)� Colorează 
două găuri în culoarea roșie 
(1�000 puncte)� Colorează 
două găuri în culoarea 
mov (anularea punctelor 
acumulate)� Umple fiecare 
gaură cu nasturi� Include și 
singurul nasture alb� Închide 
capacul cofrajului� 

Instrucțiuni:
Împarte copiii în echipe� Când 
un copil răspunde corect, 
echipa lui primește 1000 de 
puncte� Apoi el scutură ușor 
cofrajul și deschide capacul� 
Echipa primește punctajul 
adițional din gaura în care 
a ajuns nasturele alb (adică 
500, dacă se află într-o gaură 
albastră, şi 1�000 dacă se 
află într-o gaură roșie)� Dacă 
gaura este mov, echipa pierde 
toate punctele câștigate până 
atunci�



Lecția 3

38

VERSET DE MEMORAT (PARTEA 2)

I NTRO DUCE R E ȘI R E PE TIȚI E

Testează-ți vederea. Haideți să aflăm cât de bine vedeți! Uitați-vă încă 
o dată la versetul nostru biblic� (Arată cartonul cu versetul de memorat.) Să-l citim 
împreună! Foarte bine! Iată-l și aici, scris cu litere de la mari la foarte mici� 
Mă întreb cât de bine veți reuși să-l citiți� (Spuneți versetul împreună. Continuă 
să arăți foile cu versetul scris cu litere din ce în ce mai mici.) Acum, să vedem dacă vă 
descurcați! Deschid Biblia la pagina pe care se găsesc aceste cuvinte� Le 
urmăresc cu degetul� Puteţi să le citiți? (Copiii repetă versetul.) 

APLI C AȚI E

Nemântuit: Cine nu va pieri? (Încurajează-i pe copii să găsească răspunsul în verset.) 
„Oricine crede în El�”

„El” este Isus Hristos, Singurul Fiu al lui Dumnezeu�

„Crede” înseamnă să știi că ceea ce ai învățat despre Isus este adevărat, 
și că te poți baza pe El, ca El să facă pentru tine ceea ce nu poți să faci tu 
însuți� Tu nu poți să-ți ierți păcatul și nu poți să obții viața veșnică prin 
eforturile tale, deci depinzi de El să facă asta pentru tine� 

Ce cuvânt ne arată că oricine se află astăzi aici poate să creadă? „Oricine” 
este un cuvânt minunat� Dacă crezi în Isus, vei avea viața veșnică� 
Aceasta este o promisiune a lui Dumnezeu, iar El Își respectă întotdeauna 
promisiunile� 

LUCRU MANUAL

(vezi șabloanele de la finalul acestui ghid)

Opțiunea 1: Coroana „Isus este Împărat”. Copiii lipesc coroana pe 
partea din spate a cartonului auriu și o decupează� Apoi o întorc și o 
decorează� 

Opțiunea 2: Coroană. (Acesta este un lucru manual mai greu de executat decât 
opțiunea 1.) Mai întâi, acoperă foi de spumă pentru lucru manual cu bandă 
autoadezivă de aluminiu, având grijă să eviți șifonarea benzii� Copiii 
folosesc șablonul de la coroana „Isus este Împărat” ca tipar, și trasează 
conturul ei pe partea neacoperită cu aluminiu a foii de spumă pentru 
lucru manual� Apoi copiii decupează coroana� Folosind un pix, gravează 
„Isus este Împărat” pe coroană, iar apoi o decorează cu alte gravuri, biluțe 
colorate etc�

Predă în așa fel încât explicația, 
aplicația și repetiția să se 

întrepătrundă��

Repetă de câteva ori versetul în 
timpul aplicației�
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Isus este viu (Învierea lui Isus)

Lecția 

4

Imagine de ansamblu 

Pasaj biblic Luca 24:13-49

Verset de memorat Recapitulare Ioan 3:16
Adevăr central Domnul Isus este Mântuitorul�

Aplicație pentru nemântuit Crede în El, ca să fii mântuit�
Ajutoare vizuale Lecție • imagini 3-1 până la 3-6;

• ajutor vizual pentru adevărul central: „Domnul Isus este Mântuitorul”;
• perechi de cartonașe „pericol/salvator” (se află în pachet) care ilustrează 

situații în care este nevoie de un salvator, și salvatorul potrivit, una de 
copil� Situații:

• om în pericol de a se îneca – salvamar 
• casă în flăcări – pompier
• mașină stricată – platformă de transport
• câine flămând – băiat care-l îngrijește
• miel încurcat într-un tufiș – băiat care îl salvează
• barcă în furtună – barcă de salvare
• alpinist în pericol – elicopter de salvare
• pisică într-un copac – om cu o scară
• bebeluș care se urcă pe sertare – mama îl liniștește
• persoană care a căzut cu bicicleta – ambulanța

• o fotografie cu tine însuți (opțional);
• o Biblie pe care s-o folosească Prietenul Adevărului� 

Verset de memorat • ajutor vizual pentru versetul de memorat: Ioan 3:16;
• carton cu literele „LAIBIB” scrise pe el (se află în pachet);
• un set de cartonașe cu diverse instrucțiuni, o instrucțiune pe fiecare 

carton (vezi sugestiile de la finalul acestui ghid)�
Lucru manual • doi biscuiți simpli pentru fiecare copil, glazură și bomboane care pot 

fi folosite la decorat� Înainte de întâlnire, pregătește două ca exemplu, 
unul cu o față tristă, celălalt cu o față zâmbitoare;

• pregătește alternative potrivite pentru copiii alergici sau cu restricții 
alimentare� Bucăți de fructe pe farfurii de unică folosință pot fi folosite 
pentru a crea fețe zâmbitoare sau fețe triste� 

Prietenul 
Adevărului

• la momentul indicat în lecție, Prietenul Adevărului ia o Biblie și o 
studiază� La finalul lecției explică de ce a făcut asta�

Program sugerat

Înainte de întâlnire În timp ce copiii sosesc, completează o listă cu numele lor�
Deschidere Bun venit, rugăciune, gustare, stabilirea regulilor�

Cântare O cântare despre Dumnezeu, care subliniază că El stăpâneşte peste toți și peste toate�
Verset de memorat Ioan 3:16� Repetiție: Alege�

Lecția biblică Isus este viu
Dacă reușești să menții atenția copiilor, predă partea 1 și partea 2 fără pauză�

Cântare O cântare despre Isus Hristos
Anunțuri

Verset de memorat Recapitulare: Ioan 3:16
Cântare O cântare despre mântuire

Joc de recapitulare Întoarce-te repede la Ierusalim!
Cântare O cântare despre Biblie

Lucru manual Fețe triste/fețe zâmbitoare
Încheiere Rugăciune, distribuie versete de memorat de dimensiuni mici copiilor nou veniți la grup�



40

Imaginea completă 

Fotocopiază această schiţă şi pune-o în Biblie, ca să te ajute când predai.

      Citeşte din Biblie versetele menționate în lecție.

Isus este viu (Învierea lui Isus) 

Lecția 

4

Pasaj biblic 
Luca 24:13-49

Verset de memorat 
Recapitulare Ioan 3:16

Adevăr central 
Domnul Isus este 
Mântuitorul

Aplicație pentru nemântuit 
Crede în El, ca să fii 
mântuit

I. INTRODUCERE 

Joc cu cartonașele: pericol/salvator AC

 II. DESFĂŞURAREA EVENIMENTELOR

Fără ajutor vizual

A� Femeile spun că trupul lui Isus a 
dispărut

B� Cleopa și un alt ucenic pleacă 
din Ierusalim, discutând despre 
evenimentele de ultimă oră

C� Un străin li se alătură, și îi întreabă 
despre ce discută între ei

D� Ei îi explică, iar El le spune că acele 
lucruri trebuiau să se întâmple

E� Ajunși la Emaus, Îl invită să rămână cu ei
F� Îl recunosc, iar El dispare

G� Ei se întorc imediat la Ierusalim

AC 

ACN

Dacă predai această lecție în două părți, poți să o întrerupi aici.

Fără ajutor vizual H� Cei doi s-au dus la prietenii lor

III. PUNCT CULMINANT

Isus intră în cameră� Ei se înfricoșează 
(Luca 24:36)
El mănâncă, pentru a-i convinge că El este 
real

IV. CONCLUZIE

El le explică faptul că moartea Lui trebuia 
să aibă loc (Luca 24:46)
Vestea bună este pentru toți ACN

AC

4-1

4-2

4-3

4-4

4-5

4-6
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V E R S E T  D E  M E M O R AT

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, 
pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” (Ioan 3:16)

I NTRO DUCE R E

Aici avem un cuvânt ale cărui litere sunt amestecate� (Arată cartonul cu 
„LAIBIB”�) Cine știe despre ce cuvânt poate fi vorba?

PR E Z E NTAR E

Da, este cuvântul „BIBLIA”! (Arată-le Biblia ta.) Am învățat până acum aceste 
cuvinte minunate și adevărate din Biblie� Nu uitați că toate cuvintele din 
Biblie sunt cuvintele lui Dumnezeu� În Biblie găsim tot ceea ce vrea să ne 
spună Dumnezeu� De aceea Biblia este o carte așa de specială� (Citește Ioan 
3:16.) Nu cred că aveți nevoie să mai vedeți cuvintele, dar oricum le vom 
afișa� (Arată cartonul cu versetul de memorat.)

E XPLI C AȚI E

(În timp ce copiii găsesc cuvântul la care te gândești, recapitulează pe scurt explicația și 
aplicația versetului.)

Mă gândesc la un cuvânt din versetul biblic� Înseamnă mulți, mulți 
oameni� Ce cuvânt este? (lumea)

Mă gândesc la omul care a scris aceste cuvinte în cartea sa din Biblie� 
(Ioan) 

Mă gândesc la Cineva a cărui dragoste nu o merităm nici tu, nici eu� 
(Dumnezeu)

Mă gândesc la cel mai trist cuvânt din verset� (piară)

(Dacă în grup sunt și copii noi, adaugă explicații suplimentare la răspunsurile acestor 
întrebări.)

APLI C AȚI E

Nemântuit: Mă gândesc la un cuvânt care îi include pe toţi oamenii� 
(oricine)

Mă gândesc la un cuvânt care înseamnă că, dacă cineva vrea să fie iertat, 
se bazează pe Isus� (crede)

Mă gândesc la ceea ce am când cred în Isus� (viața veșnică)

R E PE TIŢI E

Alege. Când un copil răspunde corect la una dintre afirmațiile de la 
„Explicaţie“ sau „Aplicaţie“, trage unul dintre cartonașele cu instrucțiuni, 
pentru a vedea cine trebuie să spună versetul� (Copilul nu trebuie să citească 
instrucțiunea dinainte.)

Predă în așa fel încât explicația, 
aplicația și repetiția să se 

întrepătrundă�
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L E C Ț I A

I NTRO DUCE R E

(Introducerea poate fi folosită mai devreme în program. În cazul acesta, lecția începe cu 
Imaginea 4-1. Împarte cartonașele „pericol/salvator”. Este important ca fiecare copil să 
primească un cartonaș. Scopul este ca participanții să potrivească fiecare situație periculoasă 
cu salvatorul potrivit.)
Cine are un cartonaș cu cineva aflat într-o situație periculoasă și nevoia 
de a fi salvat? Știți că am putea adăuga mult mai multe imagini acolo? 

Și poza mea și a ta ar putea fi acolo� (Arată o poză cu tine.) Cu 
toții avem nevoie de un Salvator care să ne salveze din 
păcat� Când vorbim despre salvarea din păcat o numim 
mântuire, iar pe Cel ce ne salvează din păcat îl numim 
Mântuitor� Așadar, avem nevoie de un Mântuitor pentru 
că am fost neascultători de Dumnezeu� De aceea facem 
lucruri rele� Dacă rămânem în această stare ne aflăm în 
pericolul de a rămâne despărţiţi de Dumnezeu toată viața, 
iar apoi pentru veșnicie�

Dumnezeu a avut un plan de salvare� Unor oameni însă li s-a părut că 
acest plan nu a funcţionat� 

D ESFĂ ŞU R AR E A E V E N I M E NTE LO R

Imaginea 4-1

A treia zi după moartea lui Isus – era o duminică dimineața – unele dintre 
femei s-au dus să pună uleiuri frumos mirositoare pe trupul lui Isus� S-au 
întors înapoi cu vestea că trupul lui Isus nu mai era în mormânt, iar niște 
îngeri le spuseseră că Domnul Isus înviase� Ce veste ciudată!

Imaginea 4-2

Cleopa și un alt ucenic de-al lui Isus, al cărui nume Biblia nu ni-l dezvăluie, 
s-au hotărât să plece din Ierusalim spre casă� Pentru ei se părea că totul 
se sfârșise� Învățătorul lor era mort� Speranțele și visele lor muriseră odată 
cu El� Ei crezuseră că Isus era Cel promis de Dumnezeu, Cel care avea 
să-i elibereze pe iudei de sub stăpânirea romană, și să devină Împărat în 
Ierusalim – dar El murise pe cruce, ca un criminal� Despre aceste lucruri 
povesteau ei cu inimile întristate, mergând pe drumul către un sat numit 
Emaus� 

În timp ce mergeau, şi discutau despre lucrurile care s-au întâmplat , i-a 
ajuns din urmă un bărbat�

Imaginea 4-3

Nu prea aveau ei chef de companie, dar nu au vrut să fie nepoliticoși�

„Despre ce vorbiți cu atâta tristețe?”, i-a întrebat El�

„Tu eşti singurul străin aici în Ierusalim, de nu ştii ce s-a întâmplat în el 
zilele acestea?”, i-a răspuns Cleopa amărât�

AC
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„Ce lucruri?”, a insistat străinul� Și ei i-au spus ce s-a întâmplat� De fapt, ce 
credeți că i-au spus? (Oferă copiilor suficient timp ca să recapituleze ceea ce știu despre 
moartea și înmormântarea lui Isus și despre femeile care au mers la mormânt.)

Străinul i-a ascultat, iar când a vorbit, cei doi au fost uimiți de cuvintele 
Lui� „Oh, nepricepuților! De ce nu puteți crede ce v-a spus Dumnezeu? În 
Scripturi vedem clar că aceste lucruri trebuiau să se întâmple” (vezi Luca 
24:25-26)�

(Prietenul Adevărului ia cu mult tact o Biblie și o studiază până la finalul lecției, stând 
deoparte astfel încât să nu-i deranjeze pe copii.)

Străinul le-a reamintit cuvintele pe care le citiseră deseori 
în Biblie� Cu vreo 700 de ani înainte de a-Şi trimite 
Fiul, Dumnezeu a afirmat clar că El va suferi și va muri� 
Dumnezeu spusese că El va purta păcatele multora, şi va 
lua asupra Lui pedeapsa care ni se cuvenea nouă (vezi Isaia 
53�) Când ne referim la păcate ne gândim la minciuni, furt, 
ură, ucidere, egoism, mândrie, limbaj urât și multe altele� 
Isus nu a făcut niciodată vreunul dintre acele lucruri, dar 
a fost pedepsit de Dumnezeu, ca și cum le-ar fi făcut� De 
aceea, El te poate salva de la pedeapsa pe care o meriți 
pentru păcatele tale� El este Salvatorul, Mântuitorul� Ceea 
ce S-a întâmplat cu Isus nu era împlinirea planului malefic 
al dușmanilor Lui, ci aceasta făcea parte din planul măreț 
al lui Dumnezeu� Este foarte important să înțelegeți că 
Dumnezeu a planificat ca lucrurile să se întâmple aşa, ca 
noi să putem fi iertaţi� 

Era important și pentru Cleopa și celălalt ucenic să înțeleagă aceasta� Ei 
aveau nevoie să afle că Isus a venit să-i scape de sub stăpânirea păcatului, 
nu a romanilor� 

Le plăcea foarte mult să-L asculte pe acest străin vorbindu-le� El explica 
Scripturile atât de frumos, și parcă tristețea lor se topea pe măsură ce 
înaintau� Au ajuns acasă în Emaus mult prea repede, și străinul intenționa 
să meargă mai departe� Cleopa și celălalt ucenic L-au invitat să rămână cu 
ei: „Te rugăm, rămâi cu noi� Imediat se întunecă�”

Imaginea 4-4

Astfel, El a intrat în casă și a stat cu ei la masă� A mulțumit lui Dumnezeu 
pentru mâncare, după care a frânt pâinea� În acel moment Cleopa și 
celălalt ucenic au tresărit, întrucât chiar atunci și-au dat seama Cine era 
străinul� Era Isus! El era viu! Apoi El a dispărut – acum era aici, iar după o 
clipă dispăruse!

Cei doi ucenici s-au privit uimiți unul pe altul, și s-au întrebat: „Cum de 
nu ne-am dat seama pe drum că este El, când ne vorbea și ne explica 
Scripturile?” (Luca 24:32)�

 „Trebuie să le spunem și celorlalți! Să ne întoarcem la Ierusalim� Abia 
aștept să le spunem!”

AC
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Fără ajutor vizual

Astfel ei au pornit înapoi la drum, prin întuneric� Bucuria din inimă i-a 
făcut să parcurgă foarte repede cei 11 kilometri� Mergând, ei se gândeau 
că, într-adevăr, Isus trebuia să învieze� 

Isus este viu și astăzi, și El este Cel de care ai nevoie ca să 
te salveze de pe drumul greşit pe care mergi şi pe care 
eşti departe de Dumnezeu� Numele Lui, Isus, înseamnă 
Salvator/Mântuitor – El este Cel care a venit să ne salveze 
de păcatele noastre� El este viu, și de aceea ne poate salva 
din păcat� El este Mântuitorul� (Arată cartonul cu adevărul central, 
și rostiți-l împreună.)

(Dacă predai această lecție în două părți, poți să o întrerupi aici.)

Cleopa și celălalt ucenic știau că vestea aceasta bună avea să schimbe 
totul în viaţa lor�

Nu după mult timp, ei băteau la ușa casei în care erau cei mai apropiați 
prieteni ai lui Isus� Ușa era încuiată� Oare de ce? Da, Isus fusese arestat și 
omorât, și nimeni nu știa cine urma să fie arestat�

„Deschideți!”, probabil au strigat Cleopa și celălalt ucenic� Ardeau de 
nerăbdare să le spună prietenilor lor vestea cea mare! Ușa s-a deschis, 
dar înainte ca cei doi să poată spune ceva, cineva din interior a strigat: „A 
înviat Domnul� Este viu! L-a văzut Simon!” Cei doi au intrat și le-au spus 
celorlalți ce li s-a întâmplat pe drumul spre Emaus şi cum L-au recunoscut 
pe Domnul Isus când a frânt pâinea� 

PU N C T CU LM I NANT

Imaginea 4-5

Apoi s-a făcut liniște – o liniște înspăimântătoare� De ce? Voi citi răspunsul 
din Biblie� „Însuși Isus a stat în mijlocul lor și le-a zis: Pace vouă!” (Luca 
24:36)�

El nu a trebuit să deschidă ușa pentru a intra� El a apărut în mijlocul lor� 
Prietenii Lui s-au speriat, și chiar au crezut că era un duh, o fantomă� „De 
ce gândiți astfel“, i-a întrebat El� „Uitați-vă la mâinile și picioarele Mele� 
Atingeți-Mă!” (vezi Luca 24:38-39)� Ce au văzut când s-au uitat la mâinile 
și picioarele Lui? Da, au văzut semnele cuielor� Acesta chiar era Domnul 
lor, înviat din morți�

El a vrut ca ei să fie absolut siguri că este El, așa că le-a spus: „Aveți aici 
ceva de mâncare?” I-au dat o bucată de pește fript şi un fagure de miere� 
Poate așa aveau să creadă, întrucât fantomele nu mănâncă!

CO N CLUZ I E

Acum știau sigur că Isus era real� Într-un fel era diferit de cum fusese 
înainte – de aceea a putut veni și dispărea deodată fără a intra sau ieși 
pe uși! Și acum nu mai putea muri� A înviat nesupus morții� Domnul Isus 
a arătat că este mai puternic și decât moartea� Mai cunoașteți vreo altă 
persoană ca El? Nu, nimeni nu este ca Isus�

AC
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El le-a amintit prietenilor Săi de lucrurile scrise în Biblie despre El, și i-a 
ajutat ca în sfârșit să înțeleagă� Și le-a zis: „Așa este scris și așa trebuia să 
sufere Hristos, și să învieze a treia zi dintre cei morți“ (Luca 24:46)�

Imaginea 4-6

Apoi le-a spus ceva foarte important: „Acum, datorită a ceea ce am 
făcut, oamenii din toată lumea trebuie să audă că dacă le pare rău de 
păcatele pe care le-au făcut, şi cred în Mine pot să fie iertaţi de păcatele 
lor� Începeţi de aici, din Ierusalim, şi spuneţi tuturor despre aceste lucruri, 
fiindcă voi le-aţi văzut întâmplându-se” (vezi Luca 24:47)�

(Arată câteva cartonașe de la joc.) Mai știți cartonașele „pericol” 
și cartonașele „salvator”? Trebuia să vedem dacă am 
găsit salvatorul potrivit� Am putea adăuga și pozele 
noastre printre cartonașele „pericol”� Suntem în pericol, 
deoarece păcatele ne țin departe de Dumnezeu� Isus este 
Mântuitorul, Salvatorul� Dacă îți pare rău de păcatele tale și 
vrei ca Domnul Isus să te salveze, roagă-L să facă aceasta în 
viaţa ta� Nu trebuie să vorbești cu voce tare cu Dumnezeu, 
ca El să te audă� Nu uita că versetul nostru biblic ne spune 
că, dacă crezi în Isus, nu vei pieri, nu vei fi veșnic despărțit 
de Dumnezeu în locul de chin, ci vei avea viața veșnică – 
vei aparține lui Dumnezeu pentru totdeauna� (Roagă-te sau 
cântați o cântare potrivită.)

Prietenul Adevărului, este cumva asta ziua ta liberă? N-ai făcut absolut 
nimic� N-ai spus niciun cuvânt� Va trebui să căutăm pe altcineva care să 
facă slujba ta� 

(Prietenul Adevărului) Să nu crezi că n-am făcut nimic – astăzi am învăţat� Am 
învăţat tot adevărul de care am nevoie ca să cred!

(Învățător) Chiar! Am observat că stăteai și citeai� Ce ai citit? 

(Prietenul Adevărului) Citeam din Biblie� Isus le explica 
ucenicilor ceea ce fusese scris în Biblie cu mult timp în 
urmă, și anume că El a trebuit să moară și să învieze pentru 
a fi Mântuitorul� Acum am aflat și eu că așa scrie în Biblie� 
După cum spuneai, Biblia vorbește despre Isus� El este 
Mântuitorul� (Prietenul Adevărului ridică cartonul cu adevărul central și 
toți îl rostesc împreună.)

(Învățător) Ești plin de surprize și, da, ai dreptate� Biblia este 
despre Isus și în ea se află tot adevărul de care ai nevoie� 

(Prietenul Adevărului) Deci pot să-mi păstrez slujba? (Se întoarce spre copii pentru a 
primi răspuns.)

ACN

AC
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ÎNTREBĂRI DE RECAPITULARE

1� De ce erau triști ucenicii lui Isus? (Isus fusese răstignit; Isus era mort.)

2� Ce speranţe legate de Isus avuseseră ucenicii Lui, înainte ca El să 
moară? (Ei sperau că El îi va elibera de romani și va deveni Împărat în 
Ierusalim.) 

3� De ce a trebuit Isus să sufere atât de mult și să moară? (Pentru a ne 
putea salva pe noi, pentru a ne putea mântui din păcat.)

4� Cum se simțeau Cleopa și celălalt ucenic, în timp ce străinul le explica 
Scripturile? (S-au înviorat, când au înţeles că aşa trebuia să sufere 
Domnul Isus şi aşa fusese profeţit să se întâmple.)

5� Când L-au recunoscut ei pe Străinul care a mers alături de ei? (Când a 
stat să mănânce cu ei, și a frânt pâinea.)

6� Cum de putea Isus să apară și să dispară deodată fără să deschidă 
vreo ușă? (Trupul Lui de după înviere era diferit de cel de dinainte, 
aceasta fiind una dintre diferențe.)

7� Unde s-au dus Cleopa și celălalt ucenic în acea seară de duminică, 
după ce Isus a dispărut de la masă? (S-au întors în Ierusalim, pentru a le 
spune prietenilor lor că Isus înviase.)

8� De ce stăteau ucenicii lui Isus cu ușa încuiată? (Se temeau că vor fi 
arestați și ei, după cum fusese arestat și Isus.)

9� De ce s-au speriat ucenicii? (Isus a apărut în cameră, iar ei credeau că El 
era mort.)

10� Cum le-a arătat El că nu era un duh/o fantomă? (A mâncat pește și 
miere, pentru a le dovedi că era viu.)

11� De ce este așa de important faptul că Isus este viu? (Dacă ar fi mort, 
n-ar putea face nimic pentru noi; Isus este Singurul prin care putem să 
fim mântuiţi de păcatele noastre.)

12� „Isus” înseamnă „Salvator” sau „Mântuitor”� Din ce trebuie să fim 
salvați? (Din păcatele noastre, care ne țin departe de Dumnezeu.)

LU C R U  M A N UA L / G U S TA R E

Față tristă/față veselă. Cleopa și celălalt ucenic erau foarte triști înainte 
de a-L vedea pe Isus înviat� Apoi au fost fericiți� De aceea vom face o 
față tristă și o față veselă, folosind glazură (sau nutela neagră/albă) și 
bomboane� Apoi vom servi gustarea împreună! (Pregătește altceva pentru copiii 
care țin regim alimentar sau au alergii – poate bucăți de fructe pe farfurii de unică folosință, 
cu care să facă fețe triste sau zâmbitoare.)

Joc de recapitulare
„Întoarce-te repede la 
Ierusalim!”

Materiale:
• două farfurii de hârtie;

• un marker;

• două obiecte mici diferite 
sau scotch, pentru a 
marca locul până la care 
sar copiii�

Pregătire:
Scrie „Emaus” pe una dintre 
farfurii, și „Ierusalim” pe 
cealaltă� Așază farfuriile la 
aproximativ 8 metri distanță 
una de alta (copiii vor 
străbate distanța de la una 
la alta sărind în lungime de 
pe loc)�

Instrucțiuni:
Împarte copiii în două echipe� 
Când un copil din prima 
echipă răspunde corect la o 
întrebare, merge la farfuria 
„Emaus”, și face o săritură 
în lungime, cu picioarele 
apropiate, către farfuria 
„Ierusalim“� Pune un obiect 
(sau lipește o bandă de 
scotch) cu care să marchezi 
locul până la care a sărit 
copilul� Când un copil din cea 
de-a doua echipă răspunde 
corect, merge şi el la farfuria 
„Emaus”, sare în lungime, iar 
al doilea obiect (sau banda 
de scotch) va marca locul 
până la care a sărit� Următorul 
copil care răspunde, 
merge acolo unde este pus 
obiectul echipei lui, și sare 
în continuare către farfuria 
„Ierusalim“, iar obiectul este 
mutat în locul în care a sărit� 
Continuă cu întrebările, 
până când cineva ajunge la 
„Ierusalim” sau până când se 
termină întrebările� Câștigă 
echipa care a ajuns cât mai 
aproape de „Ierusalim”�
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Dumnezeu ne primeşte, când venim la El (Onisim)

Lecția 

5

Imagine de ansamblu 

Pasaj biblic Cartea Filimon, Efeseni 2:8-9, 12-13

Verset de memorat Recapitulare Ioan 3:16
Adevăr central Dumnezeu ne primeşte nu pe baza meritelor noastre, ci a jertfei Domnului Isus�

Aplicație pentru nemântuit Vino la Dumnezeu� El te primeşte�
Ajutoare vizuale Lecție • imagini 5-1 până la 5-6; 

• ajutor vizual pentru adevărul central: „Dumnezeu ne primeşte nu pe 
baza meritelor noastre, ci a jertfei Domnului Isus”;

• îmbrăcăminte potrivită pentru două ajutoare care mimează că sunt 
Pavel și Onisim (opțional)�

Verset de memorat • ajutor vizual pentru versetul de memorat: Ioan 3:16;
• premii pentru versetul de memorat, și broșură (de exemplu „Lucruri pe 

care trebuie să le știi”) pentru fiecare copil (broșura poate fi comandată 
pe www�edituraamec�ro)�

Spargerea baloanelor
• baloane pe care este scris cu marker permanent versetul biblic (câteva 

cuvinte pe fiecare balon)�
Popice
• două seturi de cartonașe cu versetul de memorat Ioan 3:16, câte un 

cuvânt pe fiecare cartonaș;
• două mingi și șase popice (sau sticle din plastic)�
Prinde mingea
• o minge de plajă împărțită în șase felii (cu un marker permanent) și 

numerotate de la 1 la 6�
Învinge învăţătorul
• cuvintele din Ioan 3:16 numerotate� („Fiindcă”=1, „atât”=2, „de”=3, etc� – 

foaia cu numerele se află în pachet�)
• hârtie și pix pentru ținerea scorului�

Lucru manual • pentru fiecare copil – o sârmă acoperită cu material, paie de băut 
colorate și foarfece�

Prietenul 
Adevărului

• În această ultimă lecție, rolul Prietenul Adevărului este diferit� El 
participă la începutul şi la sfârşitul lecției� Ar trebui să aibă certificate 
pentru Prietenii Adevărului Juniori (se află în pachet)� 

Program sugerat

Înainte de întâlnire În timp ce copiii sosesc, completează o listă cu numele lor�
Ascultă versetul de memorat, și notează-ți-i pe cei care vor lua premiu�

Deschidere Bun venit, rugăciune, gustare, stabilirea regulilor�
Joc Nu te lăsa prins!

Cântare O cântare despre Dumnezeu
Verset de memorat Ioan 3:16� Repetiție: Spargerea baloanelor

Cântare O cântare despre Biblie
Lecția biblică Dumnezeu ne primeşte, când venim la El (Onisim)

Este de dorit ca această lecție să fie predată toată odată, dar dacă este necesar, folosește o cântare 
pentru a o împărți.

Cântare O cântare despre mântuire
Joc de recapitulare Aruncarea discului

Cântare O cântare despre Isus Hristos
Verset de memorat Recapitulează Ioan 3:16� Repetiție: popice, prinde, învinge învăţătorul�

Cântare Cântarea preferată – copiii aleg una dintre cântările cântate în decursul săptămânii�
Lucru manual Brățările prieteniei

Încheiere Împarte premiile pentru versetul de memorat, și broșura „Lucruri pe care trebuie să le știi”�
Gustare, rugăciune și rămas bun
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Imaginea completă 

Fotocopiază această schiţă şi pune-o în Biblie, ca să te ajute când predai.

      Citeşte din Biblie versetele menționate în lecție.

Dumnezeu ne primeşte, când venim la El (Onisim)

Lecția 

5

I. INTRODUCERE 

Prietenul Adevărului
Are numele tău vreo semnificație?

 II. DESFĂŞURAREA EVENIMENTELOR

Fără ajutor vizual

A� Prezintă-l pe Onisim – „folositor”, 
nefolositor și nemulțumit

B� Onisim fuge de la Filimon
    (Efeseni 2:12)
C� Viața de fugar

 D� Onisim ajunge la Roma 

E� Onisim se întâlnește cu Pavel
F� Pavel îi vestește Evanghelia (joc pe 

roluri)
G� Onisim crede în Hristos (Ioan 6:37)

H� Viața lui este diferită
I� Pavel îi cere lui Onisim să se întoarcă la 

Filimon
J� Pavel îi scrie lui Filimon

K� Onisim pleacă cu scrisoarea de la Pavel

AC

AC

AC

ACN

III. PUNCT CULMINANT

Va fi el bine primit?
Biblia nu ne spune, dar putem fi siguri 
că el este bine primit (Filimon 1:16, 17; 
Efeseni 2:8,9)

IV. CONCLUZIE

O viață diferită – primit de Dumnezeu 
Ziua 1 – ruperea relației cu Dumnezeu
Ziua 5 – refacerea relației cu Dumnezeu
Prietenul Adevărului numește Prieteni ai 
Adevărului Juniori

ACN

5-1

5-2

5-3

5-4

5-5

5-6

Pasaj biblic 
Cartea Filimon

 Efeseni 2:8-9, 12-13

Verset de memorat 
Recapitulare Ioan 3:16

Adevăr central 
Dumnezeu ne primeşte 
nu pe baza meritelor 
noastre, ci a jertfei 
Domnului Isus

Aplicație pentru nemântuit 
Vino la Dumnezeu� El te 
primeşte�
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J O C

Nu te lăsa prins! Învăţătorul, un ajutor sau un copil este soldatul roman, 
iar toți ceilalți sunt sclavi fugari� Sarcina soldatului este să-i prindă pe 
sclavi� Odată ce un sclav este atins, se ține de mână cu soldatul și ajută 
la prinderea altor sclavi� Jucați până când rămâne un singur sclav liber� 
Acesta este câștigătorul�

VERSET DE MEMORAT (PARTEA 1)
(Dacă în grup sunt și copii noi, folosește schița de mai jos. Dacă ai aceiași copii ca în zilele 
precedente, pune mai multe întrebări, ca să le reaminteşti învăţătura. 

I NTRO DUCE R E

Care a fost cel mai frumos dar pe care l-ați primit vreodată? (Aşteaptă 
răspunsul copiilor.) 

PR E Z E NTAR E

Toate cele despre care mi-aţi spus sunt daruri minunate, însă ele sunt 
mici în comparație cu ceea ce vă voi citi eu din Biblie� Ascultați și spune-
ți-mi despre ce este vorba� (Citește Ioan 3:16 din Biblia ta, și lasă-i pe copii să spună 
care este darul.) Astăzi avem aceste cuvinte scrise pe baloane� (Roagă-i pe copiii 
care știu versetul să țină baloanele.)

E XPLI C AȚI E

Darul lui Dumnezeu este special, pentru că acest dar a fost tocmai Fiul Lui 
preaiubit� El a venit ca să ia păcatele noastre, murind pe cruce� Am învățat 
cum este Dumnezeu� Cine poate spune ceva despre Dumnezeu? (În timp ce 
copiii răspund, spune atunci când se potrivește: „Și Fiul Lui, Isus, este așa.“)

Dumnezeu L-a dat pe Fiul Lui pentru că ne-a iubit, și a fost gata să facă tot 
ce era nevoie pentru a ne aduce înapoi într-o relaţie cu El� Dumnezeu a 
vrut să-i salveze pe oameni de la pierzare� Pierzare înseamnă a fi despărțit 
de Dumnezeu, a fi pedepsit pentru păcatul tău pentru totdeauna� 

APLI C AȚI E

În loc să fii despărțit de Dumnezeu – în loc să pieri – tu poți să ai viața 
veșnică� Asta înseamnă să trăieşti cu Dumnezeu pentru totdeauna�

„Oricine” înseamnă că nimeni nu poate spune: „Aceasta nu este pentru 
mine�” Oricine înseamnă și tu� Dacă crezi în Domnul Isus, vei avea 
viața veșnică� Iar după ce vei muri, vei fi cu Dumnezeu – în cer pentru 
totdeauna� Dacă vrei, roagă-te lui Dumnezeu� Spune-I astăzi că îți pare 
rău că ai păcătuit şi L-ai întristat� Mulțumește-I că L-a dat pe Domnul Isus 
să moară pentru tine, și crede în El, ca să nu pieri, ci să ai viața veșnică�

R E PE TIȚI E

Spargerea baloanelor. După ce copiii au repetat versetul, roagă un 
copil să ia un balon şi să-l spargă� Poate să-l spargă el sau un învățător� 
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Dacă crezi că unii copii se vor speria din cauza zgomotului, înțeapă 
balonul aproape de locul unde este legat cu ața, şi balonul se va 
dezumfla cu zgomot mai mic� După ce se sparge balonul, copiii repetă 
versetul� Continuați până când sunt sparte toate baloanele� 

L E C Ț I A

I NTRO DUCE R E

(Prietenul Adevărului) Am fost foarte impresionat de cei de aici!

(Învățător) Te referi la noi, învățătorii?

(Prietenul Adevărului)  Ei, nu, nu chiar ��� M-au impresionat copiii! Sunt aproape 
sigur că aici avem și niște Prieteni ai Adevărului Juniori – copii care au 
ascultat bine şi au înţeles adevărul� Am câteva certificate pentru Prieteni 
ai Adevărului Juniori și vreau să li le înmânez�

(Învățător) Dar cum vei ști cui să le dai?

(Prietenul Adevărului) Voi pune câteva întrebări grele la timpul potrivit� Acum 
vom asculta ce ai de spus�

(Învățător către copii) Are numele vostru vreo semnificație specială? (Așteaptă 
ca 2-3 copii să spună ce înseamnă numelor lor.)

D ESFĂ ŞU R AR E A E V E N I M E NTE LO R

Imaginea 5-1

Şi numele acestui bărbat avea o semnificație� El se numea Onisim� Să-l 
spunem împreună (O-ni-sim)� „Onisim” înseamnă „folositor”� El era un 
sclav din Imperiul Roman în jurul anului 55 d� Hr�� Stăpânul lui Onisim 
se numea Filimon� El era conducătorul grupului de creștini din Colose� 
Creştinii se întâlneau la el acasă în fiecare săptămână ca să cânte, să se 
roage şi să studieze împreună Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia� Printre ei 
erau şi sclavi care crezuseră în Dumnezeu� 

Dar nu era şi sclavul lui Filimon, Onisim� Lui Onisim nu-i plăcea să cânte, 
să se roage și să fie cu alți creștini� El era nefericit și nemulțumit� De aceea, 
s-a gândit să fugă de la stăpânul său� Biblia nu ne spune ce a gândit, dar 
poate şi-a zis: „Vreau să schimb ceva în viaţa mea� Voi merge departe 
de locul acesta� Voi fugi� Trebuie să iau şi ceva cu mine, ca să am cu ce 
să supravieţuiesc“� Aşadar, Onisim a fugit de la stăpân, şi se pare că la 
plecare a furat de la stăpân bani şi bunuri� Prin ceea ce a făcut l-a păgubit 
pe stăpânul lui şi l-a întristat� Acum, el era pasibil de pedeapsă� 

Într-un anume fel, şi noi suntem ca Onisim� Suntem pasibili 
de pedeapsa lui Dumnezeu� Noi nu am fugit de la stăpân, 
ci noi ne-am născut fiind deja departe de Stăpânul suprem, 
Dumnezeu� Dumnezeu ne-a creat ca să-I aparţinem 
Lui� Dar, întrucât primii oameni au păcătuit, noi ne-am 
născut cu dorinţa de a păcătui� Şi continuăm să păcătuim 

AC
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în fiecare zi prin gândurile, vorbele şi faptele noastre� Îl 
întristăm pe Dumnezeu, întrucât păcatele noastre nu sunt 
doar împotriva celor din jur, ci în primul rând împotriva 
lui Dumnezeu� Și noi suntem pasibili de pedeapsa lui 
Dumnezeu, la fel cum, de altfel, era și Onisim� Întrucât el nu 
era doar departe de stăpânul lui, ci și, la fel ca noi, departe 
de Dumnezeu� Însă el nu se gândea la aceasta acum� Tot 
ce dorea era să ajungă cât mai departe de casa stăpânului 
său�

Imaginea5-2

Când Onisim a fugit din casa lui Filimon, poate că a plecat noaptea, ca să 
aibă timp să se depărteze destul de mult, fără să fie observat� Şi poate că, 
după ce ajuns departe, a început să se gândească cu teamă la viaţa lui� 
Sclavii fugiți de la stăpâni erau pasibili de pedepse groaznice, putând fi 
chiar omorâți� Iar Roma, locul unde voia el să ajungă, era foarte departe, 
la aproximativ 2�000 km depărtare� (Fă comparație cu două oraşe pe care le cunosc 
copiii, între care este aproximativ 2.000 km. Filimon locuia în Colose – vezi Filimon 1, Coloseni 
1:1-2, Coloseni 4:7-9.) 

Oricum, Onisim considera că merita să ajungă la Roma� Poate spera că 
atunci când avea să ajungă acolo, îi va fi uşor să se ascundă într-un oraş 
cu aşa de mulţi oameni� Iar viaţa va fi mai bună� De altfel, Roma era un 
oraș minunat� 

Imaginea 5-3

În sfârşit, a ajuns la Roma� Ce loc deosebit! Clădirile erau mari și frumoase, 
iar orașul aglomerat� Erau întreceri de care și lupte de gladiatori� Oamenii 
sărbătoreau, mâncau şi beau! Cât despre Onisim … el se lupta să 
supraviețuiască� Nu putea spune nimănui despre situația lui� Poate şi 
amintirea hoţiei şi fugii lui îl făcea să se simtă nefericit�

Te-ai simțit și tu vreodată așa? Te-ai simţit împovărat 
de amintirea unor lucruri rele pe care le-ai făcut? Poate 
ai gândit rău despre colegii tăi sau ai răspuns obraznic 
părinților� Poate te-ai bătut, ai furat și ai mințit� Ai vrea să 
fii iertat de toate lucrurile rele pe care le-ai făcut? Dacă da, 
atunci trebuie să te întorci la Dumnezeu� El te primeşte, 
dar nu pe baza a ceea ce faci tu, fiindcă tu eşti vinovat 
înaintea Lui, ci pe baza a ceea ce a făcut El, Cel care a 
plătit pentru păcatele tale, Domnul Isus� Îţi aminteşti 
lecţia trecută? Domnul Isus a fost răstignit şi a murit pe 
cruce, ca să ia asupra Lui pedeapsa pentru păcatele tale� 
Când a murit, El a luat asupra Lui vina ta şi a mea� Şi acum, 
Dumnezeu ne primeşte, dar nu pe baza vreunui merit 
al nostru, fiindcă nu avem aşa ceva, ci pe baza jertfei 
Domnului Isus� (Arată adevărul central). Fiecare avem nevoie 
să ne întoarcem la Dumnezeu, fiindcă fiecare dintre noi 
suntem păcătoşi�

Şi Onisim era păcătos, şi avea nevoie de iertarea lui Dumnezeu� Dar cine 
să-i spună că Dumnezeu Îl primește dacă vine la El?
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Imaginea 5-4

Ei bine, la Roma Onisim a întâlnit un întemnițat� Numele lui era Pavel� 
Pavel nu făcuse nimic rău ca să ajungă în închisoare, ci el doar spusese 
oamenilor despre Domnul Isus Hristos� Dar cei ce nu au crezut mesajul lui 
şi nu au fost de acord cu el l-au aruncat în închisoare� 

Când Pavel a vorbit cu Onisim, poate acesta și-a amintit de oamenii care 
se întâlneau în casa lui Filimon� Da, și ei credeau în Isus� Pavel s-a purtat 
frumos cu sclavul fugar şi i-a căpătat încrederea, iar Onisim a avut curajul 
să-i spună ce s-a întâmplat în viaţa lui�

Nu știm cum a decurs conversaţia dintre Pavel şi Onisim, dar să 
presupunem că a fost cam aşa: (Doi învățători pot să joace pe roluri dialogul de mai 
jos.)

(Pavel) Onisim, problema ta nu este doar că ai fugit 
de la stăpânul tău, Filimon�

(Onisim) Ce vrei să spui?

(Pavel)) Problema adevărată este că tu eşti departe de 
Dumnezeu, Cel care te-a creat ca să fii al Lui�

(Onesimus:) De unde ştii?

(Pavel) Pentru că şi eu am făcut la fel� Am luptat din 
răsputeri împotriva lui Dumnezeu� Apoi într-o 
zi, Isus Hristos Însuși mi-a arătat Cine este El și 
ce a făcut pentru mine� 

(Onisim) Nu prea înţeleg� 

(Pavel) Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu� El a făcut 
numai bine oamenilor, dar oamenii L-au bătut 
şi L-au răstignit pe o cruce, unde a murit 
pentru păcatele noastre� Apoi a înviat – știu 
asta pentru că mi S-a arătat� El a venit din cer 
pe pământ ca ia asupra Lui pedeapsa care ni 
se cuvenea nouă, pentru păcatele noastre, 
ca astfel, pe baza jertfei Lui, să putem să fim 
primiţi de Dumnezeu� Dumnezeu vrea să fim 
împreună cu El pentru totdeauna� Onisim, 
Dumnezeu te primeşte şi pe tine dacă te 
întorci la El, fiindcă Hristos a luat şi vina ta 
asupra Lui� 

(Onisim) Cum să mă întorc la Dumnezeu?

(Pavel) Trebuie să crezi că Domnul Isus a plătit şi 
pentru păcatele tale şi a luat asupra Lui vina 
ta� Dacă îți pare rău de păcatele pe care le-ai 
făcut, și crezi în Domnul Isus, atunci roagă-te 
lui Dumnezeu şi cere-I iertare� Când faci aşa, 
Dumnezeu te iartă şi te primeşte�
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(Învățător)   Probabil că după mai multe discuții cu Pavel, Onisim a ajuns 
să creadă în Domnul Isus� Iar Dumnezeu L-a primit� Un verset din Biblie 
spune: „… pe cel ce vine la Mine , nu-l voi izgoni afară” (Ioan 6:37)�

(Arată cartonul cu adevărul central.) Dacă vrei şi tu să te întorci la 
Dumnezeu, fă ce a făcut Onisim� Crede că Domnul Isus a 
plătit şi pentru păcatele tale şi cere-I iertare lui Dumnezeu 
de toate lucrurile rele pe care le-ai făcut� Dumnezeu te 
primeşte, aşa cum l-a primit şi pe Onisim�

Fără ajutor vizual

Onisim s-a întors la Dumnezeu� Deși în Roma nimic nu se schimbase 
pentru el, întrucât era tot un sclav fugar, acum el era un om diferit� 
Problema păcatului lui împotriva lui Dumnezeu fusese rezolvată� Dar 
era rezolvată şi problema cu stăpânul lui, Filimon? Dumnezeu îl primise, 
fiindcă Hristos plătise pentru vina lui� Dar l-ar fi primit și Filimon? Onisim 
îl păgubise� Dacă s-ar oferi cineva să plătească pentru el sau să pună o 
vorbă bună poate că stăpânul l-ar primi� Ce trebuia să facă? Corect era să 
rezolve problema cu stăpânul� Dar Onisim era încă departe de Filimon, la 
Roma�

Acum el îl vizita pe Pavel cât de des putea, ca să înveţe cât mai mult 
despre viața cu Dumnezeu� În plus, îl ajuta pe Pavel cu tot ceea ce putea� 
În sfârșit, acum era folositor� În timp, el și Pavel au devenit buni prieteni�

Într-o zi, Pavel i-a spus: „Onisim, ai ajuns ca un fiu pentru mine, dar cred 
că a sosit timpul să te întorci acasă la stăpânul tău�”

Poate lui Onisim i-a fost teamă� Poate se gândea că va fi pedepsit� 
Dumnezeu îl primise; oare îl va primi şi stăpânul său? Dar Pavel i-a spus: „Îi 
voi scrie o scrisoare lui Filimon� Îl cunosc bine – eu am fost cel care i-am 
spus despre Isus Hristos� Suntem prieteni�”

Imaginea 5-5

Şi Pavel i-a scris lui Filimon� În scrisoare îl ruga pe Filimon să-l primească 
înapoi pe Onisim „nu ca pe un rob, ci ��� ca pe el însuși [pe Pavel] (Filimon 
1:16,17)� Pavel i-a spus lui Filimon că acum Onisim avea să-i fie folositor, și 
s-a oferit chiar să plătească ceea ce Onisim îi datora lui Filimon� 

Le-a fost greu lui Pavel și lui Onisim să-și ia rămas bun unul de la altul, 
dar în curând Onisim și un alt bărbat, care şi el Îi slujea lui Dumnezeu, 
au plecat din Roma cu scrisoarea� Poate că sclavul fugar s-a gândit mult 
la ce avea să facă sau să-i spună stăpânul� El știa că fusese primit de 
Dumnezeu, nu pe baza meritelor/faptelor lui, ci pe baza jertfei Domnului 
Isus (Efeseni 2:8,9)� Așa cum și noi am fost primiți� (Arată cartonul cu adevărul 
central.) Se va întâmpla și cu Filimon la fel? Îl va primi Filimon pe el, sclavul 
fugar, pe baza scrisorii de la Pavel?

Imaginea 5-6

Când în sfârşit Onisim a ajuns acasă la Filimon, acesta trebuie să fi fost 
foarte surprins� Cum de venise sclavul lui fugar, nefolositor, acasă? Şi 
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probabil a fost şi mai surprins când a văzut că avea o scrisoare de la Pavel, 
scumpul lui prieten� Oare unde s-a întâlnit Onisim cu Pavel?

PU N C T CU LM I NANT

Biblia nu se spune ce a urmat! Dar îmi imaginez că s-a întâmplat aşa� 

Filimon a luat scrisoarea şi a început s-o citească� A văzut dragostea cu 
care îi scria Pavel şi cum îl ruga să-l primească pe Onisim� Că era gata 
să-i plătească paguba pe care i-a făcut-o acesta� Îi spunea, de asemenea, 
că acum viaţa lui Onisim era schimbată, şi că el i-a fost folositor lui cât a 
fost în Roma, şi acum avea să-i fie folositor şi lui, ca stăpân, şi poate şi lui 
Pavel, din nou�

Probabil în timp ce citea scrisoarea, inima lui Filimon s-a înmuiat� Poate 
s-a gândit că Onisim, din cauză că a fugit şi i-a furat din bunuri, nu merita 
să fie primit, dar, pe baza scrisorii lui Pavel, avea să-l primească� Mai ales 
că acum Onisim se întorsese la Dumnezeu şi Dumnezeu îl primise� De 
altfel, nu și el, Filimon, fusese primit de Dumnezeu tot la fel, pe baza 
jertfei Domnului Isus? Și nu ne primește El pe toți în acelaș fel? (Arată 
cartonul cu adevărul central.)

CO N CLUZ I E

Şi așa am ajuns din nou acolo unde am început în prima noastră zi� Vă 
mai amintiţi? Relaţia primilor oameni, Adam şi Eva, cu Dumnezeu a fost 
întreruptă� Astăzi am învățat cum poate ea să fie refăcută, cum putem să 
ne întoarcem la Dumnezeu� Cum? (Arată cartonul cu adevărul central.) 

Te-ai întors şi tu la Dumnezeu? Atât timp cât stai departe de 
Dumnezeu, eşti pasibil de pedeapsa de a fi veşnic despărţit 
de Dumnezeu din cauza păcatelor tale� Te îndemn să te 
întorci la El� El te primeşte cu dragoste, şi te ajută să trăieşti 
pentru El aici pe pământ, şi după ce vei muri, vei fi cu El în 
cer pentru totdeauna� Cere-I astăzi iertare de păcatele tale 
și, pe baza jertfei Fiului Său, El te primește� 

Într-o zi, toți cei credincioşi vor locui împreună cu El� 
Dumnezeu va face un cer nou și un pământ nou, fără păcat, 
așa cum a fost la începutul creației� 

Și astfel, imaginea planului de mântuire al lui Dumnezeu va 
fi completă� Dumnezeu a pus în marele puzzle al planului 
Său fiecare piesă, ca imaginea să poată să fie completă�

(Prietenul Adevărului) Sunt atât de încântat în legătură cu ce am învățat azi! 
Aproape că am uitat să mă gândesc la niște întrebări grele! Dar, nu, nu vă 
voi dezamăgi� Am patru întrebări grele� Cei ce vor răspunde corect vor fi 
numiţi Prietenii Adevărului Juniori� (Prietenul Adevărului pune următoarele întrebări 
și înmânează certificatele.)

•   Cum au pierdut primii oameni legătura lor cu Dumnezeu? (Prin 
neascultare – au mâncat din fructul din care Dumnezeu le spusese să 
nu mănânce.)
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•   De ce nu merităm să fim primiţi de Dumnezeu? (Fiindcă suntem 
păcătoşi şi am păcătuit împotriva lui Dumnezeu prin faptele noastre.)

•   Pe ce bază suntem totuşi primiţi de Dumnezeu? (Pe baza jertfei 
Domnului Isus pentru noi.)

•   Ce se întâmplă cu aceia care stau departe de Dumnezeu, şi nu vor 
să se întoarcă la El? (Sunt în pericolul de a rămâne veşnic despărţiți de 
Dumnezeu. Vor ajunge într-un loc de chin, numit iad.)

(Învățător) Acestea chiar au fost întrebări grele! Bravo, Prieteni ai Adevărului 
Juniori!

(Prietenul Adevărului) Acum am o întrebare pentru învățători, ca să văd dacă 
știe cineva suficient de mult încât să mă înlocuiască� Iată întrebarea: Cum 
se numea omul care a mers împreună cu Onisim la Filimon? (Învățătorii 
sugerează diferite nume greșite.)

(Unul dintre învățători) Prieten al Adevărului, nici tu nu ști numele lui�

(Prietenul Adevărului) Ba da� Am studiat Cartea lui Dumnezeu� Era un om 
numit Tihic (Coloseni 4:7-9) (Învățătorii se arată uimiți.) Niciunul dintre voi nu 
se califică – aşadar, îmi voi păstra slujba!

ÎNTREBĂRI DE RECAPITULARE

1� Ce înseamnă Onisim? (folositor)

2� Ce a făcut Onisim, în timp ce era la stăpânul lui? (A fugit de la el.)

3� În ce fel ne asemănăm şi noi cu Onisim? (Suntem pasibili de pedeapsa 
lui Dumnezeu, întrucât suntem departe de Dumnezeu şi păcatul trebuie 
pedepsit.) 

4� De ce era viața foarte periculoasă pentru Onisim după ce a fugit? 
(Sclavii nu aveau voie să fugă de la stăpâni; dacă erau prinși, erau 
pasibili de pedeapsa cu moartea.)

5� În ce oraș s-a dus Onisim? (Roma)

6� Cu cine s-a întâlnit Onisim la Roma, şi a auzit Evanghelia? (cu Pavel)

7� Cine era Pavel? (Un întemnițat, arestat pentru că spusese altora despre 
Isus.)

8� Ce schimbare majoră a avut loc în Onisim? (A crezut în Dumnezeu, şi a 
fost primit de El, pe baza jertfei Domnului Isus.)

9� Ce i-a dat Pavel lui Onisim, când a plecat înapoi la stăpânul lui? (O 
scrisoare, în care Pavel îl ruga pe Filimon să-l primească pe Onisim, la fel 
de bine cum l-ar primi pe el.) 

10� Ce trebuie să facem, ca să fim primiţi de Dumnezeu? (Să credem 
că Domnul Isus a murit şi pentru păcatele noastre, şi să-I cerem lui 
Dumnezeu iertare pentru toate lucrurile rele pe care le-am făcut.)

Joc de recapitulare
„Aruncarea discului”

Materiale:
• două sau trei farfurii de 

carton;

• un covoraș;

• o ruletă�

Instrucțiuni:
Împarte copiii în două echipe� 
Când un copil răspunde la o 
întrebare pentru echipa lui, 
devine discobol (aruncător 
de disc) roman� Stă pe 
covoraș și aruncă o farfurie 
din carton cât mai departe 
(într-o direcție în care să nu 
lovească pe nimeni�) Măsoară 
distanța de la covoraș la 
„disc”� Echipa discobolului 
primește un punct pentru 
fiecare centimetru� La finalul 
jocului, echipa cu scorul cel 
mai mare câștigă� Felicită-l și 
pe copilul care a aruncat cel 
mai departe� 
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VERSET DE MEMORAT (PARTEA 2)

R E PE TIȚI E

(Împarte copiii în trei grupe, în funcție de vârstă. Trei învățători vor fi pe rând răspunzători 
de o activitate recapitulativă de 3-4 minute. Copiii trec de la un învățător la altul când se dă 
semnalul. Dacă ai puţini copii în grup, atunci lasă-i împreună pentru fiecare activitate. Înainte 
de a începe competiția la fiecare activitate, arată cartonul cu versetul de memorat și repetați 
versetul împreună de două, trei ori. Învățătorii pot alege dacă să lase sau nu versetul de 
memorat la vedere.)

Activitatea 1 – Popice. Amestecă cuvintele fiecăruia din cele două 
seturi de cartonașe cu cuvinte (dar menține cele două seturi separate�) 
Împarte grupul în două echipe� Fiecare echipă are trei popice și o minge� 
Primul copil din fiecare echipă rulează mingea spre popice� Dacă doboară 
una dintre popice, primește un cuvânt din versetul de memorat, dacă 
doboară două popice, primește două cuvinte, și dacă le doboară pe 
toate, primește trei cuvinte� Continuă cu toți copiii pe rând până când 
o echipă primește toate cuvintele, le pune în ordine și repetă versetul 
împreună� Copiii mai mici vor avea nevoie de ajutor ca să așeze cuvintele 
în ordine� 

Activitatea 2 – Prinde mingea. Copiii și învățătorul stau în cerc și 
aruncă o minge de la unul la altul� Când un copil prinde mingea, felia pe 
care este degetul lui mare de la mâna dreaptă indică numărul de cuvinte 
din versetul de memorat pe care trebuie să le spună înainte de a arunca 
mingea altui copil� Următorul copil spune și el următoarele cuvinte din 
verset, în funcție de numărul indicat de degetul cel mare de la mâna lui 
dreaptă� Poți să adaugi la spiritul de competiție, verificând cine nimerește 
cu degetul în felia cu numărul cel mai mare, de fiecare dată când este 
repetat versetul�

Activitatea 3 – Învinge-l pe învățător. Învățătorul numerotează 
cuvintele versetului de memorat - „Fiindcă”=1, „atât”=2, „de”=3 și așa 
mai departe(vezi partea stângă a acestei pagini)� Învățătorul arată 
copiilor foaia cu numerele (din pachet) și spune un număr, iar copiii 
spun cărui cuvânt corespunde el� De exemplu, dacă învățătorul spune 
„nouă”, cuvântul corect este „că” � Dacă nu nimeresc din prima, învățătorul 
primește punctele� Pentru fiecare răspuns corect se acordă 10 puncte� 
Copiii vor învăța să nu se grăbească să răspundă, ci să se consulte� La 
sfârșit , învăţătorul adună punctele pentru a stabili câștigătorul�

LU C R U  M A N UA L

Brățări ale prieteniei. Taie paiele la dimensiunea unor biluțe� Fiecare 
copil pune biluțe de orice culoare pe sârma lui� Când a pus suficiente 
biluțe pentru a-i cuprinde încheietura mâinii, unește capetele sârmei și 
taie surplusul�

Amintește copiilor că aceasta nu este o brățară a prieteniei de dăruit 
altcuiva� O vor păstra ei, pentru a-și aminti că prin Domnul Isus pot fi 
prieteni cu Dumnezeu�

1   Fiindcă 
2   atât 
3   de 
4   mult
5   a 
6   iubit 
7   Dumnezeu
8   lumea, 
9   că 
10   a 
11   dat
12   pe
13   singurul
14   Lui
15   Fiu, 
16   pentru 
17   ca 
18   oricine 
19   crede 
20   în 
21   El 
22   să 
23   nu 
24   piară, 
25   ci 
26   să 
27   aibă 
28   viaţa 
29   veşnică�
30   Ioan 3:16
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Silueta – ajutor vizual pentru lecție (Lecția 1)
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Distracție cu numere – activitate pentru versetul de memorat (Lecția 2)
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Ghirlande din stegulețe – activitate (Lecția 2)
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Ghirlande din stegulețe – activitate (Lecția 2)
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Șablon coroană 2 – Lucru manual) (Lecția 3 
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Alege – Verset de memorat (Lecția 4)

Învățătorii spun versetul� Spune singur versetul și 
primești ceva bun�

Toți aleargă pe loc și spun 
versetul împreună�

Prietenul Adevărului și 
copiii de peste șase ani 

spun versetul împreună�

Toți se ghemuiesc 
și șoptesc versetul�

Toți cei cărora le place 
înghețata spun versetul�

Șablon coroană 1 – Lucru manual) (Lecția 3)



Importanța siguranței mântuirii

Sunt multe motive pentru care un copil ar putea să 
nu aibă siguranța mântuirii. Se poate întreba: „Oare 
am crezut destul? M-am rugat destul? Am fost destul 
de sincer?”

Mântuirea este darul lui Dumnezeu și se bazează pe 
ceea ce a făcut Isus, nu pe ceea ce a făcut copilul. De 
aceea este important să-l ajutăm să se concentreze 
asupra a ceea ce Dumnezeu a spus și a făcut, și să 
vadă că atât mântuirea, cât și siguranța mântuirii, 
se bazează pe promisiunile date în Cuvântul lui 
Dumnezeu, nu pe sentimente (Romani 10:17).

Vorbește-i despre siguranța mântuirii
• Întreabă-l pe copil despre mântuirea lui. Dacă nu 

știe să spună clar ce s-a întâmplat în viața lui, treci 
din nou cu el prin informaţiile de pe coloana din 
stânga a acestei pagini (Cum să conduci un copil la 
Hristos). 

• Citiți un verset biblic împreună. (1 Ioan 5:12; 1 Ioan 
5:13; Ioan 10:29; Ioan 10:28; Fapte 16:31; Romani 
10:13 sau Ioan 1:12)

• Ajută-l să înţeleagă că, bazat pe Cuvântul lui 
Dumnezeu, că oricine crede cu adevărat în Hristos, 
poate să aibă siguranţa, că este mântuit.

• Amintește-i că Dumnezeu Își ține întotdeauna 
promisiunile.

• Pune-i întrebări: „Îţi pare rău de păcatele pe care 
le-ai făcut? Crezi că Isus a murit ca să ia asupra Lui 
pedeapsa pentru păcatele tale, iar apoi a înviat 
din morți? Ai crezut în El, ca să te mântuiască?” 
Încurajează-l să-ți povestească cum a fost mântuit, 
și ajută-l să se bazeze pe Cuvântul lui Dumnezeu, 
pentru a avea siguranța mântuirii.

• Vorbește-i despre o viață schimbată. În viața unui 
copil mântuit ar trebui să se vadă schimbări în 
comportament și atitudine, chiar dacă schimbările 
au loc treptat. Vede copilul vreo schimbare în viața 
lui?

• Ajută-l să înțeleagă că creștinii mai păcătuiesc, 
iar când el păcătuiește, trebuie să-L roage pe 
Dumnezeu să-l ierte. Ajută-l să înțeleagă că nu 
trebuie să fie mântuit din nou.

Oferă (ulterior) copilului sfaturi despre 
viața creștină

• Citește Biblia și împlineşte ce spune ea.
• Vorbește cu Dumnezeu, Tatăl tău ceresc.
• Spune altora ce a făcut Domnul pentru tine.
• Roagă-l pe Dumnezeu să te ierte când păcătuiești.
• Întâlnește-te cu alți creștini.
• Nu uita promisiunea lui Dumnezeu: „Cu niciun chip 

nu te voi părăsi” (Evrei 13:5).

Cum să conduci 
un copil la Hristos

Verifică ce înțelege copilul despre:

Dumnezeu
• Cine este Dumnezeu?
• Dumnezeu ne-a creat. El ne vorbește prin Biblie.
• Dumnezeu este sfânt, desăvârșit. El ne iubește.

Păcat
• Ce este păcatul?
• Păcatul înseamnă neascultare de poruncile lui 

Dumnezeu. Este împotriva lui Dumnezeu.
• Numeşte diferite păcate.
• Copilul este păcătos prin natură și acțiune. 

(Păcătuim pentru că ne naștem cu dorința de a 
păcătui.) 

• Păcatul merită pedeapsa.

Mântuitorul
• Pe cine a trimis Dumnezeu în lume ca să ne 

mântuiască?
• Dumnezeu-Fiul a murit pe cruce pentru păcătoși. 
• Domnul Isus a înviat din morți.
• El este Domn peste toate.

Explică-i copilului cum poate să fie mântuit 
• Explică-i ce vrea Domnul să facem noi, și ce va face 

El.
Folosește un verset biblic (Ioan 1:12; Ioan 3:16; 
Ioan 6:37; Fapte 16:31; Romani 6:23 sau Romani 
10:13)
Ce vrea Domnul să faci?
Ce va face Domnul?

• Avertizează cu privire la dificultăți.
• Întreabă-l: „Vrei să crezi în Hristos sau vrei să aștepți 

și să te mai gândești la aceasta?”
• Încurajează-l pe copil să se roage cu voce tare 

(dacă este pregătit să facă aceasta).

Vorbește-i despre siguranța mântuirii
• Revino la versetul biblic pe care l-ai folosit.
• Vorbește-i despre o viață schimbată.
• Spune-i ce primește o persoană care crede cu 

adevărat în Hristos.

Oferă-i (ulterior) copilului sfaturi despre 
viața creștină

• Citește Biblia și împlineşte ce spune ea.
• Vorbește cu Dumnezeu, Tatăl tău ceresc.
• Spune altora ce a făcut Domnul pentru tine.
• Roagă-l pe Dumnezeu să te ierte când păcătuiești.
• Întâlnește-te cu alți creștini.
• Nu uita promisiunea lui Dumnezeu: „Cu niciun chip 

nu te voi părăsi” (Evrei 13:5).

Cum să ajuți un copil mântuit 
să aibă siguranța mântuirii
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