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Introducere
Timpul în care au trăit primii creştini ar putea f i descris prin „entuziasmant“ şi „periculos“. Scopul acestor
lecţii este să prezinte copiilor o imagine a vieţii primilor creştini, şi să îi ajute să aplice în viaţa lor învăţăturile
rezultate din ele. Copiii nemântuiţi trebuie să ştie că Domnul Isus le poate schimba viaţa, datorită faptului
că El a înviat; să ştie că cea mai mare nevoie a lor este să aibă păcatele iertate, şi că Domnul Isus este Singurul
care poate să le ierte. Copiii mântuiţi trebuie să ştie că Dumnezeu este cu ei prin Duhul Sfânt, şi că dacă
vor f i persecutaţi, El a promis că nu îi va părăsi niciodată. Dumnezeu să te folosească în timp ce predai
aceste lecţii, pentru a le arăta copiilor cum poate Dumnezeu să Se îngrijească de toate nevoile lor. Este un
privilegiu deosebit, dar şi o mare răspundere, să-i înveţi pe copii despre DomnuI Isus Hristos. Destinul lor
etern este condiţionat de relaţia lor cu Dumnezeu. „Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine,
singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu“ (Ioan 17:3). Scopul şi rugăciunea
noastră este ca copiii să creadă în Hristos, să-L iubească şi să asculte de El. Fie ca Duhul Sfânt să folosească
învăţătura pe care o dai copiilor, pentru a împlini acest scop minunat.
Predarea adevărurilor biblice
Dacă tot ceea ce faci ca învăţător este numai să le spui copiilor povestiri biblice, atunci nu-ţi împlineşti
răspunderea de învăţător. Copiii trebuie să înveţe adevărurile conţinute în aceste povestiri, şi să le arăţi ce
însemnătate au ele în viaţa lor zilnică. Bineînţeles, nu vei reuşi să te ocupi într-o singură lecţie de toate
învăţăturile pe care le cuprinde povestirea biblică, de aceea în f iecare povestire a fost ales un singur adevăr
central (AC). Predarea adevărului central a fost întreţesută de-a lungul naraţiunii, iar ca ajutor în pregătirea
lecţiei, aceste părţi au fost marcate cu iniţialele AC. Ele sunt marcate şi în planul lecţiei.
Vei observa că adevărurile centrale au notate alăturat iniţialele „N“ sau „M“, pentru a arăta cărei categorii
de copii se potriveşte aplicaţia – nemântuiţi sau mântuiţi. Lucrul acesta este subliniat în text de expresii
ca: „Dacă nu ai crezut în Domnul Isus sau nu ai păcatele iertate, atunci …“ sau „Dacă eşti mântuit, atunci
tu …“
Linia verticală laterală marchează aplicaţia adevărului din text. Adaptează aplicaţiile pentru copiii cărora
le predai lecţiile. De exemplu, în aplicaţie ai numele unui băiat, iar în grup sunt numai fete, sau poate
aplicaţia se potriveşte unor copii de vârstă mai mare, în timp ce în grup ai numai copii mici. Fă schimbările
necesare. Important este ca întotdeauna să aplici în viaţa copiilor învăţătura lecţiei.
Disponibil pentru sfătuire
Când prezinţi mesajul Evangheliei, vor f i copii care vor răspunde imediat invitaţiei de a se preda Domnului
Isus. Unii îţi vor spune mai târziu, iar alţii poate nu îţi vor spune niciodată că L-au primit în inima lor pe
Isus Hristos. Însă vor f i alţi copii care nu au curajul să spună, şi care trebuie ajutaţi să facă şi ei pasul acesta.
Ei au întrebări referitoare la modul cum să procedeze, şi de aceea au nevoie de ajutor sau de încurajare.
În timp ce te adresezi copiilor mântuiţi, pot f i momente în care ei doresc un sfat referitor la o situaţie grea,
sau au nevoie de o clarif icare cu privire la aplicarea unui adevăr în viaţa lor zilnică; poate sunt într-o situaţie
în care nu ştiu ce spune Biblia despre ce trebuie să facă; poate au dorinţa să-ţi spună o problemă pe care o
au, ca apoi să te rogi pentru ei, mai ales în cazul în care tu eşti singurul lor sfătuitor creştin.
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Din aceste motive este important ca ei să ştie că pot veni oricând să vorbească cu tine. De asemenea, este
important să ştie când şi unde să vină, atunci când vor să vorbească cu tine. În sfârşit, copiii care nu sunt
mântuiţi, să nu considere venirea lor la tine drept venirea la Domnul Isus.
De aceea nu le aminti posibilitatea de a vorbi cu tine în acelaşi timp în care faci invitaţia pentru venirea la
Domnul Isus; ca ei să nu aibă impresia că nu pot să vină la Hristos, decât dacă au venit mai întâi la tine,
sau că sunt mântuiţi doar prin simplul fapt că au vorbit cu tine.
Un exemplu de folosit pentru un copil nemântuit
„Vrei să vii la Domnul Isus, dar nu ştii cum? Vreau să-ţi explic ce spune Biblia. Vino să vorbeşti cu mine.
După terminarea lecţiei voi sta lângă … (dă un punct de reper). Fii atent, eu nu pot să-ţi iert păcatele, doar
Isus poate face aceasta, dar eu îţi explic cum poţi să vii la El. Deci vino şi stai de vorbă cu mine lângă …
(locul amintit mai sus).“
Un exemplu de folosit pentru un copil mântuit
„Dacă ai crezut în Domnul Isus, şi vrei să-mi spui şi mie lucrul acesta, după terminarea lecţiei voi sta lângă
… (dă un punct de reper). Doresc să ştiu aceasta, ca să mă rog şi eu pentru tine şi să te ajut.“
Versete de memorat
Pentru f iecare lecţie este sugerat un verset biblic de predat copiilor. Dacă predai aceste lecţii în serie, timp
de cinci săptămâni, alege două sau trei versete, pe care copiii să le înveţe pe dinafară, şi pe care să şi le
amintească cu uşurinţă.
Ajutoare vizuale suplimentare
Scrie pentru f iecare lecţie pe o bucată de carton adevărul central. Dacă ai comandat de la AMEC şi pachetul
cu versete, cântări şi jocuri pentru această serie de lecţii, adevărurile centrale sunt vizualizate în caietul de
idei. Scrie pe carton şi alte cuvinte sugerate în lecţie. Lipeşte pe spatele cartoanelor bucăţi de f lanel, pentru
a f i folosite pe tabla de f lanelograf, sau adeziv blu-tack sau scotch pentru tablă simplă. Pune cartonul pe
tablă, înainte de începerea orei sau în momentul în care menţionezi pentru prima dată adevărul central
din lecţie.
Copiii şi adulţii îşi amintesc aproximativ 10% din ceea ce aud, 50% din ce aud şi văd, şi 70% din ce aud,
văd şi fac. Predarea ta este ef icientă, dacă foloseşti imagini şi fâşii cu cuvinte. Ca ei să reţină cât mai mult
din ceea ce le predai, pune-le întrebări în timpul lecţiei, şi cere-le să citească versete din Biblie, în loc să
le citeşti tu pe toate etc. Pentru a consolida învăţătura, la sfârşitul f iecărei lecţii sunt date idei de activităţi
suplimentare pe care să le facă copiii. În timp ce copiii lucrează la ele, tu şi ajutoarele tale aveţi ocazia să
vorbiţi cu copiii, şi să aprofundaţi ceea ce aţi predat. Sunt date şi întrebări de recapitulare (vezi mai jos).
Ajutoare adiţionale la text
În dreapta şi în stânga textului sunt ajutoare adiţionale – informaţii contextuale şi idei facultative – prin
care atragi interesul la lecţia predată. Aceste idei sunt concepute pentru a f i integrate în diferite stiluri de
predare. În măsura în care îţi permite timpul, foloseşte şi aceste idei la grupul tău.
Întrebări de recapitulare
Pentru f iecare lecţie sunt date întrebări de recapitulare. Foloseşte-le după predarea lecţiei sau săptămâna
următoare, înainte de predarea lecţiei noi. Dacă unele întrebări se repetă la mai multe lecţii, formulează
altele.
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Dacă timpul de recapitulare decurge în mod disciplinat, el poate f i ocazia ideală de a f ixa cele predate, iar
în acelaşi timp el este şi distractiv pentru copii. Adesea vei descoperi la copii o înţelegere greşită a lucrurilor
predate sau lipsa unor cunoştinţe de bază, pe care le poţi corecta pe loc.
Foloseşte acest timp:
1. pentru a af la cât au înţeles şi cât îşi amintesc copiii din materialul predat;
2. pentru a te ajuta pe tine însuţi să ştii ce trebuie să accentuezi, astfel încât copiii să-şi reamintească mai
uşor;
3. pentru a avea un timp relaxant şi plăcut în clasă. Copiii preferă competiţia, şi aşteaptă cu nerăbdare
partea aceasta a programului. Dar timpul de recapitulare este mai mult decât o competiţie, el este şi
un timp de învăţare.
În acest text sunt incluse doar întrebări de recapitulare a lecţiei. Adaugă şi întrebări din cântări, din versete
sau din ceea ce predai. În acest fel copiii vor înţelege că sunt importante toate părţile programului.

5

Primii creştini

Privire generală
Lecţie

Adevăr
central

Domnul Isus
Urmaşii
a înviat
Domnului Isus
vestesc învierea Lui

Aplicaţie

Verset de memorat

Nemântuit: El te poate mântui.
Mântuit:

„Fiul omului trebuie să f ie dat în
mâinile păcătoşilor, să f ie răstignit,
El este întotdeauna cu tine.
şi a treia zi să învie.“
Luca 24:7

Marcu 16:1-15
Luca 23:47 – 24:12
Luca 24:36-53
Ioan 19:38 – 20:23
Fapte 1:1-11
Coborârea
Duhului Sfânt
Fapte 2:1-41

Vindecarea
bărbatului
paralizat, de la
poarta templului
Fapte 3:1-16
Anania şi Saf ira
Fapte 4:32-5:11

Dumnezeu-Duhul Nemântuit: Crede în Domnul Isus,
şi atunci Duhul Sfânt va
Sfânt locuieşte în
f iecare credincios
locui în tine.
Mântuit:

Domnul Isus
Hristos Se
îngrijeşte de
cea mai mare
nevoie a ta
Dumnezeu ştie
toate lucrurile

Fapte 8:9-24

Fapte 1:8
Nemântuit: Domnul Isus este Singurul „Căci noi suntem împreună-lucrători
care poate să-ţi ierte
cu Dumnezeu. Voi sunteţi ogorul lui
păcatele. Crede în El!
Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu.“
Mântuit:

Spune şi altora cum Se
îngrijeşte Domnul Isus de
cea mai mare nevoie a lor.
Nemântuit: Prima parte: nu poţi să-ţi
ascunzi păcatul înaintea lui
Dumnezeu.
A doua parte: nu poţi
să-L înşeli pe Dumnezeu,
ca El să creadă că eşti creştin.
Mântuit:

Petru îi vesteşte
Evanghelia
lui Corneliu
Fapte 10:1-48
Prigoana
creştinilor
şi omorârea
lui Ştefan
Fapte 4:1-31

El te va ajuta să trăieşti
cum vrea Dumnezeu.

Mântuit:

Fapte 5:17 – 7:60
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1 Corinteni 3:9
„Şi faptul acesta se va vedea în ziua
când, după Evanghelia mea, Dumnezeu
va judeca, prin Isus Hristos, lucrurile
ascunse ale oamenilor.“
Romani 2:16

Nu poţi să-L faci pe Dumnezeu să creadă că viaţa ta de
creştin este mai bună decât
este ea în realitate.

Dumnezeu vrea
Nemântuit: Tu ai auzit Evanghelia.
ca toţi oamenii
Crede-o!
să audă Evanghelia
Mântuit: Dumnezeu vrea ca tu să
spui şi altora Evanghelia.
Copiii lui
Dumnezeu
trebuie să f ie gata
să accepte
persecuţia

„Ci voi veţi primi o putere, când Se va
coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi
veţi f i martori în Ierusalim, în toată
Iudeea, în Samaria, şi până la marginile
pământului.“

Pregăteşte-te să suferi,
roagă-te pentru ajutorul
lui Dumnezeu, şi adu-ţi
aminte că El va f i cu tine.

„Evanghelia aceasta a împărăţiei
va f i propovăduită în toată lumea,
ca să slujească de mărturie tuturor
popoarelor. Atunci va veni sfârşitul.“
Matei 24:14
„Veţi f i urâţi de toţi din cauza Numelui
Meu. Dar nici un păr din cap nu vi se
va pierde.“
Luca 21:17-18

Lecţia 1

Urmaşii Domnului Isus vestesc moartea şi învierea Lui
Text biblic pentru învăţător

 Alte cartonaşe cu cuvinte: ucenicii, Maria
Magdalena, Petru, Ioan.

Marcu 16:1-15

 Pentru a sublinia aplicaţia de la sfârşitul lecţiei,
confecţionează un semn de întrebare din carton,
pe care să scrii: „Este Domnul Isus tot timpul cu
tine?“

Luca 23:47 – 24:12, 36-53
Ioan 19:38 – 20:23
Fapte 1:1-11

 Pentru a sublinia importanţa învierii Domnului
Isus, scrie pe bucăţi de carton următoarele
propoziţii, şi lipeşte pe spatele lor bucăţi de f lanel
sau blue-tak, scotch, pentru a le f ixa pe tabla de
f lanelograf sau pe tablă simplă.

Adevăr central
Domnul Isus a înviat
Aplicaţie
Nemântuit: El te poate mântui.

Pentru că Domnul Isus a înviat din morţi, ştim că:

Mântuit:

- Dumnezeu a primit jertfa Domnului Isus.

El este întotdeauna cu tine.

- Isus a luat toată pedeapsa noastră.

Verset de memorat
„Fiul Omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoşilor,
să f ie răstignit, şi a treia zi să învie.“ Luca 24:7
Predă acest verset după lecţie, ca să introduci versetul
în contextul lecţiei. Aceste cuvinte au fost rostite de
Domnul Isus înainte de moartea Sa (Luca 18:3133), şi au fost repetate de îngeri la mormânt (Luca
24:7).

- Domnul Isus a încheiat lucrarea de mântuire.
- Noi nu trebuie să plătim nimic.
Schiţa lecţiei
Introducere
Întristarea şi frica ucenicilor
Desfăşurarea evenimentelor

Ajutoare vizuale

1. Maria aduce o veste

 planşele: de la 1-2 până la 1-6 şi 2-1
sau
 f iguri: de la 1A-3 la 1A-7 şi 1A-15, 1A-16
şi
 Dacă doreşti imagini suplimentare, foloseşte
din „Viaţa lui Hristos“, volumul 4. În versiunea
pentru f lanelograf imaginile sunt numerotate
astfel: 49 şi 50 (ucenicii), 45 (Isus), 48 (Isus
înălţându-Se) şi 51 (bărbaţii în alb). Pentru
imaginile pe planşe foloseşte scenele 6-4, 6-5 şi
6-6.

2. Vin femeile

 Decupează un carton în formă de cap, şi scrie
adevărul central pe el. Arată-l de fiecare dată când
menţionezi adevărul central.
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AC
ACN, ACM

3. Petru şi Ioan merg la mormânt

ACN

4. Maria se întoarce la mormânt

ACM

5. Isus Se arată ucenicilor în casa încuiată
6. Isus Se arată mai multor oameni
Punct culminant
Domnul Isus Se înalţă la cer
Concluzie
Ucenicii nu mai sunt trişti

ACN
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Lecţia
 Introducere: Întristarea şi frica ucenicilor

Ucenicii Domnului Isus erau trişti. Isus fusese prietenul lor cel mai
apropiat, iar acum era mort. Tocmai fusese omorât, răstignit pe cruce,
şi apoi pus în mormânt.
Pune crucea (1A-15) şi mormântul (1A-16).

Acum ucenicii erau trişti, deoarece credeau că nu-L vor mai vedea
niciodată, şi le era frică. Se gândeau că şi ei vor f i arestaţi, pedepsiţi sau
chiar omorâţi, pentru că au fost prietenii apropiaţi ai Domnului Isus.
Trişti şi speriaţi, s-au ascuns toţi într-o casă, şi au încuiat uşa.
Maria Magdalena este
Maria din care Domnul
Isus a scos şapte draci
(Luca 8:2 şi Marcu 16:9).
Planşa 1-2

Îndepărtează crucea (1A-15) şi mormântul (1A-16). Pune ucenicii (1A-3, 1A-4 şi
1A-5).
 Desfăşurarea evenimentelor: Maria aduce o veste

Îmi imaginez că în acea dimineaţă de duminică, în casa în care erau
ucenicii, era linişte deplină. Pe când stăteau ei acolo, Maria Magdalena
a venit alergând, şi le-a adus o veste tulburătoare.
Pune pe Maria Magdalena (1A-6)

Ascultaţi ce le-a spus ea:
Citeşte din Biblie Ioan 20:2.

„Au luat pe Domnul din mormânt, şi nu ştiu unde L-au pus.“
La evrei, sabatul începe
vinerea la asf inţitul
soarelui.

Discutaţi despre cum s-a
simţit Maria, şi ce a gândit
ea. Fă o scenetă cu
dialogul dintre ei.
Copiii mai mici să joace
rolul celor neîncrezători.
Nicio planşă

AC

Maria împreună cu alte femei fuseseră vineri seara la mormânt, şi îi
văzuseră pe Iosif din Arimatea şi pe Nicodim punând trupul Domnului
Isus în el. Fiindcă tocmai asf inţea soarele şi începea sabatul, iar conform
legii lui Moise evreii trebuiau să se odihnească, n-au mai avut timp
să pună mirodenii pe trup, aşa cum era obiceiul. Aşadar duminică
dimineaţa, foarte devreme, femeile au plecat la mormânt. Ce reacţie
credeţi că au avut, când au văzut că trupul Domnului Isus nu mai era
acolo?
Aşteaptă răspunsurile copiilor. Posibile răspunsuri: şocate, triste, supărate.

Maria a fugit repede să-i anunţe pe ucenici.
Maria, ucenicii şi toţi ceilalţi prieteni ai Domnului Isus au uitat ceea
ce le spusese El, când era cu ei. De aceea, după ce murise, ei erau atât
de trişti şi înfricoşaţi. De aceea, era şi Maria tristă, că trupul Domnului
Isus nu mai era în mormânt. Dacă şi-ar f i amintit de ceea ce le spusese
Domnul Isus, n-ar mai f i trebuit să f ie trişti. Isus le spusese că va învia
din morţi, dar ei nu au înţeles ce a vrut să le spună El. Poate că nici tu
nu ai înţeles încă ce însemnătate are pentru tine faptul că Domnul Isus
a înviat din morţi. Ascultă ce au învăţat ucenicii, şi vei înţelege şi tu.
 Desfăşurarea evenimentelor: Vin femeile

Dintr-odată, au venit la ei mai multe femei. Ioana, Salomea, Maria
mama lui Iacov şi alte femei, care fuseseră la mormânt, au adus o veste
tulburătoare. Desigur că erau atât de emoţionate, încât vorbeau toate
deodată. Probabil că f iecare dintre ele dorea să f ie prima care să spună
acea veste extraordinară. Poate au spus astfel:
8

Primii creştini

Rosteşte următoarele propoziţii, imitând un grup de femei care sunt nerăbdătoare,
încercând f iecare să spună ce s-a întâmplat.

„Piatra este rostogolită!“
„Trupul lui Isus nu este acolo!“
„Ni s-au arătat nişte îngeri!“
„Hainele le străluceau ca fulgerul!“
Îngerii au spus: „El este viu!“
„Isus a înviat din morţi!“
Credeţi că ucenicii le-au crezut?
Aşteaptă răspunsurile copiilor.

Biblia ne spune ce au gândit ei când au auzit ştirea aceasta.
Citeşte din Biblie Luca 24:11.

„Cuvintele acestea li se păreau ucenicilor basme, şi nu le credeau.“
Ei nu credeau ce le spuneau femeile.
Şi astăzi sunt mulţi oameni care nu cred ce au spus femeile atunci.
Nici cei care pretind că sunt creştini nu cred că Isus a înviat din morţi.
Dumnezeu ne spune clar în Cuvântul Său că acest lucru este adevărat.
De exemplu, în 1 Corinteni 15:3-4 (citeşte versetul din Biblie): „Hristos a
murit pentru păcatele noastre … a fost îngropat şi a înviat a treia zi.“
Dacă Domnul Isus nu ar f i înviat din morţi, noi nu am f i fost scăpaţi
de pedeapsa pe care trebuia să o primim pentru păcatele noastre.
Înviindu-L din morţi, Dumnezeu a arătat că a acceptat jertfa Fiului Său,
care a luat asupra Lui păcatele oamenilor. Acolo El a încheiat lucrarea de
mântuire. Noi nu avem nimic de plătit. Dacă nu crezi că Domnul Isus
a înviat din morţi, nu poţi crede nici că El a luat asupra Lui pedeapsa
pentru păcatele tale. Dacă crezi că El a înviat din morţi, şi I-ai cerut
să te ierte de păcate, atunci, după ce vei muri, nu mai trebuie să te
îngrijorezi că vei f i pedepsit de Dumnezeu. Dumnezeu L-a înviat pe
Domnul Isus din morţi, f iindcă a acceptat jertfa Lui. Crezi că Domnul
Isus a înviat din morţi?

ACN

Permite copiilor să dea
exemple de păcate pe
care le fac ei.

ACM

 Desfăşurarea evenimentelor: Petru şi Ioan merg la mormânt

Ucenicii nu credeau încă. Petru şi Ioan au ieşit repede din casă, şi au
mers să vadă mormântul cu ochii lor.
Îndepărtează pe Petru şi pe Ioan (1A-3), apoi şi celelalte f iguri.

Dacă cineva i-ar f i văzut pe cei doi, desigur că s-ar f i întrebat unde
aleargă atât de repede.

Pune preşcolarii să
mimeze cum fug ucenicii
la mormânt. Spune-le în
ce perimetru au voie să
alerge, în interior sau în
exterior.
Planşa 1-3

Pune mormântul (1A-16).

Ioan a ajuns primul la mormânt, şi s-a oprit la intrarea lui. S-a aplecat
şi a privit înăuntru. A văzut fâşiile de pânză în care fusese înfăşurat
trupul lui Isus, dar trupul nu era acolo. Apoi a ajuns şi Petru, probabil
abia respirând, şi a intrat în mormânt. La fel ca Ioan, a văzut şi el fâşiile
de pânză, dar nu şi trupul lui Isus.
9
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Ascultaţi ce spune Ioan în capitolul 20:6-7, şi ridicaţi mâna dacă puteţi
să-mi spuneţi ce a observat Petru când a privit în mormânt.
Citeşte versetele şi aşteaptă răspunsurile copiilor.

Dă copiilor nişte bucăţi
de pânză, de forma unor
ştergare. Pune-i să le
ruleze, pentru a-şi aminti
de ştergarul făcut sul din
mormânt.

Da, Petru a observat că ştergarul, care fusese pus pe capul lui Isus, era
făcut sul şi pus separat de fâşiile de pânză în care a fost înfăşurat trupul
lui Isus. Apoi a intrat şi Ioan, în urma lui Petru, şi a văzut cu ochii lui
aceleaşi lucruri. Fâşiile de pânză erau acolo, dar nu şi Domnul Isus.
Oare Îi furase cineva trupul? Nu! Oricine ar f i furat trupul, nu ar f i
avut timp să ia fâşiile de pânză de pe el, să facă ştergarul sul şi să-l pună
separat; şi oricum mormântul fusese închis, sigilat şi păzit de soldaţi.
Petru şi Ioan au văzut cu ochii lor că ceea ce au spus femeile era adevărat.
Trupul Domnului Isus dispăruse! Au plecat, fără să înţeleagă ceea ce
tocmai au văzut. De ce nu mai era trupul Domnului Isus acolo? De
ce erau încă acolo fâşiile de pânză?
Noi ştim de ce trupul Domnului Isus nu mai era acolo, nu-i aşa?
Aşteaptă răspunsurile copiilor.

ACN

Arată cartonaşul
cu adevărul central:
„Domnul Isus a înviat“.

Da, pentru că Domnul Isus înviase. Fiindcă El este fără păcat, de aceea
numai El te poate ierta de păcate. Simţi uneori că te lupţi cu păcatul?
Încerci să lupţi împotriva păcatului, încerci să f ii destul de bun, ca să
ajungi în cer, dar de f iecare dată învinge păcatul? Eşti şi tu ca Andi,
care s-a hotărât să nu mai vorbească urât, ca să f ie bun şi să ajungă în
cer? Curând Andi a descoperit că nu avea puterea să se abţină să nu
spună cuvinte urâte, mai ales atunci când era nervos. Cuvintele parcă
alunecau, înainte să le poată opri. Andi nu reuşea prin propriile lui
puteri să nu mai păcătuiască. Nu poţi să trăieşti, fără să păcătuieşti.
Prin învierea Sa, Domnul Isus a arătat că a câştigat lupta împotriva
păcatului, odată pentru totdeauna. De aceea El poate să te ajute să nu
mai păcătuieşti. Cere-I să te ierte; El poate să-ţi ierte păcatele. Atunci
El te va transforma, va f i cu tine, şi te va ajuta să spui „Nu!“, când eşti
ispitit să faci ceva greşit.
De unde ştim că Domnul Isus a învins în lupta împotriva păcatului?
Aşteaptă răspunsul copiilor.

Noi ştim că El a învins moartea, pentru că El a înviat, dar prietenii Lui
încă nu înţelegeau. Ei nu erau încă siguri, că El este viu.
 Desfăşurarea evenimentelor: Maria se întoarce la mormânt

Maria Magdalena s-a întors la mormânt.
Planşa 1-4

Pune pe Maria Magdalena (1A-6).

Maria stătea plângând lângă mormânt. Nu înţelegea ce s-a întâmplat.
Ea încă mai credea că cineva furase trupul Domnului Isus. Maria s-a
aplecat, pentru a se mai uita încă o dată în mormânt … şi acolo a văzut
doi îngeri; unul stătea unde fusese capul Domnului Isus, iar celălalt
unde fuseseră picioarele.
Citeşte dialogul din Ioan 20:13.

10

Primii creştini

„Femeie, i-au spus ei, pentru ce plângi?“
Ea le-a răspuns: „Pentru că au luat pe Domnul meu, şi nu ştiu unde
L-au pus.“
Fără să observe cu cine vorbise, Maria s-a întors.
Planşa 1-5

Pune pe Isus (1A-7).

Când s-a întors, cineva a întrebat-o (citeşte din Ioan 20:15): „Femeie, de
ce plângi? Pe cine cauţi?“
Ea a crezut că este grădinarul, şi i-a zis: „Domnule dacă L-ai luat,
spune-mi unde L-ai dus, şi mă voi duce să-L iau.“
„Marie!“, i-a spus aceea persoană.
Şi dintr-odată Maria a ştiut. Era Isus! El era cu adevărat viu! Maria s-a
bucurat mult! Ea Îl văzuse pe Isus cu ochii ei; era viu! Biblia ne spune
(citeşte din Marcu 16:9): „El S-a arătat întâi Mariei Magdalena“. Faptul
că Biblia menţionează că ea a fost prima persoană care L-a văzut pe
Isus, după ce a înviat din morţi, înseamnă că acest lucru a fost ceva
deosebit.

Planşa 1-6

Maria Magdalena era fericită, f iindcă acum ştia sigur că Isus este viu.
Fusese atât de tristă înainte, crezând că nu o să-L mai vadă niciodată;
dar acum era fericită pentru că Îl văzuse viu.
El este şi astăzi viu, şi va f i întotdeauna. Domnul Isus nu va mai muri
niciodată. Ascultaţi ce promite El celor ce-L urmează:

ACM

Citeşte o parte din Matei 28:20.

„… Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.“
El poate să f ie cu tine, pentru că El este veşnic viu. Dacă eşti creştin,
El promite că va f i mereu cu tine. Deci ori de câte ori te temi, aminteşte-ţi că El este întotdeauna cu tine, şi roagă-L să te ajute. Poate că alţii
râd de tine, pentru că eşti creştin. Aminteşte-ţi că Domnul Isus este
cu tine, şi încrede-te în El. Iar când stai noaptea în pat, în întuneric,
şi ţi-e frică, aminteşte-ţi că Isus este cu tine, şi vorbeşte-I. Când eşti
tentat să faci ceva rău, aminteşte-ţi că Isus este cu tine, şi-ţi dă putere să
spui „Nu“, oricărui lucru care Îl întristează. Îţi aminteşti de Andi, care
încerca să se abţină să vorbească urât? Numai după ce a devenit creştin,
a reuşit Andi să renunţe la limbajul urât pe care îl folosea înainte. El L-a
rugat pe Domnul Isus de multe ori să-l ajute să nu mai spună cuvinte
urâte. Ştia că Mântuitorul era mereu cu el şi că, dacă făcea ceva rău,
Îl întrista. Andi nu voia să facă nimic ce-l întrista pe Domnul Isus,
pentru că îşi dădea seama cât de mult a suferit El pe cruce. Este un
lucru extraordinar să ştii că Domnul Isus este cu tine!
Şi pentru Maria a fost ceva extraordinar, să-L vadă din nou pe Domnul
Isus viu.
Îndepărtează pe Isus (1A-7) şi mormântul (1A-16).

Ea s-a întors la locul unde erau ucenicii.

Nicio planşă
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Pune ucenicii (1A-3, 1A-4 şi 1A-5).

Când a intrat, ea le-a povestit bucuroasă ce i s-a întâmplat; dar ei tot
nu credeau.
Îndepărtează pe Maria Magdalena (1A-6).
 Desfăşurarea evenimentelor: Isus Se arată ucenicilor în casa încuiată

Era duminică seara, şi ucenicii, întristaţi şi înfricoşaţi, se mai aflau încă
în casa încuiată. Dintr-odată, a apărut Isus în mijlocul lor.

Planşa 2-1

Pune pe Isus (1A-7).
Citeşte ce le-a spus Isus, Ioan 20:19.

„Pace vouă!“, a spus El; şi le-a arătat mâinile şi coasta Sa. Acum ucenicii
Îl vedeau cu ochii lor. Au crezut că este cu adevărat viu! Le-a dispărut
toată tristeţea, şi erau plini de bucurie. Era adevărat. Isus înviase din
morţi!
 Desfăşurarea evenimentelor: Isus Se arată mai multor oameni
Nicio planşă
Dacă ai imagini pentru
f lanelograf, din seria
„Viaţa lui Hristos“
volumul 4, foloseşte
pentru partea aceasta
următoarele imagini: 49 şi
50 (ucenicii), 45 (Isus), 48
(Isus înălţându-Se) şi 51
(bărbaţii în alb).
Dacă ai versiunea pe
planşe, foloseşte planşele
6-4, 6-5 şi 6-6.

După aceea, Domnul Isus a apărut de mai multe ori, şi S-a arătat multor
oameni. Odată S-a arătat unei mulţimi de 500 de bărbaţi (1 Corinteni
15:6). Şi a mai petrecut timp cu ucenicii Lui, învăţându-i şi ajutându-i
să înţeleagă ce s-a întâmplat la cruce.
 Punctul culminant: Domnul Isus Se înalţă la cer

La patruzeci de zile de la înviere, Domnul Isus Se af la pe un munte,
împreună cu ucenicii Lui. El le-a spus să aştepte în Ierusalim venirea
Duhului Sfânt. Duhul Sfânt avea să-i ajute să vorbească altora despre
El. În timp ce ucenicii priveau la Domnul Isus, El S-a înălţat la cer.
Îndepărtează pe Isus (1A-7).

Au văzut cum un nor L-a ascuns de privirile lor. Dintr-odată au apărut
lângă ei „doi bărbaţi în alb“ (îngeri). Şi iată ce au spus:
Citeşte Fapte 1:11.

„Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care s-a
înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut
mergând la cer.“
Murise Domnul Isus din nou?
Aşteaptă răspunsurile copiilor.
 Concluzie: Ucenicii nu mai sunt trişti

ACN

Nu, El a mers în cer. Ucenicii nu mai erau trişti acum. Ei ştiau că
într-o zi vor f i şi ei în cer, cu Domnul Isus; iar între timp, Duhul Sfânt
avea să f ie cu ei. Este Domnul Isus tot timpul cu tine? L-ai primit pe
El ca Mântuitor? Dacă răspunsul este „Nu“, gândeşte-te bine la ceea
ce îţi voi spune acum. Domnul Isus a luat asupra Lui păcatele tale,
când a murit pe cruce, şi, pentru că El este viu, de aceea poate să-ţi
ierte astăzi păcatele. Dacă ţi-ai dat seama că şi tu eşti unul care merită
să f ie pedepsit, mulţumeşte-I Domnului Isus pentru că a luat asupra
Lui pedeapsa pe care meritai s-o suporţi tu, spune-I că îţi pare rău de
păcatele tale, şi crede în El. El te va scăpa de pedeapsă, şi după ce vei
12
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muri, vei ajunge în cer. Cuvântul Lui Dumnezeu spune (citeşte Romani
10:13): „Fiindcă oricine va chema Numele Domnului, va f i mântuit“.
Dacă Îl chemi chiar acum pe Domnul Isus să te mântuiască, promisiunea
Mântuitorului înviat este valabilă şi pentru tine. El, Mântuitorul Tău
înviat, Domnul Isus, va f i întotdeauna cu tine.
Îndepărtează toate f igurile.

Întrebări de recapitulare
1. De ce erau trişti ucenicii, şi de ce le era frică? (Trişti pentru că
Domnul Isus era mort; le era frică să nu f ie arestaţi, pedepsiţi şi
omorâţi.)
2. Ce le-a spus Maria Magdalena ucenicilor? (Că trupul Domnului
Isus nu mai este în mormânt.)
3. Când au venit celelalte femei şi au spus că Domnul Isus este viu,
ce au crezut ucenicii? (Că ce le spunea ele sunt basme, şi nu le-au
crezut.)
4. De ce este important să credem că Domnul Isus a înviat din morţi?
(Dacă El nu învia, nu ne putea ierta.)
5. Ce aţi spune unui om care luptă, prin propria lui putere, să nu mai
păcătuiască, ci să f ie bun, ca să ajungă în cer? (Nu poţi să nu mai
păcătuieşti şi să f ii bun, prin puterea ta, ci trebuie să f ii schimbat, ai
nevoie de iertarea păcatelor şi de ajutorul Lui.)
6. Pe cine a văzut Maria Magdalena, când s-a uitat în mormânt? (doi
îngeri)
7. Ce a ajutat-o pe Maria Magdalena să-şi dea seama că Domnul Isus
era Cel care îi vorbea? (El i-a rostit numele.)
8. De ce este important pentru un creştin să ştie că Domnul Isus este
mereu cu el? (Îl încurajează când îi este frică, şi îl ajută în ispite.)
9. Când au crezut ucenicii că Domnul Isus a înviat? (Când li S-a
arătat în casa unde erau ei.)
10. Ce s-a întâmplat la 40 de zile de la învierea Domnului Isus? (El
S-a întors în cer.)
Activitate suplimentară
Domnul Isus a înviat
Copiază pe un carton de culoare deschisă, pentru fiecare copil, imaginea
mormântului şi a pietrei (cu fâşia ataşată) (vezi pag. 56). Copiii reuşesc
să facă atât cât le permite timpul şi îndemânarea lor. Pregăteşte dinainte
tot ceea ce consideri că i-ar ajuta. Taie pe conturul mormântului şi a
pietrei cu fâşia ataşată. Fă două deschizături pe mormânt (la punctul
„a“ şi la punctul „b“). Trece fâşia de hârtie ataşată de piatră prin cele
două puncte. Piatra poate să acopere intrarea, dar când fâşia este trasă,
se vor vedea cuvintele. Dă copiilor culori să coloreze imaginea.
13
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Activitate suplimentară
Trusa mărturiei (partea I-a)
Această activitate este în special pentru copiii mântuiţi, dar toţi sunt
bineveniţi să ia parte.
Spune copiilor că în timpul acestei serii de lecţii vor face şi decora o
„trusă“ a mărturiei, adică o cutiuţă în care vor pune lucruri, cu ajutorul
cărora să Îl mărturisească altora pe Hristos.
Ajută copiii să confecţioneze carneţele de rugăciune. Taie opt
dreptunghiuri egale de hârtie albă, de caiet sau carton, şi capsează-le.
Fiecare copil scrie pe copertă „Carneţel de rugăciune“, şi titlul primei
pagini „familie“. Să scrie apoi numele membrilor familiei lui care nu
sunt mântuiţi. Încurajează pe f iecare copil să ia acest carneţel acasă, să
îl folosească zilnic la timpul de rugăciune, să îl păstreze în „trusă“, şi
să aducă trusa cu el în f iecare săptămână.
Activitate suplimentară
Mărturii personale
Povesteşte copiilor cum ai devenit creştin. Spune-le că făcând acest
lucru, tu le mărturiseşti lor despre ce a făcut Domnul Isus pentru
tine.
Întreabă dacă mai doreşte cineva să spună cum a fost el mântuit. Dacă
doreşte, dar nu este pregătit, ajută-l să se pregătească. Cere-i permisiunea
să îi înregistrezi mărturia, apoi transcri-o, şi dă-i-o să o adauge în trusă,
şi să o folosească atunci când Îl mărturiseşte pe Hristos altcuiva.
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Lecţia 2

Coborârea Duhului Sfânt
Text biblic pentru învăţător

 Pentru a ajuta la f ixarea predării despre persoana
Duhului Sfânt, scrie pe carton următoarele
cuvinte:

Fapte 2:1-41
Adevăr central

Pe creştini, Duhul Sfânt îi ajută să:

Dumnezeu-Duhul Sfânt locuieşte în f iecare
credincios

- trăiască într-un mod plăcut lui Dumnezeu

Aplicaţie

- înţeleagă Cuvântul lui Dumnezeu

Nemântuit: Crede în Domnul Isus, şi atunci
Duhul Sfânt va locui în tine.

- ştie că aparţin lui Isus

Mântuit:

- îşi dea seama că păcătuiesc

- devină tot mai asemănători cu Isus

El te va ajuta să trăieşti cum vrea
Dumnezeu.

Schiţa lecţiei
Introducere

Verset de memorat
„Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul
Sfânt peste voi; şi-Mi veţi f i martori …“ Fapte 1:8
Domnul Isus a rostit aceste cuvinte cu puţin timp
înainte să Se înalţe la cer. Dumnezeu vrea ca toţi
copiii Lui să vorbească altora despre El. Poate că nu
este uşor, dar El nu ne-a lăsat singuri. DumnezeuDuhul Sfânt este în toţi copiii lui Dumnezeu, ca să
le dea puterea şi ajutorul de care au nevoie, pentru
a spune altora despre Domnul Isus.

Aşteptarea împlinirii unei promisiuni
Desfăşurarea evenimentelor
1. Credincioşii aşteaptă ca Domnul Isus
să-Şi împlinească promisiunea
AC
2. Coborârea Duhului Sfânt

ACM

3. Credincioşii vorbesc în limbi

ACM

4. Petru predică
5. „Ce trebuie să facem?“

ACN

Punctul culminant:

Ajutoare vizuale

Trei mii de oameni sunt mântuiţi

w planşe: de la 2-2 la 2-6

Concluzie:

sau
w f iguri: de la 1A-11 la 1A-17 şi 1A-30,1A-34 şi
1A-38
şi
 Decupează un carton în formă de cerc, şi scrie pe
el adevărul central. Arată-l de f iecare dată când
vorbeşti despre adevărul central.
 De asemenea, foloseşte următoarele cuvinte scrise
pe carton: Duhul Sfânt, ucenici, credincioşi,
Ierusalim, pocăinţă.
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Predarea versetului de memorat
Versetul de memorat
„Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste
voi, şi-Mi veţi f i martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria
şi până la marginile pământului.“ Fapte 1:8
Introducere
Ilustraţie: Furnica şi cubul de zahăr
O furnică a găsit un cub de zahăr pe masă. A gustat din el. Mmm!
Ce bun este! Fiindcă nu voia să se înfrupte singură din el, a coborât
repede pe piciorul mesei, să spună şi celorlalte furnici. Nu după
mult timp, în spatele ei s-a format un şir lung de furnici. Ea le-a
condus la bucata de zahăr; şi toate s-au bucurat de descoperirea ei.
Dacă Îl ai pe Domnul Isus ca Mântuitor, fă şi tu ce a făcut această
furnică! Du-te şi spune şi prietenilor tăi ce ai descoperit! Adu-i cu
tine la grup sau la biserică, ca să audă şi să înveţe din Cuvântul lui
Dumnezeu. Versetul de astăzi ne spune că Dumnezeu îţi dă curajul
să Îl mărturiseşti altora.
Prezentare
Începe şi termină versetul,
spunând locul din Biblie în
care se găseşte versetul
(Fapte 1:8).
Ajută copiii să găsească
versetul în Biblie, în prima
carte de după Evanghelia
lui Ioan. Cartea Faptele
apostolilor relatează ce
au făcut ucenicii după
înălţarea Domnului Isus
la cer.

Cere unui copil să citească versetul din Biblie, apoi, cu ajutorul planşei,
repetă versetul împreună cu clasa.
Explicare
Ci voi … – Domnul Isus spunea aceste lucruri celor care au crezut
în El şi au fost mântuiţi.
… veţi primi o putere … – veţi primi puterea şi curajul de la
Dumnezeu, pentru a face voia Lui.
… când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi … – această putere îţi
este dată în momentul în care crezi în Domnul Isus. Atunci Duhul
Sfânt vine să locuiască în tine.
… şi-Mi veţi f i martori … – aceia care au crezut în Domnul Isus,
trebuie să f ie martori ai Lui, adică să spună şi altora despre El.
Aplicaţie
Nemântuit: Ca să spui altora despre Domnul Isus, trebuie mai întâi
să Îl primeşti pe El în viaţa ta, ca Mântuitor. În lecţia
de astăzi vei af la cum să Îl primeşti pe El, ca El să te
mântuiască. Fă acest lucru chiar astăzi!
Mântuit:

16

Dacă L-ai chemat pe Domnul Isus, Mântuitorul, în
viaţa ta, voia Lui pentru tine este să f ii un martor al
Său. Prin Duhul Sfânt, El îţi dă puterea şi curajul să
le spui altora despre El. Fiindcă Dumnezeu Se ţine
întotdeauna de cuvânt, încrede-te în ajutorul Lui.
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Repetiţie
„Ghici cine?“
Citeşte de mai multe ori versetul împreună cu copiii, repetând la
început şi la sfârşit locul unde se af lă scris versetul în Biblie.
Alege un copil care să vină în faţă, şi să stea cu spatele la clasă.
Spune versetul cu clasa, începând cu locul unde se găseşte în
Biblie, apoi arată spre un alt copil, care să spună la sfârşit, cu vocea
schimbată, locul din Biblie. Copilul din faţă să încerce să ghicească
cine a spus locul din Biblie.
Repetaţi.
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Lecţia
 Introducere: Aşteptarea împlinirii unei promisiunii

Ai aşteptat vreodată ca cineva să-şi împlinească promisiunea pe care
ţi-a făcut-o? Poate că bunicii ţi-au promis că vin sâmbătă să te ducă în
parc să te joci, sau că îţi vor cumpăra o jucărie. Cum te simţi în acea
sâmbătă dimineaţa? Poate că stai la fereastră, şi aştepţi să apară bunicii.
Poate că te joci la calculator, dar tot timpul eşti tentat să mergi la uşă,
să vezi dacă au sosit. Suntem nerăbdători atunci când ştim că urmează
ceva dorit. Ne-am dori ca acel lucru să se întâmple cât mai repede.
 Desfăşurarea evenimentelor: Credincioşii aşteaptă ca Domnul Isus să-Şi împlinească
promisiunea

Mă întreb dacă şi ucenicii s-au simţit la fel, imediat după ce Domnul
Isus S-a înălţat la cer. Înainte de aceasta, Domnul Isus le-a făcut o
promisiune. Ei trebuiau să aştepte în Ierusalim venirea unei Persoane
deosebite. Vă mai amintiţi de săptămâna trecută (sau din versetul
memorat astăzi) despre Cine era vorba?
Aşteaptă răspunsurile copiilor.
Pune oraşul (1A-11).

Da, Domnul Isus le-a promis că va trimite pe Duhul Sfânt.
AC

Ştiţi cine este Duhul Sfânt?
Aşteaptă câteva răspunsuri de la copii.

„Duhul Sfânt“ =
Dumnezeu-Duhul Sfânt,
egal cu Tatăl şi cu Fiul.

El este Dumnezeu, aşa cum şi Domnul Isus este Dumnezeu. Există un
singur Dumnezeu, dar El este Unul în trei persoane: Dumnezeu-Tatăl,
Dumnezeu-Fiul (Domnul Isus) şi Dumnezeu-Duhul Sfânt. Este un
lucru pe care noi nu-l putem înţelege, dar îl credem, pentru că aşa ne
învaţă Biblia.
Duhul Sfânt nu are trup. El este duh, aşa cum Se şi numeşte, şi de aceea
nu-L putem vedea. Atunci, cum au recunoscut ucenicii venirea Lui?

Planşa 2-2
Rusaliile = O sărbătoare
evreiască, ţinută în
f iecare an la 50 de zile
după Paşti, când ei
ofereau Domnului primele
roade din recoltă. Pentru
a af la contextul acestei
sărbători, vezi Leviticul
23:15-22.

Ucenicii şi alţi credincioşi au aşteptat în Ierusalim, aşa cum le-a spus
Domnul Isus. În zilele acelea era mare aglomeraţie în Ierusalim.
Mulţi oameni vizitau oraşul cu ocazia Sărbătorii Recoltei, numită
şi Ziua Cincizecimii. Evreii, cât şi alţii care se închinau adevăratului
Dumnezeu, au venit pentru această sărbătoare din multe ţări unde se
vorbeau alte limbi, dorind să f ie la templul din Ierusalim. Probabil că
mulţi rămăseseră acolo de la sărbătoarea Paştelui, care fusese cu cincizeci
de zile înainte, când a fost omorât Domnul Isus. Poate că unii dintre
ei chiar au văzut ce I se întâmplase.
Dintre toţi aceşti oameni, un grup de aproape 120 de credincioşi,
printre care şi ucenicii, aşteptau venirea Duhului Sfânt într-o casă
din Ierusalim. Toţi aceştia credeau că Domnul Isus era Mesia, pe
care Dumnezeu L-a promis în Scripturi, Cel care avea să mântuie
poporul Său de păcatele lui. Acum aşteptau ca Dumnezeu să trimită
pe Duhul Sfânt, aşa cum a promis Isus. Atunci s-a întâmplat un
lucru nemaipomenit. Ascultaţi cu atenţie ce ne spune Cuvântul Lui
Dumnezeu.
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 Desfăşurarea evenimentelor: Coborârea Duhului Sfânt

Citeşte din Fapte 2:2-3

„Deodată a venit din cer un sunet, ca vâjâitul unui vânt puternic, şi a
umplut toată casa unde şedeau ei. Nişte limbi ca de foc au fost văzute
împărţindu-se printre ei, şi s-a aşezat câte una pe f iecare din ei.“

Planşa 2-3

Duhul Sfânt venise să locuiască în credincioşi. Sunetul ca vâjâitul
vântului şi limbile ca de foc erau trimise de Dumnezeu ca să arate că
Duhul Sfânt venise să locuiască în ei. Ei nu au putut să-L vadă, pentru
că El este Duh, dar I-au recunoscut venirea datorită manifestărilor pe
care le-au văzut. Unde era acum Duhul Sfânt?
Aşteaptă răspunsurile copiilor.

El locuia în f iecare din acei credincioşi. Unde este astăzi Duhul
Sfânt?
Aşteaptă câteva răspunsuri.

El locuieşte în f iecare persoană care L-a primit pe Domnul Isus ca
Mântuitor. Dacă ţi-ai recunoscut păcatele, şi I-ai cerut Domnului Isus
să te ierte, Duhul Sfânt locuieşte în tine. El te ajută să trăieşti plăcut
lui Dumnezeu. El este Acela care te face să te simţi vinovat, când faci
ceva rău. El te ajută să înţelegi Cuvântul lui Dumnezeu, când îl citeşti
singur acasă, sau îl asculţi la biserică, sau la grupul Vestea Bună. El te
ajută să f ii sigur că eşti un copil al lui Dumnezeu. El te schimbă, ca să
f ii tot mai asemănător Domnului Isus. Înainte erai egoist, dar după ce
ai crezut în Domnul Isus, ai început să împarţi şi cu alţii ceea ce ai. Şi
aceasta se întâmplă datorită Duhului Sfânt, care te schimbă, şi te ajută
să trăieşti plăcut lui Dumnezeu. Nu este minunat să ştii că Dumnezeu
le-a dat Duhul Sfânt tuturor celor care cred în Isus Hristos?

ACM
Arată cartonul cu adevărul
central: „Dumnezeu-Duhul
Sfânt locuieşte în f iecare
credincios.“

De Rusalii, când Duhul Sfânt a venit peste cei credincioşi, Dumnezeu a
arătat într-un mod special celor din jur, că El locuieşte în toţi aceia care
au crezut în Domnul Isus. Când s-a auzit sunetul acela, s-au adunat o
mulţime de oameni, care au vrut să ştie de unde venea sunetul acela.
Îndepărtează oraşul (1A-11). Pune mulţimea (1A-12,1A-17,1A-30,1A-34 şi 1A-38)
şi doi ucenici(1-A13 şi 1A-14).
 Desfăşurarea evenimentelor: Credincioşii vorbesc în limbi

Ei au fost surprinşi şi miraţi, când i-au auzit pe ucenici vorbind în alte
limbi. Amintiţi-vă că în Ierusalim au venit oameni din multe părţi ale
lumii, unde se vorbeau alte limbi. Toţi din cei prezenţi acolo i-au auzit
pe ucenici vorbind în limba ţărilor lor, şi i-au înţeles. Dumnezeu făcea
o lucrare deosebită, ca să arate că Duhul Sfânt venise să locuiască în
aceia care credeau în Domnul Isus. Duhul Sfânt lucrase, ca ucenicii
să vorbească în limbi pe care ei nu le învăţaseră.
Ce schimbare avusese loc în aceşti creştini! Vă mai amintiţi cum, după
moartea Domnului Isus, înainte de a şti că El a înviat din morţi, ucenicii
stăteau ascunşi într-o casă încuiată, de frică să nu f ie arestaţi, pentru
că L-au urmat pe Domnul Isus? Acum toţi vorbeau despre El, astfel
încât toată lumea să poată auzi mesajul lor.
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Planşa 2-4
Evreii care s-au adunat la
Ierusalim, la sărbătoarea
Rusaliilor, vorbeau
ebraica, dar unii dintre ei
locuia în afara Israelului,
şi vorbeau şi alte limbi. În
aceste limbi „străine“ au
vorbit ucenicii şi ceilalţi
credincioşi, ajutaţi în mod
miraculos de Duhul Sfânt,
care S-a coborât peste ei.
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Nicio planşă

ACM
Arată cartonul cu adevărul
central.
Cere copiilor să se
gândească la o persoană,
căreia să îi spună despre
Domnul Isus. Pregăteşte
dinainte câteva tractate
(comandă de la Biroul
Naţional AMEC – vezi
adresa pe copertă).

Cine a făcut această schimbare? Duhul Sfânt, care locuia în ei, şi care
le dădea curajul să vorbească despre Domnul Isus. Tu, care eşti creştin,
îţi este greu să vorbeşti prietenilor tăi despre Domnul Isus? Poate că
unii din ei folosesc Numele Domnului Isus în cuvinte urâte, şi ştii că
este de datoria ta să le explici de ce să nu mai vorbească aşa. Roagă-L
pe Dumnezeu să îţi dea curaj, şi să te ajute, prin Duhul Lui cel Sfânt,
să-L mărturiseşti pe El.
Haideţi să ne gândim la Sara. Ea este creştină, dar prietenele ei de la
şcoală nu sunt. Sara vrea să trăiască plăcut lui Dumnezeu, şi ştie că El
vrea ca ea să spună şi altora despre El. Dar de multe ori prietenele ei
iau în derâdere Numele lui Dumnezeu.
Lasă cât mai mulţi copii să ia parte la discuţia următoare.

Ce credeţi că trebuie să facă Sara? Cum să le corecteze într-un mod
plăcut? Cum credeţi că s-ar simţi prietenele ei? Ce ar spune/face ele?
Aminteşte-le copiilor că, probabil, prietenele ei ar vorbi urât cu ea, ar f i nervoase, ba
chiar ar f i dispuse să renunţe la prietenia dintre ele şi Sara.

Cine ar putea s-o ajute pe Sara? Dacă Sara i-ar corecta pe colegii ei, ce
ar spune Dumnezeu?

Spune copiilor că eşti
disponibil să îi sfătuieşti.

Poate că şi tu eşti creştin şi ai probleme ca Sara. Uneori îţi este greu să
ştii ce trebuie să faci, şi ai vrea să afli din Biblie cum poate Dumnezeu să
te ajute. Dacă vrei, vorbeşte cu mine după întâlnirile noastre, şi eu te voi
ajuta să af li ce spune Biblia. Poate că ştii ce vrea Dumnezeu să faci, dar
îţi este greu. Dacă vrei să-mi povesteşti, eu mă voi ruga ca Dumnezeu
să te ajute, prin Duhul Lui cel Sfânt, care locuieşte în tine.
Duhul Sfânt te poate transforma.
Întreabă-i: „Ce transformare credeţi că vor observa în voi părinţii/prietenii/învăţătorii
de la şcoala duminicală?“. Aşteaptă răspunsurile copiilor.

Părinţii tăi vor observa că eşti mai ascultător, şi faci ceea ce ţi se spune.
Prietenii tăi vor observa că nu mai bârfeşti pe alţii. Învăţătorii de la
şcoala duminicală vor observa că doreşti să înveţi tot mai mult din
Cuvântul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt te poate transforma, la fel cum
i-a transformat pe credincioşii din Ierusalim.
Oamenii din mulţime se întrebau (citeşte Fapte 2:12): „Ce vrea să zică
aceasta?“ sau „Ce înseamnă aceasta?“ Biblia ne spune că ei îi auzeau
pe urmaşii Domnului Isus vorbind despre „lucrările minunate ale Lui
Dumnezeu“ (Fapte 2:11). Unii dintre oameni ascultau cu mare atenţie,
dar alţii, îşi băteau joc de ei.
Planşa 2-4

Iată ce spuneau aceştia din urmă (citeşte Fapte 2:13): „Sunt plini de must“.
Ei credeau că credincioşii erau beţi.
Apropie-l pe Petru (1A-13) de mulţime.
 Desfăşurarea evenimentelor: Petru predică

Atunci Petru s-a ridicat şi a vorbit cu voce tare, pentru a explica
oamenilor ce se întâmplă. El a spus mulţimii că profetul Ioel a prorocit
împlinirea acestor lucruri.
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În timp ce vorbeşti, deschide Biblia la Ioel, şi arată copiilor că aceste cuvinte se găsesc în
Vechiul Testament.

Cu mulţi ani în urmă, Dumnezeu a spus poporului Său prin profetul
Ioel, că El va trimite Duhul Lui, şi că atunci „oricine va chema Numele
Domnului va f i mântuit“ (Ioel 2:32).
În următoarea parte continuă să faci referire la Fapte 2, astfel încât copiii să-şi amintească
de unde le povesteşti.

Petru le-a spus că Domnul Isus a fost omorât, că Dumnezeu L-a
înviat din morţi, şi că după ce a înviat, el şi mulţi oameni L-au văzut
pe Domnul. Acolo se af la majoritatea dintre cei care L-au urmat pe
Domnul Isus, şi au putut conf irma: „Noi L-am văzut cu ochii noştri“.
Petru a explicat că Domnul Isus S-a întors în cer, şi că a trimis acum
pe Duhul Sfânt. Duhul Sfânt era Cel care le-a dat ucenicilor puterea
să spună în diferite limbi „lucrurile minunate ale lui Dumnezeu“.

Planşa 2-5

Duhul Sfânt vorbea în inima lor, multor oameni din mulţime. Ei nu crezuseră încă în Domnul Isus ca Mântuitor, şi Duhul Sfânt nu locuia încă
în ei, dar El le vorbea. El îi făcea să le pară rău de păcatele lor. Îi ajuta să
înţeleagă că nu puteau scăpa de păcat, decât crezând în Domnul Isus,
care a luat toată pedeapsa lor pe cruce. Dacă credeau în El, erau iertaţi.
 Desfăşurarea evenimentelor: „Ce trebuie să facem?“

Aşa că au întrebat (citeşte Fapte 2:37): „Ce să facem?“
Ţi-ai pus şi tu aceeaşi întrebare? Ţi-a arătat Duhul Sfânt cât de groaznice
sunt păcatele tale? Vrei să ştii cum să scapi de păcat, ca să f ii în cer
cu Dumnezeu? Ascultă ce le-a spus Petru să facă celor ce ascultaseră
predica lui.
Citeşte din Biblie Fapte 2:38.

El le-a spus că trebuie să se pocăiască. Să te pocăieşti înseamnă să-ţi
pară rău de păcatele pe care le-ai făcut împotriva lui Dumnezeu, şi să
nu mai vrei să le faci. Atunci când nu asculţi de poruncile Lui, şi crezi
că eşti mântuit altfel decât prin Domnul Isus, tu păcătuieşti împotriva
lui Dumnezeu. Când a murit pe cruce, Domnul Isus a fost pedepsit de
Dumnezeu pentru păcatele tale. Acum nu mai trebuie să f ii pedepsit
pentru ele. Dacă te pocăieşti şi crezi în El, primeşti iertarea Lui. Acesta
este singurul mod în care îţi pot f i iertate păcatele. Petru le-a spus
oamenilor că dacă se pocăiesc şi cred în Isus, pentru a fi iertaţi (fă din nou
referire la Fapte 2:38), ei vor primi Duhul Sfânt. El va locui în ei, pentru
a-i ajuta să trăiască plăcut lui Dumnezeu. Vrei să-L rogi pe Domnul
Isus să te ierte? Crezi că nu te poţi schimba, că nu poţi să te abţii să
nu mai păcătuieşti? Dacă crezi în Domnul Isus, Duhul Sfânt vine şi
locuieşte în tine, şi El te schimbă. Petru a spus oamenilor că promisiunea
Duhului Sfânt este (citeşte Fapte 2:39) „… pentru voi, pentru copiii voştri,
şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va
chema Domnul, Dumnezeul nostru.“ Promisiunea este pentru toţi
aceia care cred în Domnul Isus. Promisiunea este şi pentru tine astăzi,
la fel cum a fost atunci, pentru acei oameni din Ierusalim.
21
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 Punctul culminant: Trei mii de oameni mântuiţi
Planşa 2-6

Ziua aceea a fost o zi specială, pentru aproximativ trei mii de oameni
din mulţime. Acesta este numărul oamenilor care au crezut în Domnul
Isus în ziua aceea.
Îndepărtează ucenicii (1A-13 şi 1A-14), şi mulţimea (1A-12, 1A-30, 1A-34 şi 1A-38,
dar lasă pe tablă f igura 1A-17.
 Concluzie: Ei cred promisiunea trimiterii Duhului Sfânt

Trei mii de noi credincioşi. Trei mii de oameni în care acum locuia
Duhul Sfânt, ca să-i schimbe şi să-i ajute să trăiască plăcut lui
Dumnezeu. Pe ei nu s-au coborât limbile de foc, dar ei au crezut
promisiunea lui Dumnezeu, că Duhul Sfânt vine şi locuieşte în toţi
cei care cred că Domnul Isus îi iartă.
ACM, ACN

Locuieşte Duhul Sfânt şi în tine? Dacă ai crezut în Domnul Isus, El
locuieşte în tine. Cei din jur nu-L pot vedea cu ochii lor f izici, dar vor
vedea schimbarea pe care o face El în viaţa ta. Nu te aştepta să vorbeşti
în limbi străine – aceasta a fost un semn, dat de Dumnezeu poporului
Israel (vezi 1 Cor 14:21), cu scopul ca evreii să recunoscă faptul că
mântuirea dată de Dumnezeu a trecut şi la neamuri. Oamenii vor vedea
însă schimbarea din comportamentul şi atitudinea ta. Poate ai crezut
în Domnul Isus, dar nu ai ştiut până acum că Duhul Sfânt locuieşte
în tine. Acum că ştii, bazează-te pe El, căci El te ajută în situaţiile grele
din viaţa ta. Când eşti tentat să faci ceva rău, adu-ţi aminte că El este
cu tine, şi că Îl întristezi când păcătuieşti.
Îţi pare rău că ai păcătuit? Înţelegi că Domnul Isus este Singurul care
îţi poate ierta păcatele? Dacă răspunzi cu „da“ la toate aceste întrebări,
hotărăşte-te să Îl urmezi pe El. Spune-I lui Dumnezeu că îţi pare rău că
ai păcătuit. Mulţumeşte-I că L-a dat pe Domnul Isus să moară în locul
tău. Roagă-L să te ierte, şi ai încrederea că o va face. Adu-ţi aminte ce a
spus Petru mulţimii. Pocăieşte-te de păcatele tale, şi crede în Domnul
Isus. Dacă faci astăzi acest lucru, atunci Duhul Sfânt va veni, şi va locui
şi în tine, f iindcă aceasta este ceea ce a promis Dumnezeu tuturor celor
care cred în Domnul Isus.
Îndepărtează toate f igurile.

Întrebări de recapitulare
1. Pe cine a promis Domnul Isus că va trimite? (pe Duhul Sfânt)
2. Cine este Duhul Sfânt? (Dumnezeu)
3. Ce semne au arătat că Duhul Sfânt a venit să locuiască în cei 120
de credincioşi, care se af lau într-o casă în Ierusalim? (un sunet ca
vâjâitul vântului, limbi ca de foc)
4. Cum înţelegeau oamenii veniţi din alte ţări ce spuneau urmaşii
Domnului? (Duhul Sfânt i-a pus pe ucenici să vorbească în limbi.)
5. În cine locuieşte astăzi Duhul Sfânt? (În toţi aceia care cred în
Domnul Isus.)
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6. Daţi un exemplu referitor la modul în care poate Duhul Sfânt să
ne ajute. (Să trăim cum vrea Dumnezeu, să ne dăm seama că greşim,
să înţelegem Cuvântul lui Dumnezeu, să ştim că aparţinem lui Isus,
să ne asemănăm tot mai mult cu Isus.)
7. De ce nu le mai era teamă credincioşilor să vorbească despre Isus?
(Duhul Sfânt care locuia în ei, îi încuraja.)
8. Cei mai mulţi oameni din mulţime nu erau credincioşi. Despre
ce le-a vorbit lor Duhul Sfânt? (despre păcatul lor)
9. Ce le-a spus Petru că trebuie să facă? (Să se pocăiască.)
10. Despre ce promisiune a lui Dumnezeu le-a vorbit el? (Dacă credeau
în Domnul Isus, primeau Duhul Sfânt.)
Activitate suplimentară
Lucruri pe care poate să le schimbe Duhul Sfânt în viaţa noastră
Foloseşte ambele idei sau numai una, în funcţie de timpul
disponibil.
1

Împarte copiii în grupe mici, şi desemnează un învăţător sau un
ajutor care să conducă f iecare grupă. Dă f iecărei grupe o foaie de
hârtie şi un creion, şi copiii să scrie o listă cu lucruri pe care Duhul
Sfânt le poate schimba în viaţa copiilor de vârsta lor.

2

Dă f iecărui copil o foaie de hârtie, împărţită cu o linie în două
coloane, sau îndoită în lungime sau în lăţime. Jumătăţile hârtiei
să aibă titlul: „Înainte“ şi „După“. Fiecare copil să deseneze un
exemplu de comportament al unui copil, înainte să f ie schimbat
de Duhul Sfânt, şi după aceea.

Activitate suplimentară
Trusa mărturiei (partea a II-a)
Pe a doua pagină a carneţelului de rugăciune, copiii să scrie titlul
„Prieteni“, apoi să enumere pe prietenii lor nemântuiţi, pentru care
se vor ruga.
Ajută f iecare copil să confecţioneze o Carte fără Cuvinte, pe care să o
folosească atunci când vorbesc despre Isus familiei sau prietenilor lor.
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Pregăteşte câteva cutiuţe
în plus pentru noii veniţi
sau pentru cei care şi-au
uitat cutia acasă.
Cartea fără Cuvinte şi
instrucţiuni de folosire pot
f i comandate de la AMEC
(vezi adresa pe copertă).
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Îndoaie foi mici de hârtie de culoare galbenă sau aurie, neagră, roşie,
albă şi verde. Lipeşte în ordinea dată mai sus, una de cealaltă, o parte a
foilor îndoite. Pentru a forma coperta, lipeşte foaia verde de jumătate
din foaia neagră îndoită şi spatele foii galbene îndoite.
Explică faptul că pagina neagră reprezintă păcatul, cea roşie sângele
Domnului Isus, cea albă inima noastră curată după ce Domnul Isus
ne iartă păcatul, cea galbenă sau aurie cerul, iar cea verde creşterea în
credinţă, după ce am crezut în Domnul Isus.
Activitate suplimentară
Scenetă
Alege câţiva copii, care să explice clasei mesajul Evangheliei, folosind
Cartea fără Cuvinte. Apoi Fiecare copil să-şi aleagă un partener, şi să-şi
explice unul altuia Evanghelia, cu ajutorul Cărţii fără Cuvinte.
Activitate suplimentară
Mărturii personale
Înregistrează şi transcrie mărturiile copiilor (vezi activitatea suplimentară de la lecţia 1).
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Lecţia 3

Vindecarea unui bărbat paralizat de la poarta templului
Text biblic pentru învăţător

Schiţa lecţiei

Fapte 3:1-16

Introducere
Descrierea bărbatului paralizat şi a vieţii lui

Adevăr central
Domnul Isus Hristos Se îngrijeşte de cea mai mare
nevoie a ta.
Aplicaţie
Nemântuit: Domnul Isus este Singurul care poate
să-ţi ierte păcatele. Crede în El!
Mântuit:
		

Spune şi altora cum Se îngrijeşte Domnul
Isus de cea mai mare nevoie a lor.

Verset de memorat
„Căci noi suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu.
Voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui
Dumnezeu.“ 1 Corinteni 3:9
Ajutoare vizuale
 planşe: de la 3-1 la 3-5
sau
 f iguri: de la 1A-22 la 1A-26, şi 1A-29,1A-30 şi
1A-41
şi
 Decupează un carton cu conturul unui corp
omenesc, şi scrie adevărul central pe el. Arată-l de
f iecare dată când menţionezi adevărul central.
 Cuvinte scrise pe carton: păcat (pus pe forma
unei inimi negre), paralizat de picioare, Petru,
Ioan, templu
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Desfăşurarea evenimentelor
1. Petru şi Ioan merg la templu
2. Bărbatul paralizat cerşeşte

ACN

3. „Uită-te la noi“

ACN

4. „În Numele lui Isus din Nazaret,
ridică-te şi mergi!“
Punct culminant
Omul sare în picioare şi merge

ACN

Concluzie
Bărbatul care fusese paralizat Îl laudă
pe Dumnezeu în templu
Uimirea oamenilor

ACM, ACN

Primii creştini

Lecţia
 Introducere: Descrierea bărbatului paralizat şi a vieţii lui

Stătea lângă una din intrările templului. Probabil că intrarea era
frumoasă, de aceea i s-a dat numele de „Poarta frumoasă“.
Pune omul (1A-24).
Planşa 3-2

Ca în f iecare zi, el fusese adus de alţii, pentru a şedea şi a cere bani
trecătorilor. De ce avea nevoie să f ie adus de alţii? Pentru că nu putea
să meargă – nu a mers niciodată – s-a născut aşa. Picioarele lui erau
paralizate. De ce trebuia să ceară bani trecătorilor? Pentru că nu putea
să muncească, f iindcă avea picioarele paralizate, iar autorităţile din
timpul acela nu-i ajutau pe oamenii inf irmi. Şi astfel, acest om era
adus la templu de prietenii sau familia lui, şi lăsat la „Poarta frumoasă“,
să cerşească. Templul era locul cel mai potrivit pentru aceasta. Mulţi
oameni mergeau în f iecare zi acolo să se roage, şi el le cerea bani. Şi în
ziua aceea, ca de obicei, el cerşea. Era aproape ora trei după-amiaza,
oră stabilită pentru rugăciunea în templu. Urma să vină mulţi oameni,
şi acest bărbat paralizat de picioare se aştepta să primească bani de la
ei.
 Desfăşurarea evenimentelor: Petru şi Ioan merg la templu

Petru şi Ioan erau în drum spre templu.

Planşa 3-1

Pune pe Petru (1A-41) şi pe Ioan (1A-23).

Ei mergeau acolo zilnic, pentru a-L lăuda pe Dumnezeu, şi a se ruga
Lui. În timp ce intrau în templu pe „Poarta frumoasă“, pe cine credeţi
că au văzut ei la intrare?
Aşteaptă răspunsurile copiilor.
 Desfăşurarea evenimentelor: Bărbatul paralizat cerşeşte

Da, pe bărbatul paralizat. Şi ce credeţi că le-a cerut el?
Aşteaptă răspunsurile copiilor.
Planşa 3-3

Le-a cerut bani.
ACN

Care credeţi că era cea mai mare nevoie a bărbatului paralizat? Banii?
Nu cumva cea mai mare nevoie a lui era să poată merge? Da, dar avea
nevoie de bani să-şi cumpere de mâncare. Dar dacă un doctor i-ar f i
vindecat paralizia lui, poate şi-ar f i găsit un loc de muncă, să câştige
bani. Dar era ceva de care acest bărbat paralizat avea şi mai mare nevoie.
El se născuse cu o problemă mai mare decât imposibilitatea de a merge.
Şi tu te-ai născut cu această problemă mare. Ea se numeşte păcat.
Aşează cuvântul „păcat“ pe forma de inimă.

Ce este păcatul?
Aşteaptă răspunsurile copiilor.

Păcatul este neascultarea de Dumnezeu – să faci ceea ce spune El să
nu faci, şi să nu faci ceea ce spune El să faci. Cum ştim dacă ceva este
sau nu păcat?
Aşteaptă răspunsurile copiilor.
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Dumnezeu ne spune în Cuvântul Său ce este bine şi ce este rău. Biblia
ne spune că atunci când ne-am născut, aveam deja o natură păcătoasă.
Ne-am născut cu dorinţa de a face ceea ce este rău, şi nu ceea ce vrea
Dumnezeu. Este mai uşor să facem răul decât binele. Este mai uşor
să ne enervăm decât să ne stăpânim; mai uşor să minţim, ca să ieşim
dintr-o încurcătură, decât să spunem adevărul; şi ne este mai greu să
facem binele, atunci când prietenii ne îndeamnă la ceva rău. Nimeni
nu a trebuit să ne înveţe să f im aşa. De ce este păcatul o problemă aşa
de mare?
Pune copiii să răspundă.

Pentru că el ne desparte de Dumnezeu. Dacă păcatele noastre nu sunt
iertate, nu putem să ajungem niciodată în cer, la Dumnezeu. În schimb,
Dumnezeu trebuie să ne pedepsească pentru totdeauna pentru păcatele
noastre. Nevoia noastră cea mai mare este să ni se ierte păcatele. Poate
tu eşti preocupat cu nevoile şi dorinţele tale, şi nu te gândeşti la lucrul
de care ai cea mai mare nevoie. Probabil tot aşa era şi bărbatul paralizat.
Se gândea mai mult la cum să facă să primească mai mulţi bani, decât
la problema păcatului său.
Aşadar, când a văzut că Petru şi Ioan voiau să intre în templu, le-a cerut
milostenie (Fapte 3:3). Petru şi Ioan s-au oprit şi l-au privit.
 Desfăşurarea evenimentelor: „Uită-te la noi!“

Pune pe copii să facă
o scenetă, din acest
fragment din povestire.

Petru a spus (citeşte Fapte 3:4): „Uită-te la noi!“.
Bărbatul paralizat a crezut că ei voiau să-i dea bani, aşa că s-a uitat la ei
cu atenţie. Poate a fost dezamăgit când Petru a început să îi vorbească,
şi i-a spus:
Citeşte Fapte3:6.

„Argint şi aur n-am.“ Petru şi Ioan nu aveau bani. Era totuşi ceva ce
puteau să facă pentru acest bărbat paralizat?
Singuri, Petru şi Ioan nu puteau face nimic pentru el, dar cunoşteau
pe Cineva care putea. Ştiau că Domnul Isus putea să-l ajute, indiferent
care era nevoia lui. Ştiau că El Se putea îngriji de cea mai mare nevoie
pe care o avea acest om. Care era cea mai mare nevoie a lui?
Lasă copiii să răspundă.

Da, nevoia de a avea păcatele iertate. Petru şi Ioan, cât şi ceilalţi
credincioşi, spuneau oamenilor de pretutindeni că Domnul Isus le poate
ierta păcatele. Ei explicau că Domnul Isus, când a murit pe cruce, a
luat asupra Lui păcatele omenirii, apoi a înviat, şi poate să ierte păcatele
tuturor celor ce cred în El.
Pune crucea (1A-26) pe o altă tablă, separat.

Crezi că aceasta este şi cea mai mare nevoie a ta? Sau există alte lucruri
pe care le doreşti mai mult?
Să ne imaginăm un băieţel, pe nume Adrian, care îşi dorea mai mult
decât orice o bicicletă nouă. De ziua lui a primit bicicleta. Până
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ACN
Arată cartonul cu adevărul
central: „Domnul Isus
Hristos Se îngrijeşte de
cea mai mare nevoie a ta.“
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când nu a primit-o, nu a fost fericit. Acum este aşa de fericit! Dar
va f i el oare mulţumit tot timpul, de acum înainte? Nu. Peste câteva
săptămâni el a văzut altceva, şi a dorit şi aceasta – un joc la calculator.
Simţea că nu va f i fericit, până când nu îl va avea şi pe acela. Adrian a
crescut, dorindu-şi mereu mai mult. Acum are un loc de muncă, dar
îşi doreşte un alt loc de muncă, unde să câştige mai mulţi bani. Şi-a
cumpărat maşină, dar îşi doreşte una mai puternică şi mai frumoasă.
Şi-a cumpărat casă, dar îşi doreşte una mai mare. Adrian crede că toate
aceste lucruri sunt importante, şi trebuie să le aibă. El crede că sunt
importante pentru a-l face fericit, dar el nu este niciodată mulţumit şi
nici fericit. Cel mai important lucru în viaţă nu este să ai mulţi bani
sau multe lucruri materiale. Care este cel mai important lucru de care
are nevoie Adrian?
Aşteaptă răspunsurile copiilor.

La fel ca tine, şi el are nevoie, mai mult decât orice, să-i f ie iertate
păcatele. Cum se poate face aceasta? Ascultaţi ce ne spune Cuvântul
lui Dumnezeu.
Citeşte Fapte 3:19.

„Pocăiţi-vă dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă
păcatele!“
Vrei să-I ceri astăzi Domnului Isus să ţi le şteargă? Domnul Isus Se
poate îngriji de cea mai mare nevoie a ta – iertarea păcatelor – aşa cum
S-a îngrijit şi de cea mai mare nevoie a bărbatului paralizat.
Petru a continuat să-i spună bărbatului paralizat (citeşte Fapte 3:6): „…
dar ce am, îţi dau“.
Ce avea să-i dea, dacă nu bani?
 Desfăşurarea evenimentelor: „În Numele lui Isus din Nazaret, ridică-te şi mergi!“

El a continuat, (citeşte Fapte 3:6) „… în Numele lui Isus din Nazaret,
ridică-te şi mergi!“
Îndepărtează crucea (1A-26). Înlocuieşte pe Petru (1A-41) cu f igura (1A-22).
Planşa 3-4

Petru l-a luat pe bărbat de mâna dreaptă, şi el s-a ridicat în picioare,
dintr-o săritură.
Înlocuieşte (1A-24) cu f igura (1A-25).
 Punct culminant: Omul sare în picioare, şi merge

Imediat, i s-au întărit tălpile şi gleznele. A sărit în sus. Era aşa de fericit.
Cum de a reuşit bărbatul paralizat să facă acest lucru?
Aşteaptă răspunsurile copiilor.

Domnul Isus l-a vindecat. Petru şi Ioan nu au putut face acest lucru.
Prietenii lui nu îl puteau vindeca. Omul nu putuse face nimic, ca să se
vindece. Dar Domnul Isus S-a îngrijit de nevoia lui. Biblia ne spune:
Citeşte din Biblie Fapte 3:16a.
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Omul a fost vindecat prin credinţa în Domnul Isus. Acest om a crezut
că Domnul Isus îl poate vindeca. Crezi şi tu că Domnul Isus poate
să îţi ierte păcatele? Nimeni nu ţi le poate ierta. Eu nu am această
putere, nici părinţii tăi, nici un preot, nici tu nu poţi de unul singur;
dar Domnul Isus poate, pentru că El le-a luat asupra Sa. Păcatele îţi
sunt iertate, numai dacă crezi în Domnul Isus. Ştiţi şi alte căi prin care
oamenii încearcă să aibă păcatele iertate?

ACN

Aşteaptă răspunsurile copiilor.

Unii oameni încearcă să f ie cât se poate de buni. Alţii încearcă să facă
lucruri bune, pentru a compensa ceea ce au făcut rău. Unii oameni
repetă rugăciuni învăţate pe dinafară. Însă niciunul din aceste lucruri
nu le aduce iertarea de păcate.
Dacă vrei să ai şi tu păcatele iertate, dar nu ai înţeles ce trebuie să faci,
aşteaptă, când se încheie programul, lângă tabla de f lanelograf. Eu voi
şti că vrei să vorbeşti cu mine, despre iertarea păcatelor. Îţi voi arăta
din Cuvântul lui Dumnezeu că Domnul Isus este Singurul care Se
îngrijeşte de cea mai mare nevoie a ta, la fel cum S-a îngrijit şi de cea
mai mare nevoie a bărbatului paralizat .

Spune copiilor că eşti
disponibil să-i sfătuieşti.

Imaginaţi-vă cum s-a simţit acel om. Acum putea să meargă, pentru
prima oară în viaţa lui.
Înlocuieşte pe Petru, (1A-22), Ioan (1A-23) şi bărbatul paralizat(1A-25) cu figura 1A-29.
 Concluzie: Fostul bărbat paralizat Îl laudă pe Dumnezeu în templu

El a mers pe picioarele lui în templu, împreună cu Ioan şi cu Petru,
lăudând pe Dumnezeu. Ştia cine îl vindecase. El L-a lăudat şi I-a
mulţumit lui Dumnezeu, nu lui Petru şi Ioan. Ce minune! Petru şi Ioan
mergeau la templu să se închine, iar acum ei Îl lăudau pe Dumnezeu
şi Îi mulţumeau pentru că l-a vindecat şi pe bărbatul paralizat.

Planşa 3-5

Pune oamenii (1A-30).
 Concluzie: Oamenii sunt uimiţi

Oamenii din templu priveau cum fostul bărbat paralizat Îl lăuda pe
Dumnezeu. Ei îl cunoşteau. Îl văzuseră în f iecare zi cerşind. Acum
văzuseră ce i se întâmplase, şi erau miraţi. Ce minune avusese loc în
viaţa acestui om!
Cea mai mare minune este atunci când Domnul Isus îţi iartă păcatele.
Dacă El ţi-a iertat păcatele, tu trebuie să f ii plin de mulţumire şi de
laudă. Eşti tu atât de mulţumitor lui Dumnezeu, încât eşti gata să le
spui şi altora despre ceea ce a făcut El pentru tine, şi ceea ce poate să facă
şi pentru ei? Văd alţi oameni transformarea pe care a făcut-o Domnul
Isus în viaţa ta? Ştiu şi alţi oameni că I-ai cerut Domnului Isus să-ţi
ierte păcatele? Acestui om nu i-a fost teamă să-L laude pe Dumnezeu,
şi să spună tuturor despre transformarea pe care a făcut-o Domnul Isus
în viaţa lui. Lui Petru şi Ioan nu le-a fost teamă să îi spună bărbatului
paralizat că Domnul Isus S-a îngrijit şi de cea mai mare nevoie a lui.
Vrei să spui familiei şi prietenilor tăi că Domnul Isus Se poate îngriji
şi de cea mai mare nevoie a lor?
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Roagă-l pe un copil
mântuit să citească
adevărul central: „Domnul
Isus Hristos Se îngrijeşte
de cea mai mare nevoie
a ta.“
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ACN
Nu uita să dai copiilor
nemântuiţi din grup
posibilitatea să răspundă
Evangheliei.

Dacă nu I-ai cerut încă Domnului Isus să-ţi ierte păcatele, cere-I astăzi
să Se îngrijească de cea mai mare nevoie a ta. Aminteşte-ţi promisiunea
Lui: „Pocăiţi-vă dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se
şteargă păcatele.“ (Fapte 3:19). Dacă-L primeşti astăzi pe Domnul
Isus, te întorci la Dumnezeu, El poate să-ţi ierte păcatele; şi apoi vei
putea şi tu să Îl lauzi şi să Îi mulţumeşti pentru transformarea pe care
a făcut-o El în viaţa ta.
Îndepărtează toate f igurile.

Întrebări de recapitulare
1. Care era problema bărbatului care era aşezat la una din porţile
templului? (Era paralizat, nu putea să meargă.)
2. Ce este păcatul? (neascultarea de Dumnezeu)
3. De ce ne este mai uşor să păcătuim, decât să ascultăm de
Dumnezeu? (Pentru că ne-am născut cu o natură păcătoasă.)
4. De ce este păcatul o problemă atât de gravă? (El ne desparte de
Dumnezeu; din cauza lui nu putem ajunge în cer.)
5. Ce le-a cerut bărbatul paralizat lui Petru şi Ioan? (bani)
6. Care era nevoia lui cea mai mare? (Să i se ierte păcatele.)
7. Cine l-a vindecat pe bărbatul paralizat? (Domnul Isus, la porunca
lui Petru.)
8. Cum a fost vindecat acest om? (El a crezut cuvintele lui Petru, că
Domnul Isus îl poate vindeca.)
9. Cum poţi avea şi tu păcatele iertate? (Crezând în Domnul Isus)
10. Ce trebuie să faci dacă Domnul Isus ţi-a iertat păcatele? (Să-L
lauzi, să-I mulţumeşti şi să spui şi altora despre El.)
Activitate suplimentară
Cuvinte încrucişate
Fotocopiază pagina 57 pentru
f iecare copil. Pentru copiii mai
mari copiază indicii pentru
cuvintele pe care trebuie să le
găsească, dar nu şi cuvintele în
sine.
Pentru copii mai mici copiază
lista cuvintelor (pag. 58) şi,
înainte ca ei să înceapă să le
caute, vorbeşte despre însemnătatea acestor cuvinte. Scrie
indicii/semnif icaţia, pentru ca
mesajul să ajungă astfel şi la
părinţii lor.
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Unele litere sunt folosite de mai multe ori. Toate cuvintele se citesc
pe orizontală sau pe verticală. Nu le spune aceasta copiilor mai mari,
pentru a creşte nivelul de dif icultate.
Activitate suplimentară
Trusa mărturiei (partea a III-a)
Pe a treia pagină a carneţelului de rugăciune copiii scriu titlul „motive
de laudă“, şi fac o listă cu lucruri pe care le-a făcut Dumnezeu pentru
ei. Rugaţi-vă împreună, lăudându-L pe Dumnezeu, pentru ceea ce este,
şi pentru ceea ce a făcut şi face El. Apoi rugaţi-vă pentru mântuirea
celor pe care i-aţi scris în carneţelul de rugăciune.
Dă copiilor foarfece, lipici şi hârtie pentru lucru manual. Pentru
decorarea cutiuţei, hârtiile trebuie să f ie în culorile Cărţii fără Cuvinte.
Reaminteşte-le să-şi aducă cutiuţa şi data viitoare. Încurajează-i să se
roage şi să mărturisească folosind aceste „unelte“.
Activitate suplimentară
Mărturii personale
Înregistrează şi transcrie mărturiile copiilor (vezi activitatea suplimentară de la lecţia 1).
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Pregăteşte câteva cutiuţe
şi carneţele în plus pentru
noii veniţi sau pentru cei
care şi-au uitat cutiuţa
acasă.

Lecţia 4

Anania şi Safira
Text biblic pentru învăţător
Fapte 4:32 – 5:11

 Foloseşte şi următoarele cuvinte scrise pe
carton:
Prima parte:

creştini, ucenici, Anania,
Saf ira, Petru.
A doua parte: Samaria, Simon, Filip, Petru,
Ioan.

Fapte 8:9-24
Notă: Această lecţie conţine două povestiri separate,
deşi ambele au acelaşi adevăr central. Predă-le
separat.
În general, se crede faptul că Anania şi Saf ira erau
creştini, dar Simon nu.
Adevăr central
Dumnezeu ştie toate lucrurile
Aplicaţie
Nemântuit: Prima parte: Nu poţi să-ţi ascunzi
păcatul înaintea lui
Dumnezeu.
A doua parte: Nu poţi să-L înşeli pe
Dumnezeu, ca El să
creadă că eşti creştin.
Mântuit:

Nu poţi să-L faci pe Dumnezeu să
creadă că viaţa ta de creştin este mai
bună decât este ea în realitate.

Verset de memorat
„Şi faptul acesta se va vedea în ziua când, după
Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca, prin Isus
Hristos, lucrurile ascunse ale oamenilor.“ Romani
2:16
Ajutoare vizuale
 planşe: de la 4-2 la 4-5
sau
 f iguri: de la 1A-31 la 1A-36.
şi
 Decupează un carton în formă de cerc, şi scrie
adevărul central pe el. Arată-l de fiecare dată când
menţionezi adevărul central.
 Două săculeţe din pânză, unul cu monede,
celălalt cu bucăţi de carton pe care să f ie scrise
cuvintele: „înşelăciune“, „minciună“ etc. (aşa
cum este explicat la pagina 34).

Schiţa lecţiei – prima parte
Introducere
Gabi şi avionul lui jucărie
Desfăşurarea evenimentelor
1. Primii creştini împart totul
2. Anania şi Saf ira fac un plan

AC

3. Anania aduce banii primiţi pentru ogor
4. Petru îi descoperă minciuna

ACM

Punct culminant
Moartea lui Anania
Concluzie
Moartea Saf irei

ACM, ACN

Schiţa lecţiei – a doua parte
Introducere
Camelia şi piersica
Desfăşurarea evenimentelor
1. „Acesta este marea putere a lui Dumnezeu“
2. Filip predică, şi mulţi cred
3. Simon pretinde că este creştin

ACN

4. Vin Petru şi Ioan
5. Simon încearcă să cumpere putere
6. Răspunsul lui Petru

ACN

Concluzie
Pocăiţi-vă, ca să f iţi iertaţi

ACN
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Lecţia – prima parte
 Introducere: Gabi şi avionul jucărie

Tatăl lui Gabi l-a ajutat să construiască un avion jucărie. A fost greu
de construit, din cauza multor părţi mici, dar când a fost gata, arăta
bine. Gabi l-a aşezat pe un raft, în dormitorul lui. Într-o zi a venit la
el prietenul lui, Ionuţ, ca să se joace cu el. Ionuţ a văzut avionul.
„Uau!“ spuse el. „Tu l-ai făcut?“
„Da“, a răspuns Gabi.
„Vreau să fac şi eu aşa ceva“, a spus Ionuţ. „Ale mele întotdeauna arată
groaznic.“
Ce nu i-a spus Gabi lui Ionuţ?
Aşteaptă răspunsurile copiilor.

Gabi nu i-a spus adevărul. Nu i-a spus că tatăl lui l-a ajutat. L-a înşelat
pe Ionuţ, lăsându-l să creadă ceva ce nu era adevărat. Ionuţ a crezut
că Gabi se pricepe mai bine decât el să facă avioane. Era o minciună,
nu-i aşa? Şi când nu spui tot adevărul, este tot o minciună.
Anania şi soţia lui, Saf ira, au făcut un plan, ca să nu spună tot
adevărul.
Pune pe Anania (1A-3) şi pe Saf ira (1A-32).

Citim despre ei în Cuvântul lui Dumnezeu.
Arată Biblia şi deschide la Fapte 5, pentru a arăta faptul că acum spui ceva din Cuvântul
lui Dumnezeu.

Planşa 4-2
Dacă doreşti ca aceste
nume grele să f ie reţinute
mai uşor de copii, scrie-le
pe f iecare pe câte o
bucată de carton.

 Desfăşurarea evenimentelor: Primii creştini împart totul

Ei au crezut în Domnul Isus; erau doi dintre primii creştini. Primii
creştini împărţeau cu alţii tot ce aveau. Unii dintre ei, care aveau case sau
ogoare, le vindeau, şi dădeau banii apostolilor. (Apostoli este alt nume
pentru cei unsprezece, care au fost ucenicii apropiaţi ai lui Isus. Iuda se
sinucisese). Ucenicii dădeau apoi banii celor care erau în nevoie.
 Desfăşurarea evenimentelor: Anania şi Saf ira fac un plan

Anania şi Saf ira aveau o moşioară, un ogor. Ei n-au vrut să doneze
toţi banii primiţi pe ogor, dar voiau ca alţii să creadă despre ei că erau
generoşi. Poate credeau că oamenii vor spune despre ei că sunt egoişti,
dacă nu-şi vindeau şi ei ogorul, aşa cum au făcut şi alţii. Ei s-au gândit
la un mod în care să-i facă pe ceilalţi să creadă despre ei că sunt generoşi.
Iată ce au făcut: au vândut un ogor, dar nu au dat toţi banii ucenicilor,
ci s-au hotărât să păstreze o parte pentru ei. Nu era nimic rău în faptul
că păstrau o parte din bani. Păcatul Ananiei şi Saf irei era că au spus că
au dat toţi banii. Nu au spus ucenicilor că au păstrat o parte pentru
ei, ci doar i-au lăsat să creadă că au dat toţi banii. Credeau că nimeni
nu îşi va da seama.
… dar era Cineva care ştia, Cineva care ştia tot ce gândeau şi făceau ei.
Cineva care ştie tot ce gândeşti şi faci şi tu. Da, Dumnezeu ştia. El ştie
totul. El ştie şi ce gândeşti acum. Poate că te prefaci că asculţi, dar de
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Arată cartonul cu adevărul
central: „Dumnezeu ştie
toate lucrurile“.

fapt visezi să marchezi un gol la următorul meci de fotbal, sau te întrebi
ce se va întâmpla cu personajele tale preferate din desene animate sau
din f ilm. Eşti cuminte (nu te foieşti şi nu şuşoteşti cu vecinul tău), dar
nu asculţi ce se spune. Chiar dacă reuşeşti să mă păcăleşti pe mine, nu
vei reuşi niciodată să-L păcăleşti pe Dumnezeu. El ştie adevărul despre
toate lucrurile.
Dumnezeu ştia şi care erau planurile lui Anania şi Saf ira.
Îndepărtează (1A-32) şi pune (1A-36).
 Desfăşurarea evenimentelor: Anania aduce banii pentru ogorul vândut

Planşa 4-4
Săculeţul lui Anania:
confecţionează dintr-o
bucată de material un
săculeţ, de care prinzi
o etichetă cu numele
„Anania“. Umple săculeţul
cu monezi. Foloseşte-l ca
ajutor vizual.
Săculeţul lui Satana: fă
un săculeţ, şi prinzi de el
o etichetă: „Şmecheriile
lui Satana“. Pune în
el câteva bucăţi de
hârtie, pe care ai scris:
înşelăciune, minciună
etc. Scoate câte una din
săculeţ, pe măsură ce
spui copiilor despre ele.

ACM
Arată spre cartonul cu
adevărul central.
Accentuează gravitatea
înşelăciunii şi a minciunii.

Când Anania a adus banii ucenicilor, Dumnezeu l-a înştiinţat pe Petru
că Anania nu a adus toţi banii.
 Desfăşurarea evenimentelor: Petru îi descoperă minciuna

Petru l-a întrebat pe Anania (citeşte din Fapte 5:3): „Pentru ce ţi-a umplut
Satana inima, ca să minţi pe Duhul Sfânt, şi să ascunzi o parte din
preţul ogorului?“ Anania ascultase de Satana, care doreşte ca creştinii
să nu asculte de Dumnezeu. Păstrând o parte din bani pentru el, nu
i-a minţit doar pe oameni, ci şi pe Dumnezeu. Probabil că Anania a
crezut că Îl poate minţi pe Dumnezeu, la fel cum i-a minţit şi pe alţi
creştini.
Ce nebunie! Nimeni nu poate să ascundă ceva faţă de Dumnezeu,
f iindcă El ştie totul. Ca creştin, tu nu-L poţi convinge pe Dumnezeu că
studiezi Biblia, ca să-L cunoşti mai bine, dacă petreci mult timp citind
o revistă, şi citeşti apoi repede câteva versete, înainte să te culci. Chiar
dacă nu spui nimănui, nu poţi să-L faci să creadă despre tine că eşti
bun şi iubitor, dacă ai gânduri rele despre o altă persoană. Nu poţi să-L
păcăleşti pe Dumnezeu. El ştie tot. Dacă tu, ca creştin, ai păcătuit, prin
faptul că ai încercat să-L înşeli pe Dumnezeu, spune-I acum că îţi pare
rău, şi roagă-L să te ierte. El ne promite în 1 Ioan 1:9 (citeşte acest verset
din Biblie): „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept,
ca să ne ierte păcatele, şi să ne cureţe de orice nelegiuire“. Aminteşte-ţi
mereu faptul că nu poţi avea secrete faţă de Dumnezeu!
 Punct culminant: Moartea lui Anania

Când Anania a văzut că i-a fost dezvăluit secretul, a căzut jos şi a murit!
Trupul lui a fost luat şi îngropat.
Îndepărtează pe Anania (1A-31).
Planşa 4-5

Saf ira, soţia lui, nu venise împreună cu el. Ea a intrat acolo trei ore
mai târziu, neştiind ce s-a întâmplat cu soţul ei.
Pune pe Saf ira (1A-32.)

Petru a întrebat-o: „Acesta este preţul pe care l-aţi primit pe ogor?“
„Da, a răspuns ea, acesta este preţul“.
Era adevărat?
Aşteaptă răspunsurile copiilor.
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Nu. Saf ira l-a minţit pe Petru şi pe toţi ceilalţi care erau acolo. Şi
ea încerca să-L mintă şi pe Dumnezeu. Ascultaţi ce i-a spus Petru
Saf irei:
Citeşte Fapte 5:9.

„Cum de v-aţi înţeles între voi să ispitiţi pe Duhul Domnului? Iată,
picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la uşă, şi te vor lua
şi pe tine.“
 Concluzie: Moartea Saf irei

În acel moment Saf ira a căzut jos moartă, şi trupul ei a fost îngropat
alături de al soţului ei.
Îndepărtează pe Saf ira (1A-32).

Toţi cei ce au auzit despre aceste lucruri s-au înfricoşat foarte tare.
Au văzut cu ochii lor cât de grav este să păcătuieşti împotriva lui
Dumnezeu.

Prin „frică“ înţelegem
teama de pedeapsă, dar
şi „reverenţă, respect faţă
de Dumnezeu“.

Îndepărtează pe Petru (1A-36).

Înţelegi şi tu cât de grav este să păcătuieşti împotriva lui Dumnezeu?
Dumnezeu vede toate păcatele tale. Nu poţi ascunde niciunul din ele,
pentru că El este atotştiutor. Ca creştin nu poţi să-L faci să creadă că
eşti mai bun decât eşti. L-ai minţit pe Dumnezeu despre felul în care
trăieşti? Poate că reuşeşti să-i păcăleşti pe alţii, să te păcăleşti chiar şi
pe tine, dar nu poţi să-L înşeli pe Dumnezeu. Dacă nu ai trăit aşa cum
doreşte Dumnezeu, spune-I că îţi pare rău, şi roagă-L să te ajute să te
schimbi. El poate să facă acest lucru. Aminteşte-ţi de promisiunea Lui
din 1 Ioan 1:9.

ACM

Citeşte din nou versetul din Biblie.

Dacă nu ai crezut în Domnul Isus, crezi că vei reuşi să-L înşeli pe
Dumnezeu, pretinzând că eşti destul de bun, şi vei ajunge în cer? El
cunoaşte f iecare păcat pe care l-ai făcut. Crezi că la Dumnezeu nu
contează ce gândeşti sau faci, ci, dacă faci multe fapte bune, El este
mulţumit de tine? Crezi că ai libertatea să te gândeşti la oricât de multe
lucruri rele şi obraznice, f iindcă oricum nimeni nu va şti niciodată, nici
chiar Dumnezeu? Dumnezeu ştie f iecare gând pe care l-ai avut sau ai.
Nu vei reuşi niciodată să-L convingi pe Dumnezeu că eşti destul de bun,
ca să ajungi în cer. Orice păcat este grav înaintea lui Dumnezeu. Ţi-ai
dat seama că din cauza păcatelor tale eşti în pericol de a f i despărţit de
El pentru totdeauna? Vrei să te pregăteşti pentru cer? Domnul Isus a
fost pedepsit pentru toate păcatele tale. Mulţumeşte-I că a ţi-a iertat
păcatele. Spune-I cât de rău îţi pare pentru păcatele tale, şi cere-I să
te cureţe. Dumnezeu ştie dacă îţi pare rău cu adevărat, şi El promite
în Cuvântul Lui: (citeşte Ioan 6:37) „… pe cel ce vine la Mine, nu-l voi
izgoni afară“. El nu va refuza pe nimeni care vine la El. Nu încerca
să-L minţi pe Dumnezeu, dând impresia că eşti bun. Nu te ajută cu
nimic, pentru că El ştie totul.
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Lecţia – a doua parte
 Introducere: Camelia şi piersica
Pentru această parte a lecţiei
nu sunt planşe.

Camelia se af la în vacanţă într-o ţară călduroasă. Într-o zi îi era sete.
A văzut o piersică frumoasă, zemoasă, numai bună de mâncat. Era
exact ceea ce avea nevoie. Îi lăsa gura apă, numai când se gândea la ea.
Arăta atât de bine! A luat-o şi a muşcat din ea. Oh! Ce dezgustător!
Piersica era viermănoasă; arăta aşa de bine la exterior, dar înăuntru
era stricată.
Uneori oamenii par a f i atât de buni, dar de fapt în interiorul lor sunt
plini de răutate. Citim despre un asemenea om în Biblie.
Citeşte Fapte 8:10.
 Desfăşurarea evenimentelor: „Acesta este marea putere a lui Dumnezeu“

„Acesta este puterea lui Dumnezeu, cea care se numeşte „mare.“
Pune pe Simon (1A-33).

Despre cine vorbeau oamenii din Samaria?
Pune poporul (1A-34).

Vorbeau despre Petru, Ioan sau unul din ucenici? Nu! Vorbeau despre
un om numit Simon. El se ocupa cu magia, şi făcea nişte lucruri mari,
încât oamenii, înşelaţi, credeau că este un om extraordinar. Era puterea
lui Simon de la Dumnezeu? Nu! Puterea lui era de la Satana. Simon
dorea ca oamenii să-l laude şi să creadă despre el că este priceput.
Simon dorea putere pentru el însuşi. Dorea ca oamenii din Samaria să-l
respecte şi să-l admire; şi pentru că ei l-au văzut practicând magia aşa de
mult timp, au început să creadă că în el era puterea lui Dumnezeu.
 Desfăşurarea evenimentelor: Filip predică, şi mulţi cred

Ucenicul Filip a venit în Samaria.
Pune pe Filip (1A-35).

El a predicat oamenilor din Samaria, şi le-a spus cum Domnul Isus
a murit, ca să ierte păcatele oricui crede în El; că a înviat din morţi
şi că poate să le ierte şi lor păcatele, dacă se pocăiesc (le părea rău de
păcatele lor, şi renunţau la ele). Prin Filip, Dumnezeu a vindecat în
Samaria pe mulţi oameni de bolile şi inf irmităţile lor. Când oamenii
din Samaria au auzit ceea ce a spus Filip, şi au văzut minunile pe care
le-a făcut, mulţi din ei au crezut în Domnul Isus. Nu l-au lăudat pe
Filip, aşa cum au făcut cu Simon, ci ei L-au lăudat pe Dumnezeu, care
îi mântuia de păcatele lor şi vindeca pe bolnavi.
 Desfăşurarea evenimentelor: Simon pretinde că este creştin

Simon a auzit şi a văzut şi el aceste lucruri. Oamenii obişnuiau să-l
asculte, şi să se mire de ceea ce făcea el, dar acum Simon vedea cum
oamenii credeau ce spunea Filip. Vedea puterea pe care i-o dădea
Dumnezeu lui Filip, şi era uimit. Dorea să af le mai mult despre puterea
aceasta, aşa că s-a prefăcut că s-a pocăit, şi că a crezut în Domnul
Isus.
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Mă întreb dacă este cineva astăzi aici, care pretinde că este creştin.
Poate că părinţii tăi, învăţătoarea de la şcoala duminicală sau poate
chiar eu cred că eşti creştin, dar tu ştii în inima ta că nu eşti un creştin
adevărat, pentru că nu ai crezut în Domnul Isus. Poţi să ne înşeli pe
toţi, dar nu uita, pe Dumnezeu nu poţi să-L înşeli niciodată; pentru
că El ştie totul despre tine, tot ceea ce ai gândit şi ai făcut. El ştie exact
cum eşti tu, în realitate, cum a ştiut şi cum era Simon.

ACN
Arată cartonul cu adevărul
central: „Dumnezeu ştie
toate lucrurile“. Citiţi-l
împreună.

 Desfăşurarea evenimentelor: Vin Petru şi Ioan

Simon s-a mirat de minunile pe care le făcea Filip, şi l-a urmat. A fost
şi mai mirat când a ajuns în Samaria, şi a văzut ce făceau şi Petru şi
Ioan. Simon voia şi el această putere, pentru el însuşi.
Pune pe Petru şi Ioan (1A-36).
 Desfăşurarea evenimentelor: Simon încearcă să cumpere puterea aceasta

Aşadar, le-a oferit ucenicilor bani, şi a spus (citeşte Fapte 8:19a): „Daţi-mi
şi mie puterea aceasta …“
Citeşte Fapte 8:20.
 Desfăşurarea evenimentelor: Răspunsul lui Petru

„Banii tăi să piară împreună cu tine“, i-a răspuns Petru, „pentru că ai
crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea obţine cu bani“.
Dumnezeu l-a ajutat încă o dată pe Petru să cunoască adevărul.
Dumnezeu ştia cum era Simon, cum era el cu adevărat. Dumnezeu
te cunoaşte şi pe tine, şi ştie dacă te consideri că eşti creştin şi nu eşti.
Ştie de ce faci acest lucru. Poate că vrei să faci pe placul cuiva. Ţi-e
ruşine că te-ai prefăcut? Ai minţit? Trebuie neapărat să te întorci de la
păcatele tale, şi să crezi în Domnul Isus, ca să te ierte.

ACN
Arată cartonul cu adevărul
central.

 Concluzie: Pocăiţi-vă, ca să f iţi iertaţi

Petru i-a spus lui Simon (citeşte Fapte 8:22) „Pocăieşte-te, dar, de această
răutate a ta, şi roagă-te Domnului să ţi se ierte gândul acesta al inimii
tale, dacă este cu putinţă.“
Biblia nu ne spune dacă Simon s-a pocăit, şi L-a rugat pe Dumnezeu
să-l ierte.
Tu ştii că trebuie să te pocăieşti, şi să-i ceri iertare lui Dumnezeu. Vrei
să faci acest lucru astăzi? Ştii că nu poţi să-L păcăleşti pe Dumnezeu,
pentru că El este atotştiutor. Nu fi ca Simon, continuând să păcătuieşti.
Crede în Domnul Isus. Aminteşte-ţi că Dumnezeu promite în Cuvântul
Său (citeşte Ioan 6:37): „Pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară“.
Îndepărtează toate f igurile.

Întrebări de recapitulare
1. Ce au făcut mulţi dintre primii creştini cu casele şi ogoarele lor?
(Le-au vândut şi au dat banii ucenicilor, ca să f ie folosiţi în comun,
pentru toţi.)
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2. Ce au plănuit să facă Anania şi Saf ira? (Să păstreze o parte din bani
pentru ei.)
3. De ce nu puteau ascunde adevărul de Dumnezeu? (El ştie tot.)
4. Ce s-a întâmplat cu Anania şi Saf ira, lucru care a arătat cât de grav
este păcatul împotriva Duhului Sfânt? (Au murit.)
5. De ce nu poţi să-L faci pe Dumnezeu să creadă că eşti destul de
bun, ca să ajungi în cer? (El ştie tot, deci ştie toate lucrurile rele pe
care le-ai făcut şi faci.)
6. De unde avea Simon puterea lui? (de la Satana)
7. Ce le spunea Filip oamenilor din Samaria? (Că Hristos a murit
pentru păcatele lor, şi a înviat; şi că şi ei trebuie să se pocăiască de
păcatele lor.)
8. Ce au făcut mulţi din oamenii din Samaria? (S-au pocăit şi au
crezut.)
9. Cum a încercat Simon să obţină aceeaşi putere pe care o aveau
Petru şi Ioan? (Le-a oferit bani.)
10. Petru i-a spus lui Simon că trebuia să se pocăiască. Ce înseamnă
„a te pocăi“? (Să-ţi pară rău de păcatul pe care l-ai făcut, să renunţi
la el, şi să crezi în Domnul Isus, care te mântuieşte de păcate.)
Activitate suplimentară
Lucruri pe care Dumnezeu le ştie despre mine
Sugestii de folosire a listei de versete de mai jos. Alege una sau mai
multe sugestii, în funcţie de timpul pe care-l ai la dispoziţie şi
vârsta copiilor.
1

Jucaţi „Sabia în teacă“. Copiii se întrec cine găseşte mai repede
versetul în Biblie. Primul care îl găseşte, se ridică în picioare şi
aşteaptă să îl găsească şi ceilalţi. Apoi îl citeşte, iar ceilalţi ascultă,
pentru a af la care este lucrul pe care îl ştie Dumnezeu. Ei ascultă şi
mai atenţi, dacă le spui că alegi pe cineva să răspundă, chiar dacă
nu s-a ridicat în picioare.

2

Împarte f iecărui copil o foaie, pe care sunt scrise versetele. În
dreptul f iecărui verset ei trebuie să scrie ce ştie Dumnezeu (să
lucreze individual sau în echipă, supravegheaţi de un ajutor de
învăţător).

3

Citeşte versetele pentru copiii mai mici, şi lasă-i să aleagă unul
dintre ele, pentru a-l ilustra.

4

Compune o foaie de lucru „Potriveşte versetul cu propoziţia“.
Scrie versetele pe o parte, iar pe cealaltă parte răspunsurile în
paranteze, dar nu în ordinea corectă. Copiii să caute versetele, şi
să le unească cu o linie cu răspunsul corect. (Lista de mai jos este
în ordinea corectă.)
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Psalmul 44:21

(tainele inimii)

Psalmul 139:2

(când stau jos şi când mă ridic)

Psalmul 139:4

(cuvintele mele, chiar înainte să le rostesc)

Matei 6:8

(ceea ce am nevoie)

Matei 10:30

(numărul f irelor de păr de pe capul meu)

Ioan 10:3

(numele meu)

Activitate suplimentară
Trusa mărturiei (Partea a IV-a)
Pe a patra pagină a carneţelului de rugăciune, copiii să scrie titlul
„Mărturiseşte Domnului păcatele tale“. Aminteşte-le copiilor că chiar
dacă au devenit creştini, s-a putea să mai păcătuiască. Când se va
mai întâmpla aceasta, trebuie să-şi mărturisească păcatul înaintea lui
Dumnezeu, să-I ceară iertare şi să-I ceară ajutorul să nu păcătuiască
din nou. Rezervă-ţi apoi un timp în care copiii să se roage în linişte,
mărturisindu-şi păcatele înaintea lui Dumnezeu.
Confecţionaţi brăţări, din bile în culorile Cărţii fără Cuvinte. Copiii să
înşire pe o fâşie din piele sau f ir gros de lână, lung de 10-12 cm (mai
lung decât circumferinţa încheieturii) bilele în ordinea aceasta: bila
galbenă sau aurie, neagră, roşie, albă şi verde. Înnodaţi f irul la f iecare
capăt al şirului de bile, pentru a centra bilele. Pentru ajustarea brăţării,
introduceţi capetele sforii în direcţii opuse, printr-o bilă transparentă,
şi înnodaţi f iecare capăt.
Activitate suplimentară
Ispita de a înşela
Descrie situaţii în care copiii sunt tentaţi să înşele. Citeşte variantele
de răspuns, şi cere copiilor să ridice mâna când cred că varianta este
corectă.
1

Mama îţi spune să-ţi faci patul înainte să pleci la şcoală. Dacă îl
faci, pierzi autobuzul. Ce faci?
a) Ieşi pe uşă, fără să îl faci;
b) Arunci repede cuvertura peste pat, şi fugi la şcoală;
c) Îi ceri voie mamei să îl faci când vii de la şcoală, şi îl faci imediat
când ajungi acasă.
Dimineaţa următoare te trezeşti mai devreme, şi îţi faci patul
înainte de a pleca la şcoală.
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Pregăteşte câteva cutii şi
carneţele în plus pentru
noii veniţi sau pentru
cei care şi-au uitat cutia
acasă.
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2

Prietenul tău poartă un tricou care nu îţi place, şi te întreabă ce
părere ai de tricoul lui. Ce îi spui?
a) Îi spui că îţi place;
b) Găseşti ceva bun de spus despre el (de ex. „Îmi place culoarea“);
c) Îi spui că nu îţi place.

3

Un coleg de clasă pe care nu-l agreezi, te invită să dormi la el
noaptea următoare. Ce îi spui?
a) Îi spui că mergi, dar nu ai de gând să mergi;
b) Îi spui că trebuie să pleci la bunica, dar nu ai de gând să te duci;
c) Îi spui că mergi, şi te rogi Domnului să te ajute să f ii prietenos
cu el.

4

Învăţătoarea te întreabă unde îţi este tema de casă. Ce îi
răspunzi?
a) Recunoşti că nu ţi-ai făcut-o, şi îi ceri voie să rămâi în pauză
în clasă, şi să ţi-o faci;
b) Îi spui că nu ai ştiut că aţi avut temă, chiar dacă ai ştiut;
c) Îi spui că surioara ta ţi-a rupt caietul, chiar dacă nu a fost aşa.

Activitate suplimentară
Mărturii personale
Înregistrează şi transcrie mărturiile copiilor (vezi activitatea de la lecţia 1).
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Lecţia 5

Petru îi vesteşte Evanghelia lui Corneliu
Text biblic pentru învăţător

Schiţa lecţiei

Fapte 10:1-48

Introducere
A trebuit vreodată să te supui unor reguli?

Adevăr central
Dumnezeu vrea ca toţi oamenii să audă Evanghelia

Desfăşurarea evenimentelor

Aplicaţie

1. Poruncile lui Dumnezeu pentru
poporul Lui

Nemântuit: Tu ai auzit Evanghelia. Crede-o!

2. Vedenia lui Petru

Mântuit:

3. Vin trei oameni

Dumnezeu vrea ca tu să spui şi altora
Evanghelia.

ACM
ACM

4. Motivul venirii lor

Verset de memorat

5. Petru îi invită pe oameni înăuntru

„Evanghelia aceasta a împărăţiei va f i propovăduită
în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor
popoarelor. Atunci va veni sfârşitul.“ Matei 24:14

6. Petru merge la Corneliu împreună
cu alţi fraţi

ACM

7. Petru predică

Ajutoare vizuale

Punctul culminant

 planşe: de la 5-2 la 5-6
sau
 f igurile de f lanelograf: de la 1A-37 la 1A-42

Concluzie

Sunt mântuiţi şi oameni din alte popoare
Crede şi vei f i mântuit

şi
 Imagini ale unor animale curate şi necurate, sau
animale jucărie puse într-o bucată de material.
 Harta Israelului, care să ilustreze Iope (astăzi
Jaffa) şi Cezareea.
 Decupează un carton în formă de cerc (fă-l să
arate ca globul pământesc), şi scrie adevărul
central pe el. Arată-l de f iecare dată când
menţionezi adevărul central.
 Foloseşte şi cuvinte scrise pe cartoane: evrei,
curat, necurat, popoare (naţiuni), Iope, Simon,
Corneliu, of iţer şi Cezareea.
Notă: Într-un moment din program explică pe scurt,
cu ajutorul Cărţii fără Cuvinte, ce înţelegem prin
„Evanghelie“.
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Lecţia
 Introducere: A trebuit vreodată să te supui unor reguli?

A trebuit vreodată să te supui unor reguli? Poate atunci când ai fost
într-o excursie organizată de şcoală sau când aţi mers să vizitaţi o
fabrică.
 Desfăşurarea evenimentelor: Poruncile ale lui Dumnezeu pentru poporul Lui
Confecţionează şi lipeşte
pe o tablă două seturi
de imagini cu animale –
un set îl intitulezi „curate“,
celălalt „necurate“ (vezi
Levitic 11). Copiii care sunt
interesaţi de poruncile
date de Dumnezeu cu
privire la animalele curate
şi necurate să te întrebe
la sfârşitul lecţiei sau al
programului.

Evrei = poporul ales al lui
Dumnezeu;
„Neamuri“ = toate
celelalte popoare sau
naţiuni, în afară de evrei;

În Biblie citim despre multe reguli, pe care le-a dat Dumnezeu evreilor.
Respectarea acestor reguli arăta că ei erau poporul ales al lui Dumnezeu.
Ei erau diferiţi de celelalte popoare.
Unele dintre reguli se refereau la ce trebuiau să mănânce. Dumnezeu le
dădea voie să mănânce doar carnea anumitor animale. Pe cele pe care
aveau voie să le mănânce le-a numit „animale curate“, iar pe cele pe
care nu aveau voie să le mănânce le-a numit „necurate“. Poporul ales al
lui Dumnezeu, evreii, nu mâncau ceva gătit de vreo persoană care nu
era dintre evrei, ca nu cumva aceasta să folosească ceva ce evreilor nu
le era permis să mănânce. De fapt, nici nu mergeau în casa cuiva care
nu era evreu. Ei erau diferiţi de tot restul lumii, pentru că erau poporul
lui Dumnezeu. Evreii îi numeau pe toţi ceilalţi „neamuri“, indiferent
din ce ţară erau sau ce credinţă aveau. „Neamuri“ înseamnă că ei nu
fac parte din poporul Israel. Poporul lui Dumnezeu era special, diferit
de tot restul lumii, deoarece cunoştea legea lui Dumnezeu. Scopul lui
Dumnezeu era ca prin ei, Evanghelia să ajungă la alte naţiuni.
Domnul Isus S-a născut într-o familie de evrei, dar El i-a iubit pe toţi
oamenii, f ie că erau evrei, f ie că erau de altă naţionalitate. Acest lucru
i-a surprins pe ceilalţi evrei, şi unii din ei s-au supărat. Toţi ucenicii
Domnului Isus erau evrei. La fel şi primii creştini. Petru şi ceilalţi
ucenicii au predicat mai întâi evreilor, şi mulţi dintre ei au crezut în
Domnul Isus.
Credeţi că Dumnezeu dorea ca numai evreii să ştie că Domnul Isus a
murit, ca păcatele lor să f ie şterse?
Aşteaptă răspunsurile copiilor.

ACM
Arată cartonul cu adevărul
central: Dumnezeu vrea
ca toţi oamenii să audă
Evanghelia.
Permite copiilor să
adauge exemple, pe care
le-au văzut sau pe care le
cunosc.

Arată harta. Foloseşte
una suf icient de mare,
pentru ca să găsească
repede ce caută.

Nu, Dumnezeu vrea ca toţi oamenii să cunoască Evanghelia, şi El încă
doreşte acest lucru şi astăzi. Dacă eşti creştin, Dumnezeu vrea să spui
şi altora că Domnul Isus este Singurul care poate să-i mântuiască de
păcatele lor. Poate că ai rude care cred că atât timp cât fac mai multe
fapte bune decât rele, vor merge în cer. Dumnezeu vrea să le spui că
trebuie să se pocăiască, şi să creadă în Domnul Isus pentru a ajunge
în cer. Ei trebuie să creadă în Domnul Isus, ca să f ie mântuiţi, nu să-şi
pună speranţa în numărul faptelor bune pe care le fac. Dumnezeu vrea
ca şi cei din familia ta să audă mesajul Evangheliei. El doreşte ca toată
lumea să audă acest mesaj, şi El avea să le arate aceasta într-un mod
special şi evreilor creştini de atunci, începând cu Petru.
 Desfăşurarea evenimentelor: Vedenia lui Petru

Petru se af la acum în oraşul Iope, în casa unui om numit Simon, care
era tăbăcar (prelucra piei). Într-o zi, în timp ce aştepta pregătirea mesei
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de prânz, Petru s-a urcat pe acoperişul casei, ca să f ie singur şi să se
roage. (În Israel acoperişurile sunt plate, ca o platformă).
Pune pe Petru (1A-41).

În timp ce stătea acolo, Dumnezeu i-a dat o viziune (un fel de vis, dar
care are loc în timp ce persoana este trează). El a văzut ceva, ca o faţă
de masă legată cu cele patru colţuri, coborând din cer.

Planşa 5-3

Pune faţa de masă (1A-42).

În faţa de masă erau tot felul de animale „necurate“.
Arată din nou imaginile cu animale.

Apoi Petru a auzit o voce care spunea (citeşte din Fapte 10:13): „Petre,
scoală-te, taie şi mănâncă.“
Petru a fost şocat!
Citeşte din Fapte 10:14.

„Nicidecum, Doamne“, a spus el, „căci niciodată n-am mâncat ceva
spurcat sau necurat“. Petru nu înţelegea ce însemna faţa de masă cu
animalele necurate din ea. Îi spunea oare Dumnezeu că poate mânca
orice animal, chiar şi acelea pe care evreii le considerau necurate?
Dumnezeu a vorbit din nou lui Petru (citeşte Fapte 10:15): „Ce a curăţit
Dumnezeu, să nu numeşti spurcat“.
Acest lucru s-a întâmplat de trei ori, apoi faţa de masă a fost ridicată
la cer.

Pentru diversitate,
înregistrează această
porţiune din lecţie şi, în
timp ce copiii ascultă
înregistrarea, roagă-l
pe un copil mai mare
să mimeze acţiunea.
Foloseşte nişte animale
jucărie, puse într-o bucată
de material (în Levitic 11
sunt menţionate animalele
necurate, ex. cămile,
iepuri, porci, bufniţe,
şopârle, şerpi).

Îndepărtează 1A-42.
 Desfăşurarea evenimentelor: Vin trei oameni

Petru încă se întreba ce însemna această viziune, când Duhul Sfânt i-a
spus (citeşte Fapte 10:19-20): „Iată că te caută trei oameni … scoală-te,
coboară-te şi du-te cu ei, fără ezitare, căci eu i-am trimis.“

Planşa 5-4

Petru a coborât de pe acoperiş, şi a văzut că îl aşteptau trei oameni.
Pune slujitorii (1A-39).

El le-a spus: (citeşte Fapte 10:21) „Eu sunt acela pe care-l căutaţi.“ De ce
aţi venit?
El nu ştia cine erau aceşti oameni sau de unde veniseră, dar Dumnezeu
ştia. Totul făcea parte din planul Lui de a arăta evreilor creştini că voia
Lui era ca să audă mesajul Evangheliei şi celelalte popoare. El dorea ca
ei să ştie că Domnul Isus a fost pedepsit pentru păcatele lor, şi că putea
să-i ierte, dacă credeau în El. Apoi, când vor muri, Dumnezeu nu-i va
pedepsi, ci îi va lua în cer. Dumnezeu vrea ca orice om de pe pământ
să ştie acest lucru. Ascultaţi porunca pe care o dă tuturor copiilor Lui,
în Marcu 16:15:
Citeşte acest verset din Biblie.

„Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură“.
Aceasta înseamnă orice persoană. Dacă eşti creştin, împlineşti tu această
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Arată cartonul cu adevărul
central.

poruncă? Când Dumnezeu spune orice făptură, El se referă la f iecare
f iinţă umană. „Orice“ include şi pe oamenii care te supără, f iindcă ştiu
că eşti creştin. Include şi colegul/colega care este atât de nesuferit/ă,
încât nimeni nu s-a împrietenit cu el/ea. Dumnezeu vrea ca toţi oamenii
să audă mesajul Evangheliei. Eşti tu gata să li-l spui? Dumnezeu dorea
ca Petru să f ie gata să facă cunoscută şi celorlalte popoare Evanghelia,
aşa că i-a vorbit lui Petru printr-o viziune; dar el nu ştia încă ce avea
de făcut.
Deci cine erau acei oameni?
Îndepărtează pe Petru (1A-41.)
 Desfăşurarea evenimentelor: Motivul venirii acelor oameni

Doi dintre ei erau slujitori, iar al treilea era un soldat roman. Ei nu
erau evrei, erau dintre celelalte popoare.
Înlocuieşte 1A-39 cu 1A-37.

Arată Cezareea pe hartă.

Planşa 5-2

Nici stăpânul lor nu făcea parte din poporul Israel. Numele lui era
Corneliu, şi era of iţer în armata romană. El avea sub comanda sa
100 de soldaţi. El credea în Dumnezeu, şi I se închina împreună cu
toată casa lui. Se ruga Domnului în f iecare zi, şi Îi arăta cât de mult Îl
iubeşte, ajutându-i pe cei săraci. El, familia şi servitorii lui se temeau
de Dumnezeu, şi se închinau Lui. Cu o zi înainte ca Petru să aibă
acea viziune cu animalele din faţa de masă, Corneliu a avut şi el o
viziune.
În jurul orei trei după-amiază, pe când se ruga, a venit la el un înger,
şi i-a spus: „Cornelie!“
Pune îngerul (1A-40).

Cum credeţi că a reacţionat Corneliu?
Aşteaptă răspunsurile copiilor.

Corneliu s-a speriat când a văzut îngerul. El s-a înfricoşat şi a răspuns:
„Ce este, Doamne?“ Şi îngerul i-a zis:
Citeşte din Fapte 10:4-6.

„Rugăciunile şi milosteniile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu …
Trimite acum nişte oameni la Iope şi cheamă pe Simon, zis şi Petru.
El găzduieşte la un om numit Simon tăbăcarul, a cărui casă este lângă
mare: acela îţi va spune ce trebuie să faci.“
Înlocuieşte 1A-40 cu 1A-39.

Menţionează două
localităţi pe care copiii
le cunosc, şi care sunt
la aproximativ aceeaşi
distanţă una de alta, ca
Iope de Cezareea.

Corneliu a chemat doi slujitori şi un soldat din subordinea lui. Şi
aceştia erau temători de Dumnezeu şi se închinau Lui. Corneliu le-a
explicat ce i-a spus îngerul, şi apoi i-a trimis direct la Iope, ca să-l
aducă pe Petru.
Îndepărtează pe Corneliu (1A-37).

Iope era la o distanţă de 51 km de Cezareea. Imaginaţi-vă că mergeţi de
la …… până la …… Oamenii au călătorit toată ziua, iar în dimineaţa
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următoare, devreme, au pornit din nou la drum, şi la amiază au ajuns
la casa lui Simon tăbăcarul.
 Desfăşurarea evenimentelor: Petru îi invită pe oameni înăutru

Pune pe Petru (1A-41).
Nicio planşă

Când ei i-a spus lui Petru, că un înger i-a spus lui Corneliu să trimită
după el, acesta i-a invitat în casă. Imaginaţi-vă! Petru, un evreu, a invitat
oameni dintr-un popor străin în casa unde stătea el! Petru a învăţat
atunci că Dumnezeu iubeşte şi pe celelalte popoare, la fel ca pe evrei.
A înţeles ce îi transmitea Dumnezeu prin acea viziune. Dumnezeu
i-a arătat că nu trebuie să privească pe cei din alte naţiuni ca pe nişte
„necuraţi“, ca pe unii cu care nu are voie să aibă de-a face. Dar încă nu
ştia că urma să le spună Evanghelia, vestea cea bună despre Isus.
Există oameni cărora tu, care ai fost mântuit, nu ai vrea să le spui mesajul
Evangheliei? Poate cunoşti oameni care au o credinţă diferită de a ta.
Poate că în clasa ta sunt martori ai lui Iehova. Crezi că lor nu trebuie
să le spui mesajul Evangheliei, f iindcă ei cred altceva? Ce crezi că vrea
Dumnezeu? Da, Dumnezeu vrea ca toţi oamenii să audă Evanghelia,
chiar şi cei care cred altfel decât tine. În alte ţări există milioane de
oameni care cred lucruri diferite. Dumnezeu vrea ca şi acei oameni să
audă mesajul Evangheliei. Nu poţi merge singur să le spui la toţi, dar
poţi să te rogi pentru misionarii care merg la ei, sau să dăruieşti o parte
din banii tăi, pentru a ajuta lucrarea de evanghelizare.

ACM

Corneliu, familia şi servitorii lui aveau nevoie de cineva, care să le spună
Evanghelia. Ei ştiau unele lucruri despre Dumnezeu, dar nu ştiau că
aveau nevoie să creadă în Domnul Isus, ca El să le ierte păcatele.
Poate că nu L-ai rugat încă pe Domnul Isus să-ţi ierte păcatele. Deşi
ţi-ar place să faci aceasta, există lucruri pe care nu le înţelegi. La sfârşitul
programului stai jos, şi eu voi şti că vrei să mă întrebi cum poţi să crezi
în Domnul Isus.
Dumnezeu voia ca şi Corneliu, familia şi prietenii lui să cunoască
mesajul Evangheliei, şi de aceea vorbeau acum aceşti oameni cu
Petru.
 Desfăşurarea evenimentelor: Petru merge împreună cu şase fraţi la Corneliu

Oamenii pe care i-a trimis Corneliu au rămas peste noapte în casa
tăbăcarului Simon, iar a doua zi, Petru şi şase creştini din Iope, au plecat
cu servitorii la Corneliu în Cezareea. Au ajuns acolo ziua următoare;
Corneliu îi aştepta.
Pune pe Corneliu (1A-37).

El adunase toate rudele şi prietenii apropiaţi, ca să asculte cuvintele
lui Petru.
Pune rudele şi prietenii (1A-38).

Când era să intre Petru, Corneliu, care îi ieşise înainte, s-a aruncat la
pământ şi s-a închinat; dar Petru l-a ridicat, şi i-a spus: (citeşte Fapte 10:26)
„Ridică-te, şi eu sunt om“.
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 Desfăşurarea evenimentelor: Petru predică

Când au intrat, Petru i-a văzut pe toţi cei care aşteptau să asculte tot
ceea ce avea să le spună el. El le-a spus: „Ştiţi că legea lui Moise îmi
interzice să intru în casa vreunui om dintre celelalte popoare, dar
Dumnezeu mi-a spus să nu numesc pe nimeni necurat sau spurcat“.
Corneliu i-a povestit şi el lui Petru ceea ce îi spusese îngerul. Apoi Petru
a început să le spună mesajul Evangheliei. Le-a spus cum Dumnezeu
iartă păcatele oricui crede în Domnul Isus, f ie dintre evrei, f ie dintre
celelalte popoare.

Planşa 5-5

El le-a mai spus: (citeşte Fapte 10:43) „… oricine crede în El, primeşte în
Numele lui iertarea păcatelor.“
 Punctul culminant: Sunt mântuiţi şi oameni din alte popoare

Când Corneliu şi oamenii adunaţi acolo au auzit Evanghelia, au crezut
toţi în Domnul Isus. Evreii care veniseră cu Petru erau uimiţi. Acum
ştiau şi ei că Dumnezeu voia ca toată lumea, toate popoarele să audă
Evanghelia.
 Concluzia: Crede şi vei f i mântuit
Planşa 5-6

ACN

Tu ai auzit astăzi prima dată mesajul Evangheliei. Sau poate l-ai auzit
de mai multe ori. Ce decizie ai luat? Ţi-ai recunoscut în faţa Domnului
Isus păcatele? I-ai spus lui Dumnezeu cât de rău îţi pare? Ai crezut în El,
ca să te ierte? Corneliu, familia şi prietenii lui nu au spus: „Mulţumim,
Petru, pentru că ne-ai spus aceste lucruri. Ne vom gândi la ele şi, poate
că într-o zi vom crede în Domnul Isus.“ Ei abia au aşteptat să audă
şi să împlinească ce trebuiau să facă spre mântuirea lor. Acum ştiau
că aveau şansa să se împace cu Dumnezeu, şi au crezut chiar în acel
moment în Domnul Isus. Fă şi tu acest lucru astăzi! Ceea ce i-a spus
Petru lui Corneliu, prietenilor şi familiei lui, este adevărat şi pentru
tine astăzi.
Citeşte din Fapte 10:43

„Toţi prorocii mărturisesc despre El, că oricine crede în El, primeşte
prin Numele Lui iertarea păcatelor.“
Arată cartonul cu adevărul
central.

Dacă ai crezut în Domnul Isus, atunci spune şi altora ce a făcut
Dumnezeu pentru tine; pentru că Dumnezeu vrea ca toată lumea să
audă Evanghelia.
Îndepărtează toate f igurile.

Întrebări de recapitulare
1. Cum numeau evreii pe toţi cei ce nu erau evrei? (neamuri)
2. Cine trebuie să audă Evanghelia? (toată lumea)
3. De ce s-a urcat Petru pe acoperişul casei? (Să f ie singur şi să se
roage.)
4. Ce lucru special a făcut Dumnezeu pentru Petru, în timp ce se
ruga? (I-a dat o viziune.)
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5. Ce i-a spus Dumnezeu lui Petru în acea viziune? (Să nu numească
necurat nimic din ce a curăţit Dumnezeu.)
6. Ce îl învăţa Dumnezeu pe Petru? (Că trebuie să spună Evanghelia
şi celorlalte naţiuni.)
7. Ce fel de om era Corneliu? (Dintre naţiuni, of iţer, se temea şi se
închina lui Dumnezeu, dădea bani la săraci.)
8. Ce trebuia să audă Corneliu, familia şi prietenii lui? (Evanghelia,
Vestea Bună despre Isus)
9. De ce s-a hotărât Corneliu să trimită după Petru? (Aşa i-a spus un
înger.)
10. Ce s-a întâmplat când Petru a predicat Evanghelia în casa lui
Corneliu? (Au crezut toţi în Domnul Isus, şi L-au primit ca
Mântuitor.)
Activitate suplimentară
Trusa mărturiei (partea a V-a)
Pe a cincea pagină a carneţelului de rugăciune, copiii să scrie titlul:
„Oameni diferiţi de mine“, şi să noteze oameni din această categorie,
pentru care să se roage.
Încurajează-i să continue să se roage pentru oamenii notaţi în carneţelul
lor, şi să le mărturisească pe Domnul. Împarte f iecărui copil câte un
tractat, cu ajutorul căruia să vestească Evanghelia.
Activitate suplimentară
Calcule matematice
Cere copiilor să calculeze câţi oameni ar crede, dacă un singur creştin
ar conduce în f iecare an o singură persoană la Hristos (sistemul
multiplicării, pornind de la un creştin!).
(În primul an 2; în al doilea an 4; în al treilea an 8; în al patrulea an
16; în al cincilea an 32; în al şaselea an 64 şi aşa mai departe.)
Activitate suplimentară
Arată dragostea lui Dumnezeu
Spune copiilor prin ce se deosebesc oamenii între ei (rasă, activitate
f izică, mintală, artistică, creativă; nivel social, economic etc.) şi notează
moduri de a arăta dragostea lui Dumnezeu celor diferiţi de noi. Nu
uita să incluzi şi „Spune-le despre Domnul Isus“.
Activitate suplimentară
Mărturii personale
Înregistrează şi transcrie mărturiile copiilor (vezi activitatea de la lecţia 1).
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Pregăteşte câteva cutii şi
carneţele în plus pentru
noii veniţi sau pentru
cei care şi-au uitat cutia
acasă.
La Biroul Naţional AMEC
sunt disponibile tractate
evanghelistice. Pentru
comandă, contactează-ne
la adresa de pe copertă.

Lecţia 6

Prigoana creştinilor şi omorârea lui Ştefan
Text biblic pentru învăţător

Ajutoare vizuale

Fapte 4:1-31

 planşele: de la 6-2 la 6-5

Fapte 5:17 – 7:60

sau

Adevăr central

 f igurile de f lanelograf: 1A-12, 1A-30, 1A-38 şi
de la 1A-46 la 1A-56

Copiii lui Dumnezeu trebuie să f ie gata să accepte
persecuţia
Aplicaţie
Nemântuit: vezi mai jos
Mântuit:

Pregăteşte-te să suferi, roagă-te pentru
ajutorul lui Dumnezeu şi adu-ţi aminte
că El va f i cu tine.

Deoarece în această lecţie nu există o aplicaţie pentru
cei nemântuiţi, prezintă Evanghelia într-un alt punct
al programului. Fă aceasta printr-o cântare sau o
lecţie cu obiect. De exemplu, foloseşte un ceas oprit,
pentru a ilustra cum o persoană nemântuită are
nevoie de o viaţă nouă de la Domnul Isus Hristos.
Ceasul oprit poate arăta frumos, dar nu este de
niciun folos, atâta timp cât nu are baterie sau până
când nu este întors. Nu îşi împlineşte scopul pentru
care a fost fabricat. Indiferent cât de mult încerci să
f ii bun şi amabil, fără o viaţă nouă de la Domnul
Isus nu poţi să f ii persoana care ai fost creată să f ii.
Cel care a făcut ceasul, ştia cel mai bine cum să-l
creeze, aşa încât să meargă bine.
Dumnezeu este Creatorul tău, şi El ştie ce este cel
mai bine pentru tine. Iată ce spune El în Cuvântul
Său: „Cine crede în Fiul, are viaţa veşnică“ (Ioan
3:36). Trebuie să crezi că Domnul Isus este Singurul
care poate să-ţi ierte păcatele. Atunci El îţi va da o
viaţă nouă şi, cu ajutorul lui Dumnezeu, vei reuşi
să trăieşti aşa cum vrea El.
Verset de memorat

 Decupează un carton în formă de cap de copil
sau sabie, şi scrie pe el adevărul central. Arată-l de
f iecare dată când menţionezi adevărul central.
 Alte cuvinte scrise pe fâşii de carton: Petru, Ioan,
ucenicii, Gamaliel şi Ştefan.
Schiţa lecţiei
Introducere
Ce s-a întâmplat atunci când Petru şi Ioan au întâlnit la templu pe un bărbat paralizat?
Desfăşurarea evenimentelor
1. Predica lui Petru
2. Arestarea lui Petru şi Ioan
3. Apostolilor li se porunceşte
să nu mai vorbească despre Isus

ACM

4. Întâlnirea de rugăciune duce la
predicarea cu mai mult curaj

ACM

5. Apostolii în închisoare
6. Apostolii sunt eliberaţi de un înger
7. Apostolii sunt aduşi înaintea conducătorilor şi biciuiţi, dar pleacă bucuroşi ACM
8. Judecarea lui Ştefan
Punct culminat
Moartea lui Ştefan
Concluzie
„Nicidecum n-am să te las …“

„Veţi f i urâţi de toţi din cauza Numelui Meu. Dar
nici un păr din cap nu vi se va pierde.“ Luca 21:17-18
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Lecţia
 Introducere: Ce s-a întâmplat atunci când Petru şi Ioan au întâlnit la templu pe un
bărbat paralizat?

Pune pe Petru şi pe Ioan (1A-46).

Dacă vrei, foloseşte în
introducere planşele sau
figurile de la lecţia 3.

Vă mai amintiţi ce s-a întâmplat când Petru şi Ioan au întâlnit la poarta
templului pe un bărbat paralizat?
Permite câteva răspunsuri din partea copiilor.

Da, Dumnezeu l-a vindecat pe acel bărbat. Unde au plecat ei imediat
după ce a fost vindecat bărbatul paralizat?
Permite unui copil să răspundă.

Aşa este. Ei au intrat în templu. Ce au făcut ei în templu?
Permite din nou unui copil să răspundă.

Ei L-au lăudat şi I-au mulţumit lui Dumnezeu şi pentru că l-a vindecat
pe acel bărbat.
Pune mulţimea (1A-12, 1A-30 şi 1A-38).
 Desfăşurarea evenimentelor: Predica lui Petru

Toţi oamenii care erau acolo, miraţi de ceea ce se întâmplase, s-au
adunat în jurul lui Petru, lui Ioan şi a omului vindecat. Când Petru i-a
văzut adunaţi pe toţi, a început să le predice despre Domnul Isus. În
timp ce încă le vorbea, au venit preoţii, căpitanul gardienilor templului
şi alţi conducători evrei.
Pune conducătorii (1A-47) şi pe gardienii templului (1A-48).

Scenetă: conducătorii
religioşi discută despre
cum să îi oprească pe
ucenici să mai predice.

 Desfăşurarea evenimentelor: Arestarea lui Petru şi Ioan

Lor nu le plăcea ceea ce predicau Petru şi Ioan. Ei nu credeau că
Domnul Isus a înviat din morţi, şi nu voiau ca Petru şi Ioan sau altcineva
să-i înveţe pe oameni că El a înviat. Aşa că, f iind seară, i-au arestat pe
Petru şi pe Ioan până a doua zi.
Îndepărtează mulţimea (1A-12, 1A-30, 1A-38), şi pe gardienii templului (1A-48).

A doua zi Petru şi Ioan au fost aduşi înaintea conducătorilor şi bătrânilor
evrei, pentru a f i interogaţi.
Conducătorii i-au întrebat (citeşte Fapte 4:7): „Cu ce putere sau în numele
cui aţi făcut voi lucrul acesta?“
Petru le-a spus: (citeşte Fapte 4:10): „… în Numele lui Isus Hristos din
Nazaret …“
 Desfăşurarea evenimentelor: Apostolilor li se porunceşte să nu mai vorbească
despre Isus

Petru şi Ioan le-au spus conducătorilor religioşi că nici chiar ei nu pot f i
mântuiţi, decât prin Domnul Isus. Conducătorii nu doreau ca oamenii
să creadă ceea ce îi învăţau Petru şi Ioan, aşa că le-au poruncit să nu mai
vorbească, şi să nu îi mai înveţe în Numele lui Isus. Petru şi Ioan au
răspuns (citeşte Fapte 4:19): „Judecaţi voi singuri, dacă este drept înaintea
lui Dumnezeu, să ascultăm mai mult de voi, decât de Dumnezeu; căci
noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut şi am auzit.“ (Fapte
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4:19). Conducătorii nu ştiau în ce fel să-i pedepsească, pentru că toată
lumea Îl lăuda pe Dumnezeu pentru ceea ce se întâmplase prin ei, aşa
că doar i-au ameninţat, apoi le-au dat drumul.
ACM

Arată cartonul cu
adevărul central: Copiii
lui Dumnezeu trebuie
să f ie gata să accepte
persecuţia.

Cere copiilor să spună
despre situaţii în care
au fost persecutaţi. (A f i
persecutat înseamnă a f i
rănit prin vorbe sau fapte.)

Ce ai f i făcut dacă ai f i fost în locul lui Petru sau Ioan? Dacă eşti creştin,
şi cineva te ameninţă că te va pedepsi, dacă mai vorbeşti vreodată
despre Domnul Isus, ce ai face? Ai renunţa să mai vorbeşti despre El?
Domnul Isus le-a spus celor care L-au urmat, că vor avea de suferit
din cauza Lui. Acest lucru este valabil şi pentru noi, creştinii de astăzi.
Poate că nu vei f i arestat f iindcă spui altora despre Domnul Isus, dar
poate unii din prietenii tăi vor râde de tine, atunci când le vei spune că
ei trebuie să creadă în El, pentru a f i iertaţi. Poate că unii oameni nu
vor mai f i prietenoşi cu tine, f iindcă nu vrei să participi la o petrecere
sau să vizionezi un f ilm cu ei. Poate că te vei simţi respins şi singur,
ca Paula, ai cărei prieteni au plecat la f ilm, fără ca măcar să-i spună
şi ei. Au exclus-o din grupul lor, f iindcă ştiau că ea nu era de acord
cu lucrurile ce se prezentau la f ilm. Aceasta este suferinţă de dragul
Domnului Isus. Ai renunţa să mai vorbeşti despre Domnul Isus, ca alţii
să nu râdă de tine, sau ai alege să le vorbeşti în continuare despre El,
ştiind că Domnul Isus aşteaptă aceasta de le tine? Te vei uita la f ilme
murdare, doar să nu f ii exclus din grupul de prieteni, sau vei vrea să
rămâi plăcut lui Dumnezeu, păstrându-ţi mintea curată? Ce au făcut
Petru şi Ioan?
Îndepărtează conducătorii (1A-47).
 Desfăşurarea evenimentelor: Întâlnirea de rugăciune duce la predicarea cu mai
mult curaj

Ei au mers la alţi credincioşi să le povestească tot ceea ce le spuseseră
conducătorii religioşi. Apoi s-au rugat cu toţii, şi I-au cerut lui
Dumnezeu să-i ajute să vorbească altora cu şi mai mult curaj. Dumnezeu a răspuns rugăciunii lor, şi le-a dat curaj să facă acest lucru.
Dacă ei ar f i ascultat de conducătorii evrei, nu ar mai f i fost plăcuţi
lui Dumnezeu. Dar ei au ascultat de Dumnezeu. Prin Duhul Lui cel
Sfânt, Dumnezeu i-a ajutat să asculte de El, chiar dacă ştiau că aceasta
va duce la probleme şi suferinţă în viaţa lor.
ACM

Dacă eşti creştin, Dumnezeu te va ajuta şi pe tine să f ii puternic şi
curajos, ca să asculţi de El, chiar şi atunci când alţii te vor supăra sau
ignora. Nu ceda tentaţiei de a face ceea ce fac toţi, doar pentru a evita
să f ii supărat sau exclus. Aceasta este voia celui rău. El vrea să-ţi strice
mărturia. El vrea să f ii ca toţi ceilalţi. Ei îţi vor spune că nu are niciun
rost să f ii creştin, pentru că nu eşti cu nimic mai deosebit decât ei, ceea
ce nu este adevărat. Roagă-te în f iecare zi ca Dumnezeu să te ajute să
faci ceea ce este bine, indiferent ce spun sau fac alţii. Când treci prin
necazuri, roagă-te chiar atunci în inima ta, şi cere-I lui Dumnezeu să
te ajute. El va f i cu tine şi te va ajuta. Aminteşte-ţi că El este cu tine
întotdeauna.
Primii creştini ştiau acest lucru, şi nu aveau de gând să nu mai vorbească
despre Domnul Isus, doar f iindcă erau ameninţaţi.
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 Desfăşurarea evenimentelor: Apostolii în închisoare

Petru, Ioan şi alţi ucenici au continuat să predice despre Domnul Isus.
Ei au vindecat şi mulţi oameni în Numele Lui. Oamenii care mai
înainte obişnuiau să asculte de conducătorii evrei şi să facă ceea ce îi
învăţau aceştia, urmau acum învăţăturile ucenicilor. Conducătorii erau
invidioşi când şi-au dat seama de lucrul acesta. Aşa că i-au arestat pe
ucenici, şi i-au aruncat în închisoare.
 Desfăşurarea evenimentelor: Apostolii sunt eliberaţi de un înger

Dar în timpul nopţii un înger al Domnului a deschis uşile închisorii,
şi i-a scos afară.
Pune îngerul (1A-49).

Ce credeţi că le-a spus îngerul să facă? Să se ascundă?

Planşa 6-2
Scenetă: Un înger îl
eliberează din închisoare
pe Petru şi pe Ioan.

Aşteaptă răspunsurile copiilor.

Nu! Îngerul le-a spus să meargă înapoi în templu, şi să predice oamenilor
despre cum pot avea viaţa veşnică prin Domnul Isus.
Îndepărtează îngerul (1A-49).

Dimineaţa ei au mers în templu, şi au făcut exact ceea ce le-a spus
îngerul.
Îndepărtează pe Petru şi Ioan (1A-46).

Între timp mai marele preot, tot sinedriul şi ceilalţi conducători evrei
s-au strâns să discute cazul lui Petru şi Ioan.
Pune conducătorii (1A-47).

Ei au trimis pe slujitorii de la templu (aprozii) la închisoare, ca să-i
aducă pe ucenici înaintea lor. Când slujitorii au ajuns acolo, au găsit
gardieni păzind uşile încuiate; dar când au deschis, au văzut că nu mai
era nimeni înăuntru. Au mers înapoi şi au raportat conducătorilor
această întâmplare ciudată.
Pune pe gardienii templului (1A-48).

Toţi erau nedumeriţi. Apoi cineva a venit şi a anunţat: „Cei pe care i-aţi
închis în închisoare, sunt în templu, şi predică oamenilor!“
 Desfăşurarea evenimentelor: Apostolii sunt aduşi înaintea conducătorilor şi
biciuiţi, dar pleacă bucuroşi

Planşa 6-3
Scenetă: Uşierii de la
templu constată că
ucenicii nu mai sunt
în închisoare, şi spun
aceasta conducătorilor
religioşi. Descrie stările
trăite în această parte a
povestirii: uimire, frică,
ezitare, nedumerire.
Planşa 6-4

Apostolii au fost iarăşi arestaţi şi aduşi înaintea preoţilor.
Pune pe Petru şi Ioan (1A-46).

Ei au spus conducătorilor: „Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu,
decât de oameni“ (Fapte 5:29), şi le-au explicat că Domnul Isus a fost
pus de Dumnezeu Domn şi Mântuitor, şi numai prin pocăinţa şi
credinţa în El pot avea oamenii păcatele iertate.
Când conducătorii au auzit acest lucru, s-au înfuriat. Ei nu credeau
că Domnul Isus este Dumnezeu-Fiul, de aceea considerau un lucru
groaznic să spui că El poate ierta păcatele – lucru posibil numai lui
Dumnezeu. S-au înfuriat atât de tare, şi s-au sfătuit să îi omoare.
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Gamaliel fusese
învăţătorul lui Pavel
(Fapte 22:3)

Apoi unul dintre conducători, numit Gamaliel, s-a ridicat şi a cerut ca
apostolii să f ie scoşi puţin afară din sală.
Îndepărtează pe Petru şi Ioan (1A-46).

El le-a spus celorlalţi conducători (citeşte Fapte 5:38-39 din Biblie): „Nu
mai supăraţi pe oamenii aceştia, şi lăsaţi-i în pace! Dacă încercarea
sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici; dar dacă este de
la Dumnezeu, n-o veţi putea distruge. Să nu vă pomeniţi că luptaţi
împotriva lui Dumnezeu.“
Trebuie să ascultăm de
cei care au autoritate
asupra noastră (Coloseni
3:22, Tit 3:1, Evrei 13:17),
cu excepţia situaţiilor
în care ni se cere să
facem ceva împotriva
voii lui Dumnezeu. Cere
copiilor să se gândească
la situaţii în care li s-ar
cere să facă ceva prin
care ar călca poruncile lui
Dumnezeu. Cum trebuie
să răspundă? (Să refuze
respectuos, să Îi ceară lui
Dumnezeu înţelepciune,
ca să ştie cum să
îndeplinească sarcina
dată de cei cu autoritate
asupra lor, fără să calce
voia lui Dumnezeu.)

ACM

Fii disponibil pentru
sfătuirea copiilor

Cu aceste cuvinte Gamaliel i-a convins pe conducători să nu dea
poruncă să f ie omorâţi. I-au adus înăuntru pe apostoli, şi au poruncit
să-i biciuiască. Apoi le-a poruncit să nu mai vorbească despre Isus;
după care le-a dat drumul.
Îndepărtează toate f igurile.

Cum credeţi că s-au simţit ucenicii? Desigur, aveau dureri din cauza
rănilor provocate de loviturile de bici. Credeţi că se plângeau că
Dumnezeu a îngăduit să li se întâmple acest lucru?
Aşteaptă răspunsurile copiilor.

Ascultaţi ce ne spune Biblia:
Citeşte din Fapte 5:41.

„Ei au plecat dinaintea sinedriului, şi s-au bucurat că au fost învredniciţi
să f ie batjocoriţi pentru Numele Lui.“
Ei s-au simţit onoraţi că Dumnezeu le-a permis se sufere pentru
Numele Său.
Dacă eşti mântuit, cum te simţi când alţii râd de tine, pentru că ai crezut
în Domnul Isus? Ţi-e ruşine de El? Te superi că Dumnezeu a îngăduit
să ţi se întâmple acest lucru? Când eşti respins, şi colegii nu-ţi permit
să iei parte la distracţia şi jocurile lor, f iindcă eşti numit în batjocură
„sfântul“, te compătimeşti singur? Roagă-L pe Dumnezeu să te ierte
pentru că te simţi aşa, şi să te ajute să simţi la fel ca ucenicii, o onoare,
că ţi s-a permis să suferi pentru Numele lui Isus; chiar dacă în mică
măsură. Roagă-L să te ajute să-ţi aminteşti mereu promisiunea Lui:
„Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.“
Poate că şi tu ai avut probleme cu colegii tăi necredincioşi. Poate că nu
ştii ce să le spui sau dacă trebuie să faci ceea ce-ţi cer ei. Vino şi aşteaptă
lângă masă, la sfârşitul programului, şi eu voi şti că vrei să vorbeşti cu
mine, şi-ţi voi arăta ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Sau poate ştii ce
trebuie să faci, dar ţi se pare greu. Dacă vrei să vorbeşti cu mine despre
acest lucru, eu mă voi ruga în timpul săptămânii, ca Dumnezeu să-ţi
dea tăria să faci ceea ce Îi place Lui.
Sau eşti tentat să renunţi? Să nu mai spui ceea ce crezi sau să nu mai
explici de ce nu faci un anumit lucru? Să stai tăcut şi să nu mai spui
nimic, ca să ai viaţa mai uşoară? Ascultaţi ce au făcut ucenicii:
Citeşte din Biblie Fapte 5:42.
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„Şi în f iecare zi, în templu şi acasă, nu încetau să înveţe pe oameni şi
să vestească Evanghelia lui Isus Hristos.“
Pentru că ucenicii au continuat să predice, mulţi oameni au crezut în
Domnul Isus, şi au fost iertaţi de păcatele lor. Apostolii erau ocupaţi
să îi înveţe pe oameni, şi să vestească Evanghelia. Fiindcă acest lucru
le lua mult timp, au fost aleşi şapte fraţi, care să împartă hrană celor
săraci, astfel încât ucenicii să-şi dedice timpul predicării Cuvântului
lui Dumnezeu.
 Desfăşurarea evenimentelor: Judecarea lui Ştefan

Unul din aceşti fraţi se numea Ştefan. El nu se ocupa însă numai cu
împărţirea alimentelor la cei săraci, ci făcea minuni şi semne mari în
popor (versetul 8).
Pune-l pe Ştefan (1A-50).

Nişte evrei religioşi din Cilicia şi Asia au început să-l certe, pentru ceea
ce făcea şi spunea, dar n-au putut să câştige disputa, pentru că Duhul
Sfânt îi spunea ce să spună. Aşa că ei au inventat nişte minciuni despre
Ştefan. El a fost adus înaintea conducătorilor, cărora li se raportaseră
deja aceste minciuni.
Pune conducătorii (1A-47) şi oamenii (1A-51).

Ştefan a început să predice conducătorilor. Le-a spus că Isus este
Mesia, Mântuitorul promis. Acest lucru i-a supărat atât de mult, încât
scrâşneau din dinţi, de furioşi ce erau, că-i înfrunta cu atâta putere.
Arată ce înseamnă „a scrâşni“, privind nervos, şi încleştându-ţi dinţii, în timp ce spui
acest lucru.

Dar Ştefan a privit către cer, a văzut gloria lui Dumnezeu, şi a spus:
„Iată, văd cerurile deschise, şi pe Fiul omului stând în picioare la dreapta
lui Dumnezeu“ (Fapte 7:56).
Când a spus aceste cuvinte, ei au început să strige, şi şi-au acoperit
urechile ca să nu-l mai audă. Amintiţi-vă, ei nu credeau că Domnul
Isus este Dumnezeu-Fiul, şi considerau un lucru groaznic să spui că
El era la dreapta lui Dumnezeu în cer.
 Punctul culminat: Moartea lui Ştefan

Erau atât de furioşi, încât s-au aruncat asupra lui, l-au târât afară din
oraş şi, au început să-l lovească cu pietre.
Înlocuieşte-l pe Ştefan (1A-50) cu f igura 1A-52 şi oamenii (1A-51) cu f igura 1A-53.
Pune pietrele (1A-54,1A-55 şi 1A-56).

Cum credeţi că s-a simţit Ştefan? Credeţi că era supărat pe cei care-l
loveau cu pietre? Credeţi că s-a gândit sau a spus lucruri urâte despre
ei?
Aşteaptă câteva răspunsuri.

Ascultaţi ce s-a rugat el, cu voce tare, în timp ce ei îl loveau cu
pietre.
Citeşte din Fapte 7:60.
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„Doamne, nu le lua în seamă păcatul acesta.“
El Îl ruga pe Dumnezeu să îi ierte, chiar dacă se af la în dureri cumplite.
După ce s-a rugat, a murit.
ACM

Poate tu nu eşti nevoit să-ţi dai viaţa pentru credinţa ta, dar în alte ţări
există şi astăzi creştini care sunt omorâţi, numai pentru că ei cred în
Domnul Isus. Mulţi sunt în închisoare, alţii sunt respinşi de familii,
alţii sunt bătuţi pentru că au crezut în Domnul Isus. Dacă eşti creştin,
ei sunt fraţii şi surorile tale. Roagă-te pentru ei în timpul tău de părtăşie
cu Dumnezeu.
 Concluzia: „Nicidecum n-am să te las …“

Roagă-l pe un copil
mântuit să citească
adevărul central.

Roagă-L pe Dumnezeu să-i ajute să ştie că promisiunea Lui este
adevărată: „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.“
Mulţumeşte-I, de asemenea, că în ţara noastră ai libertatea să crezi în
Domnul Isus. Dacă vei asculta de El, trăind aşa cum vrea El, poate
vei avea şi tu de suferit pentru Numele Său, poate într-un mod mai
uşor. Fii pregătit! Fii pregătit să-ţi aperi credinţa! Roagă-te pentru
ajutorul lui Dumnezeu, înainte să vină suferinţa; şi atunci când vine,
f ii bucuros că ai fost găsit vrednic să suferi de dragul lui Isus, chiar
dacă într-o măsură mai mică. Aminteşte-ţi că nu eşti singur, pentru
că Dumnezeu ţi-a promis: „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip
nu te voi părăsi.“
Îndepărtează toate f igurile.

Notă:
În încheierea lecţiei, roagă-te tu sau copiii. Scrie mai dinainte câteva
idei pentru rugăciune, ca să-i ajuţi pe copii. Rugaţi-vă pentru copiii
din grupul vostru care trec printr-o situaţie grea, şi pentru creştini din
toată lumea, care suferă datorită credinţei lor. Dă un exemplu actual.
Caută informaţii despre misionari creştini în reviste, literatură creştină,
sau în internet.
Întrebări de recapitulare
1

Ce au făcut conducătorii evrei, când i-au auzit pe Petru şi pe Ioan
predicând despre Domnul Isus? (I-au aruncat în închisoare până
a doua zi.)

2

Ce le-au poruncit conducătorii lui Petru şi Ioan? (Să nu mai predice
sau să înveţe în Numele lui Isus.)

3

De ce nu i-au ascultat Petru şi Ioan pe conducători? (Dacă ascultau
de conducători, nu ar f i ascultat de Dumnezeu, şi este mai important
să asculţi de Dumnezeu.)

4

Ce fel de lucruri ţi se pot întâmpla la şcoală sau acasă ţie, ca creştin
care asculţi de Dumnezeu? (Acceptă orice răspuns potrivit.)
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5

Ce au făcut creştinii când Petru şi Ioan le-au spus că au fost
ameninţaţi? (S-au rugat ca Dumnezeu să le dea curaj.)

6

Ce a promis Dumnezeu copiilor Lui, în Evrei 13:5? („Nicidecum
n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.“)

7

Cine i-a scos pe apostoli din închisoare? (un înger)

8

Apostolii au fost prinşi din nou, şi biciuiţi. Cum s-au simţit după
aceea? (Bucuroşi, pentru că au fost învredniciţi să sufere pentru
Isus.)

9

Ce i-au făcut conducătorii lui Ştefan din cauza cuvintelor lui?
(L-au omorât cu pietre.)

10 Ce l-a rugat Ştefan pe Dumnezeu să facă acestor oameni? (Să-i
ierte.)
Activitate suplimentară
Semn de carte
Multiplică semnul de carte (pagina 59) pe carton subţire, pentru f iecare
copil. Perforează în locul indicat în partea superioară, şi arată-le cum
să împletească f ire de lână şi să facă un ciucure.
Pune pe copiii mari să coloreze literele cu creioane colorate sau cu
carioci. Citeşte versetul copiilor mici.
Încurajează-i pe toţi să-şi pună semnul de carte în Biblie, să îl folosească
şi să-şi reamintească mereu aceste cuvinte.
Activitate suplimentară
Trusa mărturiei (partea a VI-a)
Pune pe copii să scrie, pe a şasea pagină a carneţelului de rugăciune,
titlul „Oameni care mă persecută“, şi să noteze acolo oamenii care se
poartă astfel cu ei; apoi să se roage pentru mântuirea lor.
Activitate suplimentară
Mărturii personale
Înregistrează şi transcrie mărturiile copiilor (vezi activitatea de la lecţia 1).
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Pregăteşte câteva cutii şi
carneţele în plus pentru
noii veniţi sau pentru
cei care şi-au uitat cutia
acasă.
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Domnul Isus a înviat
Activitate suplimentară – lecţia 1

Domnul Isus
a înviat

Sus
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Cuvinte încrucişate 1
Activitate suplimentară – lecţia 3

Indicii
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Neascultarea de Dumnezeu (pacat)
Întoarcerea la Dumnezeu (pocainta)
Domnul Isus poate să-ţi împlinească cea mai mare … (nevoie)
A face să treacă o boală sau o durere. (vindeca)
Să spui cât eşti de recunoscător. (multumi)
Dumnezeu promite celor ce se întorc la El, că păcatele lor vor f i … (sterse)
Nevoia ta cea mai mare este să ai păcatele … (iertate)
Nu poţi intra aici, dacă nu ai păcatele iertate. (cer)
Cel care nu poate merge. (paralizat)

57

Primii creştini

Cuvinte încrucişate 2
Activitate suplimentară – lecţia 3
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Cuvintele care trebuie găsite: 		

pacat

				

pocainta
nevoie
vindeca
multumi
sterse
iertate
cer
paralizat
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Dumnezeu
le promite
copiilor Lui:

Dumnezeu
le promite
copiilor Lui:

Dumnezeu
le promite
copiilor Lui:
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Evrei
13:5

Evrei
13:5

Evrei
13:5

Evrei
13:5

„Nicidecum „Nicidecum „Nicidecum „Nicidecum
n-am
n-am
n-am
n-am
să te las,
să te las,
să te las,
să te las,
cu niciun chip cu niciun chip cu niciun chip cu niciun chip
nu te voi
nu te voi
nu te voi
nu te voi
părăsi.“
părăsi.“
părăsi.“
părăsi.“

Dumnezeu
le promite
copiilor Lui:
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Semn de carte

Activitate suplimentară – lecţia 6

Fotocopiază, apoi decupează, şi păstrează în Biblie

#

Paşi pentru sfătuirea copilului
care vrea să vină la Hristos
1. Arată-i că are nevoie de mântuire; că nu toţi
oamenii vor merge în cer; că nimeni nu este
atât de bun pentru a merita cerul; şi că plata
păcatului este moartea veşnică – despărţirea
de Dumnezeu (Rom. 3:23; Apoc. 21:27; Ioan
8:21, 24).
2. Arată-i calea mântuirii. Mântuirea este darul
fără plată, pentru că Isus a murit în locul nostru pe cruce, a fost îngropat şi a înviat din
morţi (Ioan 3:16; Efeseni 2:8; 1 Cor. 15:3, 4).
3. Ajută-l să primească darul mântuirii – pe
Isus Hristos – încrezându-se în El ca Mântuitor (Ioan 1:12; Apoc. 3:20).
4. Bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu, ajută-l să
primească siguranţa mântuirii (Ioan 3:36;
Apoc. 3:20; Evrei 13:5).
5. Învaţă-l să mărturisească despre Hristos
(Matei 10:32). Această mărturisire poate
să ţi-o facă întâi ţie, apoi altor lucrători,
apoi mai târziu prietenilor, şi unui grup sau
bisericii.
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