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Calea lui Dumnezeu

Introducere
Ajută-i pe
adolescenţi să
afle „Calea lui
Dumnezeu“

Folos e ş t e
m e tod e
va r i a t e

Manualul Calea
Notiţele penlui Dumnezeu
tru învăţători
a fost editat
sunt scrise în
de Child Evantextul lecţiei
gelism Fellowship®
cu litere italice.
din Europa, pentru luEle furnizează diferite
crarea „Provocarea adolescenţilor“. El face metode, care facilitează implicarea adolesparte dintr-un ciclu pentru 5 ani şi asigură cenţilor: studii de caz, jocuri de roluri, scenematerial suficient pentru 12 până la 24 lecţii. te, interviuri, grupuri de lucru, etc.
Lecţiile au fost scrise pentru cei de 11-15 ani,
dar pot fi adaptate şi pentru grupuri de vârstă
mai mare. Ele răspund nevoilor adolescenţilor mântuiţi, cât şi ale celor nemântuiţi. Unele lecţii oferă o prezentare clară a Evangheliei, altele îi ajută pe cei mântuiţi în umblarea
lor cu Dumnezeu, iar cele mai multe dintre
ele sunt
o combinaţie a ambelor tipuri.

Unele metode cer mult timp. Pentru a avea
timpul necesar pentru parcurgerea lecţiei în
întregime, lecţiile pot fi împărţite în două.

ÎMPĂRŢIREA LECŢIEI

Această pauză indică locul în care lecţia poate fi împărţită. Dacă învăţătorul doreşte să
predea odată întreaga lecţie, trebuie să aleagă
La începutul fiecă- ideile care îi vor fi cele mai folositoare penrei lecţii sunt date tru grupa sa, lăsând restul deoparte.
obiective clare,
Ajutoarele
care se concenvizuale
trează asupra a
şi foile
trei aspecte:
de lucru
sunt preCunoaştere
gătite penEmoţii
tru toate lecţiile. Acestea sunt
Acţiune
numerotate şi anexate la sfârşitul manualuEste foarte important ca doctrina să nu fie lui. În textul lecţiei este indicat locul în care
doar predată, ci şi aplicată corespunzător. trebuie folosite. Ajutoarele vizuale sunt proAdolescenţii au nevoie să fie încurajaţi să pună tejate de dreptul de autor şi pot fi folosite nulecţiile în practică, în viaţa lor de zi cu zi.
mai de proprietarul manualului.
În lecţii se oferă şi un obiectiv adiţional pen- Dacă ajutoarele vizuale vor fi folosite într-un
tru a indica modul în care se aşteaptă ca cel grup mic, se vor mări pe hârtie sau carton. La
nemântuit ( NM ) să răspundă predării.
un grup mai mare, este indicat să se fotocopi-

Ţ i nt e ş t e s pr e le
minţile, inimoir
şi mâinile l

Pregătirea le
a
ajutoarelor vizluucru
şi a foilor de

eze pe folii pentru retroproiector.
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Introducere

CD-ul conţiLa unele ajutoare vizuale nu trebuie arătane:
te toate imaginile dintr-odată. Învăţătorul
acoperă imaginile cu hârtie şi le descope• Toate ajură treptat în timpul lecţiei. Aceasta ajută la
toarele vizupăstrarea atenţiei adolescenţilor. Ajutorul viale în alb-negru
zual „Sumar“ este foloCalea spre
şi şi color, în format
Dumnezeu
sit pentru recapitularea
Adobe®Acrobat®PDF şi Microsoft® Powerlecţiilor cât şi pentru
Point®.
Trăind după voia lui
Dumnezeu
explicarea învăţăturii
în mod progresiv. Şi • Toate foile de lucru în alb-negru şi color,
Provocarea ﬁnală
în format Adobe Acrobat PDF.
pentru acesta este recoAjutorul
mandat să se descopere Dacă la prima folosire CD-ul nu este în stavizual
„Sumar“
treptat partea necesară re de funcţionare, contactaţi biroul AMEC
la momentul dat.
pentru a primi un CD nou. Dreptul de foloFoile de lucru trebuie fotocopiate şi distri- sinţă a fişierelor îl deţine numai proprietarul
buite adolescenţilor. Ele includ idei creative: acestui material. La verificarea CD-ului nu
căutări de cuvinte, rebusuri, tabele, întrebări, au fost găsiţi viruşi.
etc. Adolescenţii pot să le completeze în tim- Ne rugăm ca acest manual să fie o binecuvânpul programului sau mai târziu, acasă. Ele îi tare pentru mulţi învăţători şi adolescenţi.
ajută să recapituleze lecţiile şi să memoreze
punctele lor principale.

Adaugă
d
c u loa r e f olos i n
CD -u l

Ajutorul vizual „Sumar“

•
•
•
•

Adevăratul Dumnezeu
Bariere şi binecuvântări
Podul mântuirii
Justificarea

• Timpul de părtăşie • Roada Duhului
• Autoritatea
• Lucrurile materiale
• Moralitatea
• Administrarea timpului
• Alege calea lui Dumnezeu
• Încrede-te în Dumnezeu pe calea vieţii

Învăţătorul poate folosi de asemenea şi fişierele PowerPoint® disponibile pe CD.
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Adevăratul Dumnezeu
Obiective: Dorim ca adolescenţii să:
se gândească de unde ştiu ei că există
Dumnezeu;
să admire însuşirile Lui minunate;
fie gata să spună şi altora despre El;
NM să caute să Îl cunoască pe Dumnezeu şi

să îşi pună încrederea în El.

Introducere: „Dumnezeu nu poate fi văzut!“
Cum putem şti că există cu adevărat ceva
invizibil, de exemplu vântul sau electricitatea?
Ştim că ele există, fiindcă vedem efectele lor.
(Arată ajutorul vizual
există
că
im
şt
de
un
De
1. Foloseşte bucăţi de
Dumnezeu?
hârtie care să acopere cele
Conştiinţă
Creaţie
cinci dovezi. Pe parcursul
Biblie
us
Is
l
Domnu
lecţiei îndepărtează
câte o bucată de hârtie.)
Creştini
Dacă ai un scuter, ştii
Ajutorul vizual
că electricitatea din
bateria acestuia face ca
scuterul să pornească.
Atunci când conduci, simţi rezistenţa
puternică a vântului. Chiar dacă nu poţi
vedea electricitatea sau vântul, nu ai nici o
îndoială că ele există. În acest studiu doresc
să medităm asupra existenţei lui Dumnezeu.
Poate că un prieten îţi va spune: „Nu-L văd pe
Dumnezeu, aşa că nu cred că El există“. Poate
aşa gândeşti şi tu. Dar putem vedea ceea
ce face Dumnezeu. Să luăm în considerare
câteva dovezi care arată că Dumnezeu există.
Ajutorul vizual 1

1

De unde ştim că există Dumnezeu?
Creaţie – Psalmul 8:1, Psalmul 19:1, Psalmul 24:1
Haideţi să vă spun istoria ceasului meu. Cu
mulţi ani în urmă, fiecare piesă a acestui ceas
stătea în cutia ei, pe rafturile unei fabrici de
ceasuri. Erau acolo tot felul de piese – cutii
cu rotiţe dinţate, arculeţe, limbi de ceas,
bucăţi de curea. Apoi, într-o noapte, raftul s-a
răsturnat şi, surprinzător, toate piesele s-au
asamblat singure şi au format acest ceas!
Credeţi această poveste? Bineînţeles că nu!
Când te uiţi la un astfel de ceas şi vezi cum
toate piesele lucrează împreună, înţelegi
clar că cineva l-a proiectat şi l-a fabricat. Nu
este posibil ca să se formeze singur aşa, la
întâmplare.
Este uimitor cât de mulţi oameni privesc
lumea în care trăim, cu toate frumuseţile
ei uluitoare, şi cred că totul a apărut la
întâmplare! Când ne gândim la ordinea şi
precizia acestei lumi şi a întregului univers,
trebuie să fie evident pentru fiecare dintre noi
faptul că lucrurile nu au putut apărea aşa, pur
şi simplu. Trebuie să ne punem întrebarea:
„Cine a proiectat şi a făcut totul?“. Biblia ne
spune că Dumnezeu. Această explicaţie se
potriveşte fiecărei dovezi pe care o vedem
în jurul nostru, care ne indică un „Arhitect“
inteligent care a creat Universul.
Biblia ne spune de asemenea că Dumnezeu
l-a creat pe om. Este interesant că cei mai
mulţi antropologi (antropologia se ocupă
cu studiul originii, evoluţiei şi varietăţii
biologice a omului) sunt de acord că specia
umană posedă dorinţa de închinare, chiar
din timpurile primitive. Omul s-a închinat
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L-au descoperit pe Dumnezeu. Când El avea
12 ani, învăţătorii legii care erau în templu
erau uimiţi de înţelepciunea Lui (Luca
2:46-47). De-a lungul vieţii Sale, El a făcut
minuni şi a vindecat mulţi oameni. Cei care-L
ascultau predicând, nu auziseră niciodată
până atunci pe cineva vorbind ca El (Matei
7:28). El spunea cuvintele lui Dumnezeu
Conştiinţă – Romani 2:15a
şi învăţa în mod clar că toţi cei care L-au
Ai fost vreodată în situaţia de a fi chemat să iei
văzut pe El, L-au văzut pe Dumnezeu
parte la ceva şi să nu fii sigur dacă este bine ce
(Ioan 14:8-9). El era strălucirea măreţiei lui
faci? Poate că ai fost invitat să fumezi o ţigară
Dumnezeu pe pământ. Iar după ce El a murit
sau să te uiţi la un DVD cu un film obscen.
pe cruce, Dumnezeu L-a înviat din morţi,
În timp ce te întrebi dacă trebuie să faci acel
dovedind că într-adevăr Domnul Isus este
lucru, ceva din lăuntrul tău parcă îţi spune că
Dumnezeu-Fiul (Romani 1:4).
este greşit. Aceasta este conştiinţa ta, care te
avertizează. În Romani 2:15a citim despre
acei oameni a căror conştiinţă îi direcţionează Creştini – 2 Corinteni 5:17
spre o purtare plăcută lui Dumnezeu, chiar
Astăzi sunt mulţi oameni care, prin
dacă niciodată n-au avut posibilitatea să
încrederea pe care şi-au pus-o în Domnul Isus,
citească legile Lui. Conştiinţa este vocea lui
declară că Îl cunosc pe Dumnezeu. Mărturia,
Dumnezeu cu care am fost dotaţi, care ne
rugăciunile lor ascultate şi schimbarea care a
spune ce este bine şi ce este rău.
avut loc în vieţile lor, toate acestea sunt dovezi
ale existenţei lui Dumnezeu.
lunii, soarelui, copacilor. Chiar şi în societatea
de azi oamenii se închină artiştilor de
muzică rock, personalităţilor sportive sau
conducătorilor renumiţi. Umanitatea are o
dorinţă de a se închina, deoarece Dumnezeu
l-a înzestrat pe om cu ea.

Biblie – Geneza 1:1
Biblia nu încearcă să dovedească existenţa
lui Dumnezeu. Ea începe cu cuvintele: „La
început, Dumnezeu a făcut ...“ (Geneza
1:1). Existenţa lui Dumnezeu este declarată
ca un adevăr care trebuie crezut, nu ca o
teorie ce trebuie demonstrată! Biblia începe
cu adevărul că Dumnezeu există, şi apoi
continuă să ne arate cum este El. Ea ne spune
despre cum era relaţia lui Dumnezeu cu
oamenii din Vechiul Testament (de exemplu
cu Moise, Avraam), despre relaţia Sa cu
poporul Israel; iar în Noul Testament, despre
relaţia Sa cu ucenicii şi apostolii. Biblia Îl
descoperă pe Dumnezeu şi măreţia Lui!

Este imposibil să dovedeşti ştiinţific existenţa
sau inexistenţa lui Dumnezeu. Aceste dovezi
despre care am vorbit până acum arată clar că
Dumnezeu există cu adevărat.

Metodă: Cartea poştală

Împarte adolescenţii în
grupuri de câte doi sau
trei. Fotocopiază foaia
de lucru 1 pentru fiecare
grup. Adolescenţii vor
trebui să îşi imagineze că
au primit cartea poştală
Foaia de lucru
A din partea unui
prieten care spune că nu
există Dumnezeu. Îi vor
Domnul Isus – Ioan 8:28-30, Evrei 1:1-3
răspunde folosind cartea poştală B. După ce au
Domnul Isus este Dumnezeu-Fiul. Cât timp terminat de scris, cere unui voluntar să citească
a trăit pe acest pământ, viaţa şi lucrarea Lui ni răspunsul cu voce tare.
Salutare! Am o vacanta
‚ super!
Prima zi am avut
o vreme foarte
urâta,
 cu furtuna si vânturi
‚
puternice, dar acum
este soare si
‚
putem merge sa vizitam
 multe
locuri! Mi-as fi dorit
‚
sa fii si
‚ tu
aici! Apropo! M-am
gândit la ceea ce
mi-ai spus despre
Dumnezeu. Sunt
surprins ca tu crezi
ca El exista!
 Eu
nu cred într-o persoan
a
 Nu cred ca Dumne pe care nu o
vad.
zeu

Ne vedem în trei saptam exista.
  âni, când
ma întorc!

România
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Ajutorul vizual 3

Atributele lui Dumnezeu
Versete Atribute
Psalmul 90:2

Cum este Dumnezeu?
Biblia ne spune
câteva lucruri despre
Dumnezeu, lucruri
pe care noi nu le
DUMNEZEU
putem înţelege pe
Duhul Sfânt
deplin. (Arată ajutorul
torul vizual Matei 3:16-17
AjuTrinitate:
vizual 2.) Ne învaţă
Un singur
Dumnezeu: Deuteronom 6:4
că Dumnezeu este
Duh: Ioan 4:24
Trinitate – DumnezeuTatăl ne iubeşte, Dumnezeu-Fiul a plătit
preţul pentru păcatul nostru, DumnezeuDuhul Sfânt locuieşte în vieţile creştinilor. În
Matei 3:16-17 vedem toate cele trei persoane
ale Trinităţii – Tatăl care vorbeşte, Fiul
care este botezat şi Duhul care Se coboară
din cer. Însă există un singur Dumnezeu
(Deuteronom 6:4). Biblia ne mai învaţă şi că
Dumnezeu este Duh (Ioan 4:24). El nu are
un trup ca noi. Lucrurile acestea sunt prea
greu de înţeles pentru mintea umană!
Ajutorul vizual 2

nezeu?
Cum este Dum
ul

Tat
ăl

Fi

2

Biblia ne ajută să înţelegem cum este
Dumnezeu, arătându-ne câteva din atributele
Lui. Notează în spaţiul rezervat ce spune
fiecare verset despre Dumnezeu.

Metodă: Grupuri de lucru
Foaia de lucru 2

Împarte
adolescenţii în
grupuri de câte
ru
Foaia de luc
doi sau trei şi
fotocopiază
foaia de lucru
2 pentru fiecare
grup. Adolescenţii vor căuta versetele timp
de 10-15 minute. După ce reuneşti grupurile,
verifică răspunsurile lor, comparându-le cu
ajutorul vizual 3. Următoarele observaţii te
ajută în enumerarea atributelor lui Dumnezeu.
Atributele lui Dumnezeu

Atributele lui Dumnezeu

Caută în Biblie ﬁecare verset şi scrie în spaţiul
dat un atribut al lui Dumnezeu care reiese din text.

Caută în Biblie ﬁecare verset şi scrie în spaţiul
dat un atribut al lui Dumnezeu care reiese din text.

Versete

Versete

Atribute

Psalmul 90:2

Psalmul 90:2

Geneza 17:1

Geneza 17:1

Geneza 1:1

Geneza 1:1

Psalmul 139:2-4

Psalmul 139:2-4

Apocalipsa 15:4

Apocalipsa 15:4

Isaia 45:21b

Isaia 45:21b

Romani 1:18

Romani 1:18

1 Ioan 4:8

1 Ioan 4:8

Psalmul 103:8

Psalmul 103:8

Efeseni 1:7

Efeseni 1:7

2

Atribute

Geneza 17:1
Geneza 1:1

• veşnic
• atotputernic
• creator

Psalmul 139:2-4

• atotştiutor

Apocalipsa 15:4

• sfânt

Isaia 45:21b

• drept

Romani 1:18

• mânios

ual
Ajutorul viz
1 Ioan 4:8

3

Psalmul 103:8
Efeseni 1:7

Primele patru atribute Îi
sunt caracteristice doar
lui Dumnezeu, celelalte
sunt atribute pe care
trebuie să le reflectăm şi
noi în vieţile noastre.

• iubitor
• milos
• îndurător

Psalmul 90:2 – Veşnic
Dumnezeu a existat dintotdeauna şi va exista
întotdeauna. El nu are început şi nu are
sfârşit. Acest mare adevăr despre Dumnezeu
este surprinzător.

Geneza 17:1 – Atotputernic
Pentru Dumnezeu nimic nu este imposibil.
Câteodată suntem deznădăjduiţi. Ni se
pare că nu avem nici o cale de scăpare. Să ne
amintim că Dumnezeu nu este limitat, cum
suntem noi. Puterea Lui este infinită. Trebuie
să ne încredem în El.

Geneza 1:1 – Creator
Dumnezeu a făcut lumea aceasta, cu tot ce
este în ea. El doar a vorbit şi lumea a luat
fiinţă. Să nu uităm că am fost creaţi de El şi
pentru El. Vieţile noastre trebuie să fie trăite
într-o atitudine de închinare faţă de El.

Psalmul 139:2-4 – Atotştiutor
Dumnezeu cunoaşte totul, de aceea trebuie
să avem grijă ce gândim, ce spunem sau
facem, chiar şi ce motivaţii avem. El cunoaşte
prezentul, trecutul şi viitorul, de aceea este
în măsură să ne călăuzească. El cunoaşte
nevoile, problemele şi slăbiciunile noastre, de
aceea trebuie să fim mulţumitori.
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Apocalipsa 15:4 – Sfânt

Psalmul 103:8 – Milos

Biblia pune cel mai mare accent pe acest
atribut al lui Dumnezeu. Dumnezeu nu
acceptă păcatul sub nici o formă. Din acest
motiv, El este total diferit de noi. Răspunsul
nostru faţă de acest adevăr trebuie să fie
închinare, însoţită de recunoaşterea stării
noastre de păcătoşenie şi nevrednicie.

Dumnezeu nu ne dă ceea ce merităm. El mai
degrabă iartă, decât pedepseşte. Poate să facă
aceasta datorită lucrării Fiului Său. El este
plin de milă faţă de toţi oamenii, dar mai ales
faţă de cei ce se pocăiesc.

Isaia 45:21b – Drept
Dumnezeu este drept în întregime şi
nepărtinitor în tot ceea ce face.

Romani 1:18 – Mânios
Dumnezeu are o mânie profundă faţă de
păcat, şi cere ca el să fie pedepsit. Aceasta este
singura reacţie posibilă faţă de păcat a unui
Dumnezeu drept.

1 Ioan 4:8 – Iubitor
Dumnezeu şi-a arătat dragostea faţă de noi
dând la moarte pe Domnul Isus Hristos.
El îi iubeşte pe cei credincioşi cu o dragoste
deosebită. Ce mângâiere pentru noi să ştim
că acest Dumnezeu măreţ ne iubeşte atât de
mult.

10

Efeseni 1:7 – Îndurător
Chiar dacă nu merităm, Dumnezeu ne
binecuvântează. Datorită lui Hristos, El ne
dăruieşte din bogăţiile Sale.
Ce Dumnezeu măreţ avem! Şi ce minunat
că Îl putem cunoaşte! La următoarea noastră
întâlnire vom vorbi despre câteva lucruri care
ne împiedică să Îl cunoaştem pe Dumnezeu şi
despre câteva binecuvântări care vin în urma
cunoaşterii Lui.

c ţ ia
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Bariere şi binecuvântări
Obiective: Dorim ca adolescenţii să:
înţeleagă că păcatul ne împiedică să Îl
cunoaştem pe Dumnezeu;

Ce ne împiedică să Îl cunoaştem
pe Dumnezeu?
Păcatul

Ajutorul vizual 4

fie conştienţi de minunatele binecuvântări Caută versetul din Isaia 59:2 şi află una din
ale cunoaşterii Lui;
barierele ce intervin între noi şi Dumnezeu.
Îi mulţumească lui Dumnezeu pentru
Este păcatul nostru. Dumnezeu este sfânt,
că în Hristos sunt îndepărtate toate
iar noi suntem păcătoşi; păcatul nostru ne
barierele şi sunt revărsate binecuvântările desparte de Dumnezeu. El este o barieră în
Lui;
calea cunoaşterii Lui. Nu putem nega faptul
că suntem păcătoşi, deoarece suntem născuţi
NM să se întoarcă de la păcat şi să îşi pună
în păcat (Psalmul 51:5). Aceasta înseamnă
încrederea în Dumnezeu.
că fiecare parte a fiinţei noastre este afectată
de păcat, şi de aceea avem o înclinaţie
Introducere: Oprit la graniţă
înnăscută de a păcătui. În fiecare zi noi
La ultima noastră întâlnire am vorbit despre facem lucruri care nu Îi plac lui Dumnezeu.
cum ştim că există Dumnezeu şi cum este
Poate că păcătuieşti prin gândurile tale sau
El. (Cere adolescenţilor să îşi amintească cele
prin ceva ce spui sau faci. Isaia 59:2 ne spune
cinci dovezi şi cele zece atribute studiate.)
de fapt că Dumnezeu nu acceptă păcatul.
În călătoria
Din cauza Lui El îşi întoarce faţa de la noi şi
Ce ne împiedica˘ sa˘ Îl cunoastem
‚
vieţii noastre,
pe Dumnezeu?
nu ne ascultă.
trebuie să ne
˘
Pacatul
îndreptăm spre
Ajutorul vizual
Idolii
Dumnezeu.
Idolii
Scopul nostru Caută versetul din Exodul 20:3, citeşte-l
în linişte, iar apoi redă-l cu cuvintele tale.
este să Îl
cunoaştem pe El. (Descoperă treptat ajutorul Din nefericire nu împlinim această poruncă
vizual 4, în timp ce progresezi cu lecţia.) Când fundamentală dată de Dumnezeu. În vieţile
noastre avem idoli cărora ne închinăm. Un
călătorim o distanţă mai mare, uneori este
idol este orice lucru sau persoană, care Îi ia
nevoie să trecem o graniţă. Dacă un vameş
locul lui Dumnezeu, iar prin aceasta suntem
ne opreşte, ne va adresa câteva întrebări şi
ne permite să trecem sau nu. Ce ne-ar putea împiedicaţi să Îl cunoaştem.
opri să trecem graniţa? Un paşaport expirat,
produse interzise, etc. Astăzi ne vom gândi
Metodă: Revistele
la acele bariere care stau în calea cunoaşterii Împarte reviste adolescenţilor şi cere-le să
lui Dumnezeu.
decupeze o imagine ce reprezintă un idol
modern. Fiecare va prezenta apoi imaginea
aleasă şi va explica cum crede el că acea
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Bariere şi binecuvântări

persoană sau lucru ia locul lui Dumnezeu în
viaţa cuiva. Încurajează-i pe adolescenţi să
îşi cerceteze propria viaţă, în timp ce ascultă
prezentările.

Deci există bariere care ne opresc să Îl
cunoaştem pe Dumnezeu. Aceste bariere
nu le vom putea îndepărta singuri niciodată.
Dar vestea bună este că Dumnezeu vrea să
ni se descopere, şi a făcut posibil acest lucru!
Dumnezeu te iubeşte atât de mult, încât L-a
trimis pe Fiul Său, pe Domnul Isus Hristos,
în această lume. După ce a trăit o viaţă
perfectă, Domnul Isus a murit pe cruce, la
Calvar, să ia pedeapsa pentru toate păcatele
din viaţa ta, deoarece acestea te împiedică
să-L cunoşti pe Dumnezeu.
Faptele apostolilor 3:19 îţi spune ce trebuie
să faci. Eşti gata să renunţi la păcatele tale?
Vrei să îndepărtezi idolii din viaţa ta şi să-I
dai lui Dumnezeu primul loc? Dumnezeu
te va ierta apoi de păcatul tău şi vei fi în
stare să Îl cunoşti. Aceasta este singura cale
să treci bariera şi să trăieşti întotdeauna cu
Dumnezeu. Când se va întâmpla acest lucru,
vei descoperi ce multe binecuvântări aduce
cunoaşterea lui Dumnezeu!

ÎMPĂRŢIREA LECŢIEI

Care sunt binecuvântările
cunoaşterii lui Dumnezeu?
(Arată progresiv ajutorul vizual 5.)
Să presupunem că studiezi harta unei ţări pe
care vrei să o vizitezi. Observi pe ea şosele,
lacuri, castele, etc. După ce treci graniţa,
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Ajutorul vizual 5

Ai şi tu idoli în viaţa ta? Poate că sunt
cântăreţi, fotbalişti, o echipă de fotbal,
un sport anume, o persoană, un grup de
prieteni, televizorul, calculatorul sau chiar
şcoala. Unele din aceste lucruri sunt bune în
esenţa lor.

descoperi
lui Dumnezeu? în acea ţară
Ier tare de păcat
multe lucruri
Pace durabilă
Un
scop
în
viaţă
uimitoare.
Ajutorul vizual
Putere de a învinge
Privilegiul de a locui în cer
Într-un mod
˘
Ai ‚si tu aceste binecuvântari?
similar, dacă vei
intra în împărăţia lui Dumnezeu, vei fi uimit
de ceea ce vei descoperi în ea. Dumnezeu
este bun faţă de noi, dăruindu-ne atât de
multe binecuvântări! Haideţi să ne gândim la
câteva dintre ele şi să Îl lăudăm pe Dumnezeu
pentru dragostea şi mila Lui!
˘ le cunoasterii
Care sunt binecuvântari
‚

Iertare de păcat – Evrei 9:22b
Dacă te-ai întors de la păcatul tău şi te-ai
încrezut în Hristos ca Mântuitor al tău, acum
eşti iertat pe deplin. Dumnezeu ţi-a aruncat
păcatele în adâncul mării (Mica 7:19). El nu
Îşi va mai aminti de ele (Ieremia 31:34). Nu
vei fi pedepsit pentru păcatul tău, fiindcă
Hristos a luat asupra Sa pedeapsa ta, murind
pe cruce. Ce asigurare minunată!

Pace durabilă – Filipeni 4:7
Dumnezeu ne dă o pace adâncă, atunci când
suntem împăcaţi cu Dumnezeu, prin credinţa
în Hristos. Numai Domnul Isus poate să
ne ierte păcatul şi doar El poate să ne dea
această pace adâncă. Atunci când devenim
creştini, Duhul Sfânt vine să locuiască în
vieţile noastre (Ioan 14:16-17). Rezultatul
este o pace care durează. Plăcerile lumii dau o
pace parţială, care nu durează şi nu satisface.
Putem căuta pacea şi împlinirea în toţi idolii
pe care i-am menţionat mai înainte, dar nu o
vom găsi. Putem căuta pacea toată viaţa, dar
nu o putem găsi decât în Isus. Nu te mulţumi
cu golul lăuntric oferit de Satana.

Un scop în viaţă – Proverbe 3:5-6
Fără Dumnezeu rătăcim toată viaţa fără scop.
Dar când Îl cunoaştem pe El şi Cuvântul Lui,

Manual pentru Provocarea Adolescenţilor Calea lui Dumnezeu

aflăm că suntem pe acest pământ cu un scop. Metodă: Studiu de caz
Acest scop este să-L glorificăm pe Dumnezeu. Distribuie adolescenţilor foaia de lucru 3. Citiţi
În primul rând trebuie să ne predăm viaţa
împreună povestirile şi
Studiu de caz
Lui. Apoi trebuie să ne închinăm Lui.
discutaţi apoi întrebările.
1
Trebuie de asemenea să-I slujim Lui. Pentru
Aceasta îi va ajuta pe
2
a ne ajuta să ne atingem scopul în viaţă,
adolescenţi să îşi dea
3
Dumnezeu are un plan pentru fiecare dintre
seama cât de minunate
Studiu de caz
noi. Dacă ne încredem în El, ni-l va arăta şi
sunt binecuvântările pe
1
noi îl putem astfel împlini prin puterea pe
Foaia de lucru
care le avem în Hristos.
2
care ne-o dă El.
Ele satisfac cele mai
Foaia de lucru 3

Ioana trebuie să ia o hotărâre foarte importantă cu privire la viitorul ei. Este
momentul să aleagă şcoala la care să meargă anul viitor. Ea se întreabă, ce rost are
să mai înveţe. În ziua de astăzi îţi găseşti o slujbă atât de greu. Ea trece printr-o
perioadă diﬁcilă, plină de întrebări referitoare la scopul vieţii.

Ce crezi că ar experimenta Ioana, dacă s-ar apropia de Dumnezeu?

George îi spune mereu soţiei lui: „Voi renunţa la băutură!“, dar imediat când apare
o problemă, el merge la bar. Acolo se simte din nou bine, dar numai pentru un
timp. Totul a început cu câţiva ani în urmă, când s-a simţit atât de gol şi nefericit.
Acum alcoolul face parte din viaţa lui, iar soţia lui nu mai face parte din ea. Parcă
pentru el nu mai este nici o cale de a câştiga lupta.

Ce crezi că ar experimenta George, dacă s-ar apropia de Dumnezeu?

Doamna Lucia a împlinit săptămâna trecută nouăzeci de ani. Familia i-a organizat
o zi de naştere deosebită. Dar acum toţi au plecat şi ea este frământată de aceleaşi
întrebări şi necazuri. Are probleme de sănătate. Ştie că nu va mai trăi mult. Se
gândeşte la timpul în care era tânără şi călătorea în toată lumea. Acum totul s-a terminat.

Ce crezi că ar experimenta doamna Lucia, dacă s-ar apropia de Dumnezeu?

Ioana trebuie să ia o hotărâre foarte importantă cu privire la viitorul ei. Este
momentul să aleagă şcoala la care să meargă anul viitor. Ea se întreabă, ce rost are
să mai înveţe. În ziua de astăzi îţi găseşti o slujbă atât de greu. Ea trece printr-o
perioadă diﬁcilă, plină de întrebări referitoare la scopul vieţii.

Ce crezi că ar experimenta Ioana, dacă s-ar apropia de Dumnezeu?
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George îi spune mereu soţiei lui: „Voi renunţa la băutură!“, dar imediat când apare
o problemă, el merge la bar. Acolo se simte din nou bine, dar numai pentru un
timp. Totul a început cu câţiva ani în urmă, când s-a simţit atât de gol şi nefericit.
Acum alcoolul face parte din viaţa lui, iar soţia lui nu mai face parte din ea. Parcă
pentru el nu mai este nici o cale de a câştiga lupta.

Ce crezi că ar experimenta George, dacă s-ar apropia de Dumnezeu?

Doamna Lucia a împlinit săptămâna trecută nouăzeci de ani. Familia i-a organizat
o zi de naştere deosebită. Dar acum toţi au plecat şi ea este frământată de aceleaşi
întrebări şi necazuri. Are probleme de sănătate. Ştie că nu va mai trăi mult. Se
gândeşte la timpul în care era tânără şi călătorea în toată lumea. Acum totul s-a terminat.

Ce crezi că ar experimenta doamna Lucia, dacă s-ar apropia de Dumnezeu?

Putere de a învinge – 1 Ioan 4:4
Chiar de la începutul vieţii de credinţă
suntem într-o luptă permanentă împotriva
păcatului, dar prin puterea Duhului Său
Sfânt, Dumnezeu ne va ajuta să triumfăm
asupra lui. Satana vrea să ne înfrângă, dar
Duhul Sfânt, care locuieşte în noi este mai
mare decât Satana. Aşa că nu te lăsa înfrânt
în viaţa ta de creştin! Aminteşte-ţi, tu eşti de
partea Învingătorului! Trebuie să ne încredem
în Dumnezeu, ca El să ne dea puterea să
trăim pentru El, dar şi noi trebuie să ne facem
partea noastră, aceea de a-L cunoaşte citind
Biblia şi rugându-ne Lui.

Privilegiul de a locui în cer – 1 Tesaloniceni 4:17
Aceasta este răsplata pentru creştinii
adevăraţi. Acolo vom fi pentru totdeauna
cu Domnul. Când creştinii mor, ei părăsesc
trupul şi ajung imediat în prezenţa Domnului
(2 Corinteni 5:8).
Acolo nu va mai fi luptă cu păcatul, nici
greutăţi, tristeţe sau boală, şi nu va mai fi
respingere sau prigonire din partea celor care
nu-L cunosc pe Dumnezeu. Cerul este locul
în care se află Domnul Isus şi unde vom fi
întotdeauna cu El. Suntem siguri de aceasta!
Vei fi şi tu acolo?

adânci nevoi ale noastre.

• Ioana trebuie să ia o hotărâre foarte
importantă cu privire la viitorul ei. Este
momentul să aleagă şcoala la care să meargă
anul viitor. Ea se întreabă, ce rost are să mai
înveţe. În ziua de astăzi îţi găseşti o slujbă
atât de greu. Ea trece printr-o perioadă
dificilă, plină de întrebări referitoare la
scopul vieţii. Ce crezi că ar experimenta
Ioana, dacă s-ar apropia de Dumnezeu?
• George îi spune mereu soţiei lui: „Voi
renunţa la băutură!“, dar imediat când
apare o problemă, el merge la bar. Acolo se
simte din nou bine, dar numai pentru un
timp. Totul a început cu câţiva ani în urmă,
când s-a simţit atât de gol şi nefericit. Acum
alcoolul face parte din viaţa lui, iar soţia lui
nu mai face parte din ea. Parcă pentru el
nu mai este nici o cale de a câştiga lupta. Ce
crezi că ar experimenta George, dacă s-ar
apropia de Dumnezeu?
• Doamna Lucia a împlinit săptămâna
trecută nouăzeci de ani. Familia i-a
organizat o zi de naştere deosebită. Dar
acum toţi au plecat şi ea este frământată de
aceleaşi întrebări şi necazuri. Are probleme
de sănătate. Ştie că nu va mai trăi mult.
Se gândeşte la timpul în care era tânără
şi călătorea în toată lumea. Acum totul
s-a terminat. Ce crezi că ar experimenta
doamna Lucia, dacă s-ar apropia de
Dumnezeu?
Am privit la câteva mari binecuvântări pe
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care le primim cunoscându-L pe Dumnezeu:
iertare de păcat, pace durabilă, un scop în
viaţă, putere de a învinge, privilegiul de a locui
în cer. Ai şi tu parte de aceste binecuvântări?
Sau trăieşti în afara binecuvântărilor lui
Dumnezeu?

RĂSPUNSURI – FOAIA DE LUCRU 4
Găseşte cuvintele / expresiile: păcatul / idolii /
iertare (de) păcat / pace durabilă / (un) scop (în) viaţă /
putere (de a) învinge / privilegiul (de a) locui (în) cer.

Metodă: Căutare de cuvinte
Fotocopiază foaia de lucru 4 pentru toţi
ADEVĂRATUL DUMNEZEU adolescenţii. Ei pot să
completeze spaţiile goale
în timpul programului
sau mai târziu, acasă.
Aceasta îi va ajuta
să recapituleze lecţia
Foaia de lucru
şi să memoreze ideile
principale.
Foaia de lucru 4

Ce ne împiedică să Îl cunoaştem pe Dumnezeu?
Pentru a aﬂa răspunsul descifrează cuvintele:
tucaplă nostru
______ nostru;
iidilo noştri _______ noştri
Care sunt binecuvântările cunoaşterii lui Dumnezeu?
Pentru a aﬂa răspunsul descifrează cuvintele:
eterari de tcăpa ___________ de ________
ecap rabidulă ______ ________________
un pocs în ăaiţv un ______ în ___________
eutrep de a vneigîn ___ de a ____________
ulvirigiple de a cloui în ecr __________ de a ______ în ____

Acum găseşte şi încercuieşte binecuvântările pe care tocmai
le-ai descifrat.

R E C P A U
U Q R V G U
Â P Z A S D
M V E S T L
P K F H W R
U P U T E R
G R P H O I
R Z U T I N
D U R A B I
B I T S R U
D O R P A C

4
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Calea lui Dumnezeu

Podul mântuirii
Obiective: Dorim ca adolescenţii să:

Metodă: Sabia în teacă

îşi dea seama cât de adâncă este
Atunci când doreşti să cauţi cu adolescenţii un
prăpastia produsă de păcat, care desparte verset din Biblie, cere-le să-şi pregătească sabia
pe păcătoşi de Dumnezeul cel Sfânt;
(să-şi ţină sus Bibliile). Dă referinţa biblică,
îşi dea seama că Dumnezeu, în dragostea după care ei o vor repeta în cor. La comanda:
Lui, a pregătit un „pod“, ca noi să putem „Atacă!“, se vor întrece să găsească versetul.
Primul care îl găseşte se ridică în picioare.
ajunge la El;
Aşteaptă câteva momente până îl găsesc şi
Îl laude pe Dumnezeu pentru mântuirea ceilalţi, apoi cere câştigătorului să citească
Sa şi să trăiască pentru El;
versetul cu voce tare.
NM să treacă podul mântuirii, prin pocăinţă
şi credinţă.

Prăpastia morţii

Introducere: Poduri
Ştii câteva poduri renumite din lume?
(Aşteaptă răspunsurile adolescenţilor.
Arată apoi pozele cu poduri, din
prezentarea PowerPoint de pe CD –
de ex.: Podul Golden Gate din San
Francisco, Tower Bridge din Londra, podul
Millau din Franţa, podul Tsing Ma din Hong
Kong, etc.) Ce structuri măreţe!
Pe măsură ce începem călătoria noastră spre
Dumnezeu, ne dăm seama că pentru
a ne bucura de binecuPodul
mântuirii
vântările măreţe ale lui
Dumnezeu, există o
graniţă pe care trebuie
să o trecem. Astăzi
vom vedea că drumul
Ajutorul vizual
către Dumnezeu poate
fi comparat cu un pod.
(Arată ajutorul vizual
6, dar ţine textul acoperit.) Peste o prăpastie
adâncă, podul este ancorat de piloni prin
cabluri foarte mari. Singurul drum spre
Dumnezeu este să treci podul mântuirii.
Ajutorul vizual 6

ii
Pilon i lui
oste
drag nezeu
m
u
D

astia
Prăp rţii
mo

6

rea
Trece pod
peste

Suntem creaţi de un Dumnezeu sfânt
Sabia în teacă: Geneza 1:26. Când
Dumnezeu l-a creat pe om, între el şi
Dumnezeu a fost o armonie desăvârşită.
Dumnezeu a făcut omul ca acesta să I Se
închine, să Îl glorifice, să aibă părtăşie cu El
şi să Îl slujească. Faci tu aceste patru lucruri
pentru care te-a creat Dumnezeu?
Sabia în teacă: Isaia 6:3. Acest Dumnezeu
măreţ care ne-a creat este sfânt. Aceasta
înseamnă că El este curat şi perfect. El nu
poate păcătui. Suntem şi noi curaţi cum
doreşte El?

Suntem păcătoşi prin natură şi fapte
Sabia în teacă: Romani 5:12. Prin
neascultarea primilor oameni, Adam şi Eva,
păcatul a intrat în lume. Biblia ne spune că ei
au „căzut în păcat“, iar din cauza căderii, toţi
ne naştem păcătoşi, aşa cum am descoperit
în lecţia trecută. Nu este scăpare de acest
fapt, iar dovada este că păcătuim în fiecare zi.
Încălcăm cele Zece porunci în gând, în vorbă
sau faptă.
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Podul mântuirii

Păcatul nostru ne desparte de Dumnezeu
Sabia în teacă: Romani 6:23. Noi suntem
păcătoşi, iar Dumnezeu care este sfânt
nu poate îngădui păcatul în prezenţa Sa.
În Vechiul şi Noul Testament se arată
că pedeapsa pentru păcat este moartea –
despărţirea de Dumnezeu pentru totdeauna.
Înainte ca să fie prea târziu, trebuie să
ne punem încrederea în Domnul Isus ca
Mântuitor personal. Dacă pe parcursul vieţii
noastre Îl respingem pe Dumnezeu şi trecem
din viaţa aceasta în moartea veşnică (adică
despărţiţi de El), atunci nu va mai exista o a
doua şansă.

Prin propria noastră putere nu putem să-I
fim plăcuţi lui Dumnezeu
Sabia în teacă: Isaia 64:6. Nu există nici
un lucru pe care să-l facem şi prin care să
câştigăm iertarea şi acceptarea lui Dumnezeu.
Cum ar putea să existe aşa ceva, când luăm
în considerare primele două lucruri pe care
le-am învăţat azi? Toate eforturile şi faptele
noastre bune sunt în ochii lui Dumnezeu
ca nişte cârpe murdare. Prăpastia este prea
adâncă să o putem trece.

Pilonii dragostei lui Dumnezeu
Dumnezeu ne iubeşte
Un teolog renumit călătorea prin lume,
instruind pe tinerii care se pregăteau să
devină misionari, pastori şi slujitori în
biserică. Cunoştea foarte bine Biblia, iar
după fiecare prelegere i se punea întrebarea:
„Domnule, care este cel mai măreţ gând care
v-a trecut vreodată prin minte?“. Probabil că
ascultătorii se aşteptau să audă o declaraţie
intelectuală profundă. Bătrânul profesor
făcea o pauză, timp în care era evident că
îşi căuta răspunsul. Apoi răspundea cu o
simplitate plină de pace: „Isus ştiu mă iubeşte,
Biblia-mi spune mie“ (n.tr. – versurile unui
foarte cunoscut cântec de copii).
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Sabia în teacă: Romani 5:8. Cea mai
măreaţă demonstraţie a dragostei lui
Dumnezeu este moartea Domnului Isus
Hristos. Este cu adevărat surprinzător faptul
că Dumnezeul care ne-a creat, Dumnezeul
care este sfânt, te iubeşte şi mă iubeşte, în
ciuda urâciunii păcatului nostru.

Isus, Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat
Sabia în teacă: Filipeni 2:6-8. Domnul Isus
a existat dintotdeauna. El este Fiul veşnic al
lui Dumnezeu. El a părăsit cerul pentru a trăi
printre noi. Naşterea Sa a fost miraculoasă.
El a fost conceput de Duhul Sfânt, şi născut
dintr-o fecioară. Deşi a fost ispitit, El a trăit
în mijlocul oamenilor o viaţă perfectă.

Domnul Isus a luat asupra Sa pedeapsa
noastră
Sabia în teacă: 1 Petru 3:18. El, Cel
neprihănit, a suferit pentru noi, cei nelegiuiţi,
pentru a ne aduce la Dumnezeu. Doar
datorită vieţii Lui perfecte El a putut să
plătească pedeapsa pentru păcatul meu,
murind pe cruce în locul meu. El a înviat şi a
fost victorios asupra păcatului, a morţii şi a lui
Satana. El trăieşte pentru totdeauna. Aceasta
este ceea ce a făcut Dumnezeu-Fiul pentru
tine şi pentru mine.

Trecerea peste pod
Trebuie să ne pocăim
Sabia în teacă: Faptele apostolilor 3:19.
„Pocăinţa“ înseamnă să accepţi că eşti păcătos
şi să îţi pară rău de păcatul tău. Dar aceasta
nu-i totul. Înseamnă de asemenea şi să îţi
schimbi atitudinea faţă de păcat. Trebuie să
renunţi la păcat şi să te întorci la Dumnezeu.
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Pentru a fi mântuiţi trebuie să ne încredem
în Hristos

Sfânt, ca El să ne dea zilnic puterea de care
avem nevoie pentru a trăi o viaţă plăcută lui
Dumnezeu. Şi noi trebuie să ne facem partea
noastră, aceea de a citi Biblia, de a ne ruga,
de a-L mărturisi altora pe Hristos şi de a ne
întâlni la părtăşie cu alţi credincioşi.

Sabia în teacă: Faptele apostolilor 16:31.
Poate că în mintea noastră ştim despre
Hristos şi credem că toate aceste lucruri
sunt adevărate, dar aceasta nu este de ajuns.
Trebuie să ne punem încrederea în Domnul
Isus, să credem promisiunile Lui, să ne bazăm Într-o zi vom fi ca El
pe mila Lui şi să depindem total de ceea ce a
Sabia în teacă: 1 Ioan 3:2. Trăind în
făcut El pentru mântuirea noastră. Ţi-ai pus dependenţă de Duhul Sfânt, devenim tot
tu încrederea în Hristos, pentru a fi mântuit? mai asemănători cu Hristos, dar nu vom fi
desăvârşiţi sau perfecţi decât atunci când vom
IMPĂRŢIREA LECŢIEI
ajunge în ceruri. Gândeşte-te cât de măreţ va
fi acest lucru!

Avansarea pe un teritoriu nou
Metodă: Tăbliţa de înmatriculare
Foaia de lucru 5

Fotocopiază
ajutorul vizual
5 pe carton
Foaia de lucru
şi împarte
câte o copie
pentru fiecare
adolescent. De
asemenea, dă-le câte o cariocă. Explică faptul
că acum acel scuter a trecut podul şi trebuie să
primească un număr nou de înmatriculare.
Lasă-i câteva minute să se gândească la ce ar
putea scrie pe tăbliţă. Poate fi un text scurt (în
română sau în engleză), ce se referă la una din
binecuvântările mântuirii sau la scopul vieţii
creştine. Adolescenţii sunt destul de creativi când
vine vorba de amestecarea literelor cu numere,
de exemplu: „Ioan 3:16“, „Salvat“, etc. Apoi,
pentru a introduce ultima parte a lecţiei arată o
tăbliţă cu textul: „Fii plăcut Lui şi fii ca El“.

5

Ceea ce tocmai am studiat ridică multe
întrebări la care trebuie să răspunzi.
Recunoşti faptul că o mare prăpastie te
desparte de Dumnezeu? Îţi dai seama cât de
mult Te iubeşte El şi ce a făcut pentru tine?
Crezi tu că singura cale spre Dumnezeu
este prin Isus Hristos? Dacă răspunsul este
pozitiv, ai făcut ceva în acest sens, sau ai
de gând să ignori podul mântuirii şi să stai
departe de Creatorul tău? Ar fi o nebunie să
ignori ce a făcut Domnul Isus pentru tine.
Consecinţa respingerii acestui mesaj este că
vei fi pedepsit, prin despărţirea eternă de
Dumnezeu.

Metodă: Căutare de indicii
Împarte adolescenţii
în grupuri de câte
trei şi pune-i să caute
1
2
3
personaje biblice care au
trecut podul mântuirii.
4
5
6
Multiplică ajutorul
Ajutorul vizual
vizual 7 pe carton şi
7
8
9
decupează cele nouă
cartonaşe. Schimbă-le
ordinea şi lipeşte-le pe
pereţii din jur. Multiplică foaia de lucru 6 şi dă
fiecărui adolescent o foaie cu indicii, un creion
Ajutorul vizual 7

Indiciul

Ce spune Biblia că am făcut
cu toţii (vezi Romani 3:23)?

Indiciul

Trebuie să căutăm să-I fim plăcuţi
Sabia în teacă: Filipeni 3:14. Mântuirea
nu este un sfârşit, ci un început. Trebuie să
continui cu Dumnezeu. Duhul Sfânt trăieşte
acum în cei care şi-au pus încrederea în
Domnul Isus. Trebuie să depindem de Duhul

Ce a arătat Dumnezeu prin
moartea Fiului Său (vezi
Romani 3:25)?

7

Indiciul

Ce a ridicat Dumnezeu (vezi
Luca 1:69)?

Indiciul

El este Singurul prin care
putem fi mântuiţi (vezi
Faptele apostolilor 4:12).

Indiciul

Indiciul

Ce putem purta când ne
încredem în Hristos (vezi
Efeseni 6:17)?

Ce avem împreună cu
Dumnezeu, prin Isus (vezi
Romani 5:1)?

Indiciul

Ce a spus Isus despre Sine
(vezi Ioan 14:6)? Scrie doar
prima caracteristică.

Indiciul

Cine poate trece pe podul
mântuirii (vezi Faptele
apostolilor 10:43)?

Indiciul

Ce trebuie să se întâmple
după ce o persoană crede
în Hristos (vezi Faptele
apostolilor 8:38)?
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Podul mântuirii

Foaia de lucru 6

Căutare de indicii

Căutare de indicii

Caută ordinea corectă a cartonaşelor lipite
pe pereţi şi scrie răspunsurile mai jos.

Caută ordinea corectă a cartonaşelor lipite
pe pereţi şi scrie răspunsurile mai jos.

1._________________________

1._________________________

__________________________

__________________________

2. ________________________

2. ________________________

__________________________

__________________________

3. ________________________

3. ________________________

__________________________

__________________________

4. ________________________

4. ________________________

__________________________

__________________________

5. ________________________

5. ________________________

__________________________

__________________________

6. ________________________

6. ________________________

__________________________

__________________________

7._________________________

7._________________________

Foaia de lucru

6

__________________________

__________________________

8. ________________________

8. ________________________

__________________________

__________________________

9. ________________________

9. ________________________

__________________________

__________________________

şi o Biblie. Dă startul
fiecărui grup la treizeci
de secunde diferenţă. Ei
vor „alerga“ prin cameră,
de la un cartonaş la
altul, pentru a le citi şi a
completa cât mai repede
foile lor.

Întrebările pentru „Căutare de indicii“ sunt:
1. Ce spune Biblia că am făcut cu toţii (vezi
Romani 3:23)?
2. Ce a ridicat Dumnezeu (vezi Luca
1:69)?
3. Ce a spus Isus despre Sine (vezi Ioan
14:6)? Scrie doar prima caracteristică.
4. Ce a arătat Dumnezeu prin moartea
Fiului Său (vezi Romani 3:25)?
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5. El este Singurul prin care putem fi
mântuiţi (vezi Faptele apostolilor 4:12).
6. Cine poate trece podul mântuirii (vezi
Faptele apostolilor 10:43)?
7. Ce putem purta când ne încredem în
Hristos (vezi Efeseni 6:17)?
8. Ce avem împreună cu Dumnezeu, prin
Isus (vezi Romani 5:1)?
9. Ce trebuie să se întâmple după ce o
persoană crede în Hristos (vezi Faptele
apostolilor 8:38)?

RĂSPUNSURI – FOAIA DE LUCRU 6
Căutare de indicii: am păcătuit /
o mântuire puternică / Calea / neprihănirea / Nume / oricine /
coiful / pace / botezul.

c ţ ia

Le

Calea lui Dumnezeu

Justificarea
ge
Geor i
Dan

Obiective: Dorim ca adolescenţii să:
înţeleagă ce este justificarea – actul lui
Dumnezeu prin care El îl declară pe
e
păcătos îndreptăţit; Georg

ni

Dasuntem
îşi dea seama că atunci când
justificaţi, nu mai suntem condamnaţi, ci
avem dreptul de a sta înaintea Lui;
Îl laude pe Dumnezeu pentru harul Lui
măreţ;
NM să îşi pună încrederea în Isus Hristos.

ge
Geor i
Dan
Introducere: Benzi desenate

Multiplică foaia de lucru
7 pentru adolescenţi.
ge
Geor i
Dan
Înainte să le împarţi,
decupează fâşiile.
Adolescenţii trebuie
să afle în cinci minute
Foaia de lucru
despre ce este vorba în
povestire şi să pună
evenimentele în ordinea
corectă. Pot lucra singuri
sau câte doi. Lasă-i să împărtăşească povestirea
la care s-au gândit. Apoi, spune-le povestirea
despre George şi Dani.
Foaia de lucru 7

7

George şi Dani

ge
Geor i
Dan

Tatăl lui
George era
judecător,
iar tatăl
lui Dani
barman. Pe când erau copii, George şi Dani
au fost prieteni foarte buni (imaginile 1 şi 2).
Ei se jucau împreună toată ziua. Dar ei nu se
asemănau unul cu celălalt. George a învăţat

4

mult şi a ajuns la
facultate. Dani însă era
leneş. A preferat să se
distreze, iar la o vârstă
fragedă a început să fumeze şi să bea (3-4).

ge
a trecut şi nu au mai păstrat
Geor Timpul
i
(5). George a devenit doctor
ae nlegătura
D
g
r
Geo şii şi-a dedicat viaţa
Danpentru a-i ajuta pe

alţii (6). Dani nu
s-a chinuit prea mult să-şi
ge
găsească
Geor oi slujbă, şi a încen La început fura lucruri mici, dar
put să
Dafure.
lucrurile s-au
înrăutăţit. Într-o
zi a spart o casă
(7-8). A fost văzut de câţiva oameni, care
au chemat poliţia şi l-au
arestat (9). Dani a fost dus
la tribunal (10). Cine credeţi că era judecătorul în
acea zi? Tatăl lui George!
Chiar şi George se afla
acolo, fiindcă îi plăcea să
îl vadă pe tatăl lui cum lucrează. Şi George şi
tatăl lui l-au recunoscut pe Dani, deşi el între
timp se schimbase mult. Ce puteau să facă ei
acum pentru Dani? Au ascultat martorii şi
au văzut dovezile prezentate de procuror. În
mod evident, Dani era vinovat. Putea oare tatăl lui George să treacă cu vederea cele făcute
de el şi să îl elibereze pe Dani? Nu, nu ar fi
fost corect!
Spectatorii din sală aşteptau cu nerăbdare să
audă sentinţa şi nu înţelegeau ce se întâmplă.
George şi tatăl lui s-au uitat unul la altul şi au
aprobat din cap, amândoi având acelaşi gând.
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ge
Geor i
Dan

Judecătorul i-a spus lui Dani: „Te declar vinovat.“ Şi l-a condamnat să plătească o amendă
mare. După
care George s-a
ridicat în picioare
şi a spus că vrea
să plătească amenda în locul prietenului său
(11). În sală s-a auzit un murmur de surpriză,
fiind vorba de o sumă foarte mare.
George a venit
în faţă, şi-a scos
portofelul şi a dat
curţii suma cerută
(12-13). Tatăl era
foarte mândru de el. Dani nu ar fi putut plăti
nicidecum acea sumă. Plătirea amenzii de
către altcineva era singura lui cale de scăpare.
Judecătorul a declarat că acuzatul nu mai
este condamnat şi era
liber să plece, pentru că
cineva a plătit în locul
lui (14).

Metodă: Finalul benzii desenate
Fiecare adolescent primeşte o foaie albă de hârtie
şi lipici. Vor lipi acum evenimentele benzilor
desenate în ordinea corectă. Cere-le să adauge
două chenare prevăzute pentru replici, pe care să
le lipească pe bandă şi să le completeze. Primul
chenar va conţine ce spune George, plătind în
locul lui Dani. Al doilea, ce spune judecătorul
când îl declară liber pe Dani.

Ce este justificarea?
Ajutorul vizual 8

justificarea?
Ce este

Justiﬁcarea este actul lui Dumnezeu de
a declara pe un păcătos îndreptăţit înaintea Lui.

Ce se întâmpla˘ când suntem justificati?
‚
1

Dumnezeu ne iartă – Evrei 9:22

2

Neprihănirea lui Hristos ne este
atribuită nouă – Romani 4:6

Nu mai suntem sub pedeapsă – Romani 8:1.

Avem dreptul de a sta înaintea lui Dumnezeu – Romani 5:1-2

˘ ˘ posibila˘ justificarea?
Cum este facuta

Dumnezeu – Romani 8:33
vizual
Ajutor1ul Prin

8
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2

Prin har – Efeseni 2:8-9

3

Prin neprihănirea lui Hristos – Filipeni 3:9

4

Prin credinţă mântuitoare – Romani 4:5

(Pe parcursul lecţiei arată
progresiv ajutorul vizual
8.) Această povestire
ne ajută să înţelegem
ce a făcut Dumnezeu
pentru cei ce şi-au pus
încrederea în El. El face
ceva mult mai măreţ

decât ceea ce a făcut George şi tatăl lui pentru
Dani. Biblia numeşte aceasta „justificare“.
Aminteşte-ţi, Dani era vinovat. Şi noi suntem
vinovaţi, şi nu numai de furt. Am făcut atât
de multe lucruri împotriva lui Dumnezeu şi
merităm să fim pedepsiţi. Sentinţa trebuie
să fie moartea spirituală, care înseamnă
despărţirea pentru totdeauna de Dumnezeu.
Dar George a fost gata să plătească pentru
prietenul lui. Într-un mod asemănător,
Domnul Isus a fost gata să plătească pentru
noi. Pe cruce, El a luat asupra Sa pedeapsa
pentru păcatele noastre. Ca rezultat,
Dumnezeu-Tatăl a putut să ne declare
justificaţi înaintea Sa. Justificarea este actul
lui Dumnezeu de a declara pe un păcătos
îndreptăţit înaintea Lui.
Ai auzit Evanghelia, ştii ce a făcut Domnul
Isus pentru tine şi simţi că trebuie să iei o
decizie? Pune-ţi încrederea în El, şi astfel vei
fi justificat!

Ce se întâmplă când suntem
justificaţi?
Dumnezeu ne iartă – Evrei 9:22
Păcatele noastre trecute, prezente şi viitoare
sunt iertate. Acest fapt nu ne oferă o scuză
pentru a trăi cum vrem. Vom mai păcătui
şi ne vom simţi vinovaţi. Dar dacă ne
mărturisim păcatele, Dumnezeu ne va ierta
şi va restaura părtăşia noastră cu Sine (1 Ioan
1:9). A avea păcatele iertate este o minune.

Rezultat: Nu mai suntem sub pedeapsă –
Romani 8:1
Nu vom mai fi condamnaţi de Dumnezeu.
Nu suntem pedepsiţi, fiindcă Hristos a luat
asupra Sa la cruce pedeapsa noastră. Este
totuşi important să observăm că Dumnezeu
nu trece cu vederea păcatul nostru, ci rezolvă
problema lui.
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Neprihănirea lui Hristos ne este atribuită
nouă – Romani 4:6
Nota de plată a păcatului nostru este plătită
în singurul mod posibil – prin lucrarea lui
Hristos. Este plătită în totalitate, fiindcă
neprihănirea lui Hristos ne este atribuită
nouă. Hristos a plătit o datorie pe care noi
n-o puteam plăti.

Rezultat: Avem dreptul de a sta înaintea lui
Dumnezeu – Romani 5:1-2
Nu stăm înaintea Lui ca şi condamnaţi, ci
stăm prin neprihănirea lui Hristos! Foarte
important! Nu prin neprihănirea noastră
proprie, fiindcă noi nu avem aşa ceva! Nu
suntem făcuţi perfecţi, ci prin Domnul Isus
Hristos suntem declaraţi drepţi înaintea lui
Dumnezeu.

Cum este făcută posibilă
justificarea?
Prin Dumnezeu – Romani 8:33
Este lucrarea Lui. Nu este ceva ce facem noi.
Dumnezeu este Cel care ne declară neprihăniţi
înaintea Lui şi, prin lucrarea Duhului Său
Sfânt are drept de proprietate asupra noastră.
Aceasta este garanţia mântuirii noastre. Dacă
ţi-ai pus cu adevărat încrederea în Hristos,
poţi fi 100% sigur că eşti îndreptăţit înaintea
lui Dumnezeu. Nu te lăsa amăgit de Satana,
îndoindu-te de ceea ce a făcut Dumnezeu.

Prin har – Efeseni 2:8-9

Harul este ceva nemeritat. Gândeşte-te la
personajele din Vechiul Testament care
au păcătuit împotriva lui Dumnezeu, de
exemplu: Iacov, Avraam, Moise, David.
Când tatăl lui George l-a achitat pe Dani
De ce i-a iertat Dumnezeu? Ei nu meritau.
după plata amenzii, l-a eliberat de pedeapsă,
Dumnezeu este sfânt şi drept, şi totuşi, timp
dar nu l-a făcut perfect. Achitarea este
de secole, a refuzat să condamne omul. În
declaraţia legală făcută de cineva. Aceeaşi idee schimb a îndreptăţit bărbaţi şi femei, ca cei
poate fi aplicată justificării. Este o declaraţie
de mai sus, care şi-au pus încrederea în El.
legală cu privire la starea noastră înaintea lui
Dumnezeu justifică pe oameni, deşi ei nu
Dumnezeu, dar nu ne schimbă în interiorul
merită să fie îndreptăţiţi înaintea Lui.
nostru. Dumnezeu este Judecătorul nostru
şi ne declară justificaţi prin Hristos, dar asta
nu ne face perfecţi. Este începutul cunoaşterii Prin neprihănirea lui Hristos – Filipeni 3:9
Legea lui Dumnezeu cere pedepsirea noastră
lui Dumnezeu şi a creşterii în asemănarea
şi totodată este imposibil pentru noi să
noastră cu El, zi de zi.
atingem standardele înalte pe care ni le
impune ea. Legea este ca o oglindă. O oglindă
ÎMPĂRŢIREA LECŢIEI
ne arată dacă suntem murdari şi trebuie să
ne spălăm, dar ea în sine nu ne spală. Astfel,
Metodă: Joc de roluri
legea ne arată unde am greşit, şi nevoia
Dacă împarţi lecţia, pune pe adolescenţi să
noastră de curăţire, dar nu ne poate curăţi ea
interpreteze povestea cu George şi Dani, ca
însăşi. Hristos a împlinit însă toate cerinţele
introducere la cea de-a doua parte a ei. Ai
legii. El a fost perfect şi, murind în locul
nevoie de câţiva „actori“ – George, Dani,
nostru, a plătit preţul pentru păcatul nostru,
câţiva poliţişti, un judecător şi publicul din sală. ne-a curăţit şi ne-a iertat (2 Corinteni 5:21).
Tu vei fi povestitorul, ajutându-i pe adolescenţi
să îşi amintească povestirea, având ocazia
Prin credinţă mântuitoare – Romani 4:5
să reîmprospătezi ceea ce au învăţat în prima
Unii oameni cred că prin respectarea poparte a lecţiei.
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runcilor Lui sunt primiţi înaintea lui Dumnezeu. După cum am descoperit deja, prin
propria noastră putere este imposibil să
respectăm poruncile. Aceasta putem să o
facem doar prin credinţa în Hristos. Justificarea se întâmplă instantaneu, prin credinţă,
când venim la Hristos. Aşa că de la statutul
de păcătos pierdut, cel justificat are dreptul
să stea înaintea unui Dumnezeu sfânt.

Şi apoi?
Citeşte cu atenţie Iacov 2:17. Trebuie să existe o
viaţă de ascultare de Dumnezeu. Dacă nu este
aşa, atunci este o mare problemă. Nu suntem
justificaţi prin fapte bune, ci faptele bune
sunt rezultatul faptului că o persoană este cu
adevărat justificată. (Dacă ai un număr mare de
adolescenţi mântuiţi, poţi dezvolta această parte.)

Metodă: Adevărat sau fals
Multiplică foaia de
lucru 8 pentru toţi
adolescenţii. Citeşte
textul cu voce tare şi
cere adolescenţilor să
bifeze dacă acel lucru
Foaia de lucru
este adevărat sau fals.
Când ai terminat
de citit, adolescenţii
se opresc din scris – nu mai au voie să-şi
modifice răspunsurile. Discutaţi apoi împreună
fiecare afirmaţie. Spune-le răspunsul corect.
Foloseşte ocazia pentru a accentua ceea ce ai
predat. Asigură-te că au înţeles bine doctrina
justificării. Apoi adolescenţii îşi vor număra
greşelile. Oferă un premiu câştigătorului(lor).
Foaia de lucru 8

˘ sau fals
at
Adevar

cjustiﬁcarea
JMâontuirea
şi

Veriﬁcă dacă ﬁecare aﬁrmaţie
în căsuţa corespunzătoare.

A
❑
❑
❑

de mai jos este adevărată sau falsă

şi bifează

F
❑ 1 Păcatul nostru ne desparte de Dumnezeu.
păcatului.
❑ 2 Isaia 6:23 ne vorbeşte despre plata c înaintea lui
❑ 3 Faptele noastre bune nu ne îndreptăţes
Dumnezeu.

că eşti păcătos.

recunoşti
❑ ❑ 4 Pocăinţa înseamnă doar să
apostolilor 3:19 este „Pocăiţi-vă“.
❑ ❑ 5 Primul cuvânt din Faptele
cient să credem doar în Hristos.
❑ ❑ 6 Pentru a ﬁ mântuiţi este suﬁ
cunoaştere a lui Dumnezeu la nivelul
❑ ❑ 7 Credinţa înseamnă doar o

minţii.
8 Duhul Sfânt este puterea creştinului.
să ajungem în cer, într-o zi.
9 Dacă suntem justiﬁcaţi, este posibil
10 Dacă suntem justiﬁcaţi, nu păcătuim.
să stăm înaintea lui
11 Dacă suntem justiﬁcaţi, avem dreptul
Dumnezeu.
ea pentru
justiﬁcaţi, scăpăm doar de condamnar
❑ ❑ 12 Dacă suntem
păcatele din trecut.
nevoie să respectăm în
avem
mai
nu
caţi,
❑ ❑ 13 Dacă suntem justiﬁ
detaliu legea lui Dumnezeu
inimile noastre.
❑ ❑ 14 Justiﬁcarea se întâmplă în act legal.
un
❑ ❑ 15 Justiﬁcarea se aseamănă cu noi pentru Dumnezeu.
❑ ❑ 16 Justiﬁcarea este ceea ce facem
❑ ❑ 17 Harul este ceva ce nu merităm. a lui Hristos ne este
justiﬁcaţi, neprihănire
❑ ❑ 18 Dacă suntem
atribuită nouă.
a lui Hristos este pusă în
❑ ❑ 19 Dacă suntem justiﬁcaţi, neprihănire
noi.
justiﬁcării noastre.
❑ ❑ 20 Faptele bune sunt dovezi ale

❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑

8

RĂSPUNSURI – FOAIA DE LUCRU 8
1. Păcatul nostru ne desparte de Dumnezeu.
A
2. Isaia 6:23 ne vorbeşte despre plata păcatului.
F
(Isaia 6:23 nu există. Este vorba despre
Romani 6:23, unde găsim scris despre „plata
păcatului“.)
3. Faptele noastre bune nu ne îndreptăţesc înaintea lui
Dumnezeu.
A
(Ele sunt ca nişte cârpe murdare – Isaia 64:6.)
4. Pocăinţa înseamnă doar să recunoşti că eşti păcătos. F
(Mai înseamnă părere de rău pentru faptul că
ai păcătuit, să urăşti păcatul şi să-ţi schimbi
atitudinea; întoarcerea de la păcat.)
5. Primul cuvânt din Faptele apostolilor 3:19 este
„Pocăiţi-vă“.
A
6. Pentru a fi mântuiţi este suficient să credem doar în
Hristos.
A
7. Credinţa înseamnă doar o cunoaştere a lui Dumnezeu
la nivelul minţii.
F
(Înseamnă să ne încredinţăm viaţa în mâna
lui Dumnezeu şi să ne bazăm pe ceea ce a făcut
Hristos pentru noi.)
8. Duhul Sfânt este puterea creştinului.
A
9. Dacă suntem justificaţi, este posibil să ajungem în cer,
într-o zi.
F
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10. Dacă suntem justificaţi, nu păcătuim.
F
11. Dacă suntem justificaţi, avem dreptul să stăm înaintea
lui Dumnezeu.
A
12. Dacă suntem justificaţi, scăpăm doar de condamnarea
pentru păcatele din trecut.
F
(Şi de cea pentru păcatele prezente şi viitoare.)
13. Dacă suntem justificaţi, nu mai avem nevoie să
respectăm în detaliu legea lui Dumnezeu.
F
(Legea lui Dumnezeu este valabilă şi pentru noi
astăzi.)
14. Justificarea se întâmplă în inimile noastre.
F
(Este o declaraţie legală cu privire la
îndreptăţirea noastră înaintea lui Dumnezeu.)
15. Justificarea se aseamănă cu un act legal.
A
16. Justificarea este ceea ce facem noi pentru Dumnezeu. F
(Nu! Este lucrarea lui Dumnezeu.)
17. Harul este ceva ce nu merităm.
A
18. Dacă suntem justificaţi, neprihănirea lui Hristos ne este
atribuită nouă.
A
19. Dacă suntem justificaţi, neprihănirea lui Hristos este
pusă în noi.
F
20. Faptele bune sunt dovezi ale justificării noastre.
A

c ţ ia

5

Le

Calea lui Dumnezeu

Timpul de părtăşie
Obiective: Dorim ca adolescenţii să:
se gândească la timpul, locul şi modul în
care să aibă părtăşia lor cu Dumnezeu;
îşi dea seama de importanţa vitală a
timpului zilnic de părtăşie, în care să fie
singuri cu Dumnezeu;
să citească zilnic din Cuvânt şi să se
roage;
NM să se întoarcă de la păcat prin credinţă şi

pocăinţă şi să înceapă să Îl cunoască pe
Dumnezeu.

Introducere: Nu mai avem benzină!

9

Ajutorul vizual 9

Ai fost vreodată cu familia sau cu prietenii
cu maşina, şi s-a terminat combustibilul pe
drum? Poate că şoferul s-a gândit: „Cred că
ne ajunge până
Când trebuie să am
Timpul de
timpul meu de părtăşi
la următoarea
e?
˘ , ie
pa˘ rtas
Unde trebuie să am
benzinărie“.
timpul meu de părtăşi
e?
Apoi, după
Ce trebuie
să fac în
Ajutorul vizual
timpul
câţiva
meu de
părtăşie?
kilometri,
şoferul a
trebuit să tragă pe dreapta. Amânarea nu a
fost o idee prea bună, nu-i aşa? (Arată ajutorul
vizual 9, dar acoperă textul. Descoperă-l treptat,
pe măsură ce progresezi cu lecţia.)
În lecţiile trecute am comparat viaţa cu o
călătorie cu scuterul. Am trecut graniţa, apoi
am trecut podul mântuirii. Ultima noastră
lecţie a fost despre justificare. Îţi aminteşti
unele din lucrurile care se întâmplă atunci
când o persoană se încrede în Hristos?
(Încurajează-i să răspundă şi recapitulează pe
scurt lecţia predată).

Lecţia trecută am terminat-o cu întrebarea:
„Şi apoi?“. Vedeţi, justificarea este doar
începutul unei vieţi de ascultare de
Dumnezeu. Trebuie să ne dăm seama
că nu vom ajunge departe în călătoria
vieţii noastre, fără să ne umplem în mod
regulat „rezervorul“. Dacă vrem să trăim o
viaţă plăcută lui Dumnezeu, trebuie să Îl
cunoaştem mai bine pe El.
Aceasta implică să petrecem un timp singuri
cu El – ceea ce numim „timpul nostru de
părtăşie“. Fiecare creştin trebuie să caute să
aibă un timp de părtăşie în fiecare zi.

Metodă: Exerciţiu de gândire
Scrie în partea de sus a tablei titlul: „Timpul de
părtăşie“. Împarte apoi tabla în două coloane
intitulate: „Importanţă“ şi „Piedici“. Fetele se
vor gândi la importanţa faptului de a avea
un timp de părtăşie. Îţi vor spune cuvintele
sau expresiile care le vin în minte. Le vei scrie
pe tablă. Cere apoi băieţilor să se gândească
la piedicile pe care le întâlnim atunci când
vrem să avem zilnic un timp de părtăşie cu
Dumnezeu. Ei vor spune cuvinte sau expresii,
pe care le scrii în partea dreaptă. Nu evalua
ideile, doar scrie-le pe tablă. Când s-a terminat
exerciţiul de gândire, discutaţi împreună
lucrurile scrise pe tablă. Iată un exemplu de
idei pentru grup:
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Timpul de păr tăşie

Timpul de părtăşie
Importanţă

Piedici

–– îţi umpli
„rezervorul“
–– Îl cunoşti
mai mult pe
Dumnezeu
–– meditezi
–– depinzi de
Dumnezeu
–– începi ziua bine
–– te rogi
–– citeşti Biblia
–– părtăşie cu
Dumnezeu
–– prietenie cu
Dumnezeu
–– respiri

–– oboseala
–– televizorul
–– lipsa motivaţiei
–– nu înţelegi
–– lipsa disciplinei
–– lipsa timpului
–– prietenii
–– internetul
–– priorităţi greşite
–– stări emoţionale
extreme
(entuziasmat sau
resemnat)

Când trebuie să am un timp de părtăşie?
Poţi avea un timp de părtăşie atunci când este
cel mai potrivit pentru tine. Mulţi aleg primele momente ale dimineţii, şi acesta este un lucru bun, fiindcă astfel poţi petrece un timp cu
Dumnezeu înainte să începi activităţile zilei.
Pentru alţii momentul cel mai potrivit este la
lăsarea serii, sau chiar la prânz. Nu este o idee
bună să ai un timp de părtăşie seara târziu,
când eşti deja obosit. Totuşi, lucrul cel mai
important este să-ţi rezervi în fiecare zi un
timp, când să fii singur cu Dumnezeu.

Unde să am un timp de părtăşie?
Undeva unde poţi să fii singur şi departe
de surse care să îţi distragă atenţia. Este
imposibil să te concentrezi într-o cameră în
care televizorul este deschis sau în care fraţii
sau surorile te întrerup necontenit! Este ideal
să ai propria ta cameră, dar dacă aceasta nu
este posibil, caută un loc în care să fii singur şi
în care să nu fii deranjat.
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Ce să fac în timpul de părtăşie?
(Arată progresiv ajutorul
vizual 10.) Sunt două
Cere
părţi principale ale
Citeşte
Cerere
timpului de părtăşie –
Mulţumire
Meditează
să citeşti Cuvântul
lui Dumnezeu şi să
Mărturisire
Ascultă
Ajutorul vizual
vorbeşti cu El în rugăDumnezeu
Închinare
ciune. Este o comuniîmi
vorbeşte
care în două direcţii.
Dumnezeu ne vorbeşte prin Cuvântul Său,
iar noi vorbim cu El prin rugăciune. Să ne
gândim la fiecare parte, în mod individual.
Ajutorul vizual 10

Eu Îi
vorbesc lui
Dumnezeu

10

Citirea Cuvântului lui Dumnezeu
Citirea Bibliei este o parte vitală în
cunoaşterea lui Dumnezeu. Biblia este
propriul Cuvânt al lui Dumnezeu, şi El ne
vorbeşte prin ea. Biblia ne spune cum este
Dumnezeu şi ne arată cum vrea El să trăim
noi. Iată câteva sfaturi practice pentru citirea
Bibliei în timpul de părtăşie:
• Înainte să începi, roagă-te şi cere-I lui
Dumnezeu să îţi vorbească, pe măsură ce
citeşti (Psalmul 119:18).
• Nu încerca să citeşti prea mult. Citirea
câtorva versete la care să te gândeşti bine
este mai de folos decât să citeşti câteva
capitole, fără să te concentrezi cu adevărat.
• Meditează la ceea ce ai citit. Ce îţi spune
Dumnezeu? Te învaţă ceva despre Sine,
sau îţi spune ceva despre modul în care
trebuie să trăieşti ca şi creştin, sau îţi
arată un păcat din viaţa ta, la care trebuie
să renunţi? Meditaţiile zilnice te ajută
să înţelegi pasajul. La o librărie creştină
găseşti multe asemenea cărţi, din care
vei putea să alegi. Totuşi, citirea Bibliei
trebuie să fie prioritară citirii meditaţiilor
zilnice. Aminteşte-ţi că pentru tine este
important ce îţi spune Cuvântul lui
Dumnezeu, nu părerile altora.

Manual pentru Provocarea Adolescenţilor Calea lui Dumnezeu

• Când Dumnezeu îţi vorbeşte prin
Cuvântul Său, tu ascultă ceea ce îţi spune
El să faci. Este foarte important să pui în
practică învăţătura pe care ai găsit-o în
pasajul citit. Dumnezeu te va ajuta. Va
folosi Cuvântul Său să te modeleze după
imaginea lui Hristos.

ÎMPĂRŢIREA LECŢIEI

Vorbeşte cu Dumnezeu în
rugăciune
Cunoaşterea lui Dumnezeu implică
atât a asculta ceea ce are El să ne spună
prin Cuvântul Lui, cât şi a vorbi cu El în
rugăciune; aşa că petrece restul timpului
de părtăşie în rugăciune. Totuşi, nu uita că
rugăciunea este mai mult decât să-I ceri lui
Dumnezeu ceea ce doreşti. Iată patru lucruri
care trebuie să facă parte din rugăciunea ta:

hrană, îmbrăcăminte, familie, casă, etc.
Mulţumeşte-I pentru răspunsurile la
rugăciune. Şi mai presus de toate, nu uita
niciodată să Îi mulţumeşti pentru mântuirea
pe care ţi-a dat-o prin Domnul Isus Hristos.

Cererea
Spune-I lui Dumnezeu nevoile tale şi ceea
ce te preocupă. Roagă-te pentru familia
şi prietenii tăi şi pentru cei nemântuiţi.
Aminteşte-ţi să te rogi pentru cei care-I
slujesc lui Dumnezeu ca misionari în ţara
ta şi în alte ţări. O idee bună este să ai un
mic „jurnal al rugăciunii“, în care să-ţi notezi
lucruri pentru care să te rogi zilnic.

Dacă vrei să creşti în viaţa ta de credinţă,
este esenţial să ai un timp în care să stai
singur cu Dumnezeu. La fel cum îţi cunoşti
prietenii stând de vorbă cu ei, ascultându-i,
tot aşa pentru a-L cunoaşte pe Dumnezeu
ai nevoie să vorbeşti cu El şi să Îl asculţi.
Aminteşte-ţi de asemenea că pentru creştini
Închinarea
este important să se adune împreună, pentru
Începe prin a-L lăuda pe Dumnezeu. El este
a studia Cuvântul lui Dumnezeu şi a vorbi
un Dumnezeu minunat – sunt atât de multe cu El în rugăciune. Aşadar mersul regulat
lucruri pentru care să-L lăudăm! Aminteşte-ţi la biserică este un alt lucru esenţial pentru
numai atributele lui Dumnezeu găsite de
tânărul creştin. Părtăşia cu alţi credincioşi
noi nu de mult (lecţia 1) şi laudă-L pentru
care Îl iubesc pe Domnul te va ajuta să
sfinţenia Lui, dragostea Lui, mila Lui, etc.
creşti în credinţă, dar dacă Îl iubeşti pe
Domnul cu adevărat, nu vei dori să pierzi
timpul tău zilnic de părtăşie cu El. Umple-ţi
Mărturisirea
„rezervorul“, altfel nu vei ajunge departe!
Mărturiseşte-ţi păcatele lui Dumnezeu.
Spune păcatului pe nume. Spune-I lui
Dumnezeu lucrurile greşite pe care le-ai
Metodă: O lună de citire şi rugăciune
făcut, le-ai gândit sau le-ai spus, şi cere-I
Dacă unii adolescenţi
iertare. Dumnezeu promite creştinilor că-i
din grupul tău nu au
iartă, atunci când îşi mărturisesc păcatele (1
un timp de părtăşie cu
Ioan 1:9).
Dumnezeu, iată ceva
Ziua începerii _________________________________
Ziua terminării ________________________________
Nume _____________________________________
Adresă _____________________________________
_________________________________________

Duminică
Duminică

Sâmbătă

Vineri

Joi

Miercuri

Ziua începerii _________________________________
Ziua terminării ________________________________
Nume _____________________________________
Adresă _____________________________________
_________________________________________

Sâmbătă

Vineri

Joi

Miercuri

Marţi

Luni

˛

❑ 1:1-8
❑ 1:9-13
❑ 1:14-20
❑ 1:21-28
❑ 1:29-39
❑ 1:40-45
❑ 2:1-12
❑ 2:13-17
❑ 2:18-22
❑ 2:23-28
❑ 3:1-6
❑ 3:7-12
❑ 3:13-19
❑ 3:20-30
❑ 3:31-35
❑ 4:1-13
❑ 4:14-20
❑ 4:21-25
❑ 4:26-34
❑ 4:35-41
❑ 5:1-20
❑ 5:21-34
❑ 5:35-43
❑ 6:1-6
❑ 6:7-13
❑ 6:14-16
❑ 6:17-29
❑ 6:30-32
❑ 6:33-44
❑ 6:45-52
❑ 6:53-56

Marcu

Marţi

Luni

9

˛

˘ zilnic
Citeste si roaga-te

Foaia de lucru

Ziua începerii _________________________________
Ziua terminării ________________________________
Nume _____________________________________
Adresă _____________________________________
_________________________________________

Duminică

Sâmbătă

Vineri

Joi

Miercuri

Marţi

Luni

❑ 1:1-8
❑ 1:9-13
❑ 1:14-20
❑ 1:21-28
❑ 1:29-39
❑ 1:40-45
❑ 2:1-12
❑ 2:13-17
❑ 2:18-22
❑ 2:23-28
❑ 3:1-6
❑ 3:7-12
❑ 3:13-19
❑ 3:20-30
❑ 3:31-35
❑ 4:1-13
❑ 4:14-20
❑ 4:21-25
❑ 4:26-34
❑ 4:35-41
❑ 5:1-20
❑ 5:21-34
❑ 5:35-43
❑ 6:1-6
❑ 6:7-13
❑ 6:14-16
❑ 6:17-29
❑ 6:30-32
❑ 6:33-44
❑ 6:45-52
❑ 6:53-56

Marcu

˛

Mulţumeşte-I lui Dumnezeu pentru
toată bunătatea Lui faţă de tine, pentru

˛

Mulţumirea

˘ zilnic
Citeste si roaga-te

˛

❑ 1:1-8
❑ 1:9-13
❑ 1:14-20
❑ 1:21-28
❑ 1:29-39
❑ 1:40-45
❑ 2:1-12
❑ 2:13-17
❑ 2:18-22
❑ 2:23-28
❑ 3:1-6
❑ 3:7-12
❑ 3:13-19
❑ 3:20-30
❑ 3:31-35
❑ 4:1-13
❑ 4:14-20
❑ 4:21-25
❑ 4:26-34
❑ 4:35-41
❑ 5:1-20
❑ 5:21-34
❑ 5:35-43
❑ 6:1-6
❑ 6:7-13
❑ 6:14-16
❑ 6:17-29
❑ 6:30-32
❑ 6:33-44
❑ 6:45-52
❑ 6:53-56

Marcu

˛

˘ zilnic
Citeste si roaga-te

Foaia de lucru 9

care i-ar putea ajuta
să înceapă. Multiplică
foaia de lucru 9 pe
hârtie colorată, astfel
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Timpul de păr tăşie

încât să ai câte o fâşie pentru fiecare adolescent,
apoi decupează fâşia „citeşte şi roagă-te“.
Citirea Bibliei: Adolescenţii vor citi în fiecare
zi câteva versete din Marcu, urmând cei patru
paşi sugeraţi în lecţie, şi vor bifa pe foaia lor
căsuţa referinţei.

Metodă: Foaie de lucru
Foaia de lucru 10

˘ ˘,
Timpul de partasie
Citeşte Cuvântul lui Dumnezeu
1 Înainte să citim, trebuie să ne r _ _ _ _

(Psalmul 119:18).

2 Nu încerca să c _ _ _ _ _ _ p _ _ _ m _ _ _ .
3

M _ _ _ _ _ _ _ _ la ceea ce ai citit şi foloseşte m _ _ _ _ _ _ _ _ z _ _ _ _ _ _ , care să te ajute să
înţelegi.

Dacă îţi pui întrebări referitoare la pasajul pe care l-ai citit, aceasta te ajută să te gândeşti mai
bine la el. Iată câteva întrebări posibile:
❑ Ce mă învaţă despre Dumnezeu-Tatăl, Domnul Isus sau Duhul Sfânt?
❑ Există în text o poruncă pe care să o ascult?
❑ Este menţionat vreun păcat de care să mă feresc?
❑ Este o promisiune pe care să o revendic?
❑ Este o avertizare la care trebuie să iau aminte?
❑ Este un exemplu bun pe care să îl urmez?
❑ Ce mă învaţă despre relaţia mea cu ceilalţi?
4 Orice ţi-ar cere Dumnezeu să f _ _ _ , trebuie să a _ _ _ _ _ _ .

Rugăciune: Adolescenţii să se gândească
la diferite persoane pentru care să se roage
în timpul săptămânii (familie, prieteni,
învăţători, etc.) şi să scrie numele acestora în
pătrăţelele de pe foaia de lucru. Se vor ruga
în fiecare zi pentru numele stabilite pentru
ziua respectivă. De asemenea, trebuie să se
închine, să mărturisească şi să mulţumească
lui Dumnezeu, aşa cum au învăţat în lecţia de
astăzi.
Duplă o lună, adolescenţii care au reuşit
să facă acest lucru îţi vor da foaia înapoi.
Pregăteşte un mic premiu special pentru ei.
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Vorbeşte cu Dumnezeu în rugăciune
Care sunt cele patru lucruri care trebuie să formeze timpul nostru de rugăciune?

Foaie de lucru
1 NCIRHANEÎ

Pentru ce trebuie să Îl lauzi pe Dumnezeu? _____________________________________

10

2 RTĂSIURIMRE

Când creştinii îşi m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ păcatele, Dumnezeu promite să i _ _ _ _ (1 Ioan 1:9).
3 UŢLMUREMI

Pentru ce lucruri eşti mulţumitor? __________________________________________
4 ERECER

Notează câteva lucruri pe care poţi să I le ceri lui Dumnezeu. ___________________________
Nu pierde ocazia să ai timpul tău zilnic de părtăşie, singur cu Dumnezeu!

Multiplică foaia de
lucru 10 pentru toţi
adolescenţii. O pot
completa în timpul
programului sau mai
târziu, acasă. Îi va ajuta
să recapituleze lecţia şi
să memoreze punctele
principale.

RĂSPUNSURI – FOAIA DE LUCRU 10
Citirea Bibliei: 1. rugăm 2. citeşti prea mult. 3. Meditează,
meditaţii zilnice. 4. faci, asculţi
Rugăciune: 1. Închinare 2. Mărturisire, mărturisesc, ierte 3.
Mulţumire 4. Cerere

c ţ ia
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Le

Calea lui Dumnezeu

Roada Duhului
Obiective: Dorim ca adolescenţii să:
înţeleagă că ei trebuie să devină tot mai
asemănători cu Domnul Isus;
îşi dea seama că Duhul Sfânt este la
lucru în vieţile lor, aducând roadă;
depindă de El şi să caute să aducă roadă
în viaţa lor zilnică;
NM să se întoarcă de la păcat, prin credinţă şi

pocăinţă şi să înceapă să Îl cunoască pe
Dumnezeu.

Introducere: Ce fel de roadă?
(Arată ajutorul
vizual 11 cu
Dragostea Bucuria
Pacea Bunătatea
textul acoperit
Îndelunga răbdare
ual
cu fâşii de
Ajutorul viz
Facerea de bine
Blândeţea
Credincioşia
hârtie.) O
Înfrânarea poftelor
întrebare!
Ce fel de fructe aştepţi de la un măr? Mere,
bineînţeles! Dar de la un păr? Pere, nu-i aşa?
Fructele ne arată cărui pom aparţin ele. Şi
ce fel de roadă aştepţi de la un credincios?
(Permite adolescenţilor să dea câteva sugestii). În
viaţa noastră trebuie să existe dovada roadei,
care să arate că aparţinem Domnului Isus.
Roada

Duhuluieste…

Ajutorul vizual 11

11

La ultima noastră întâlnire am vorbit despre
cât de esenţial este să ai un timp de părtăşie
zilnic. La fel cum un scuter are nevoie regulat
să i se umple rezervorul cu benzină, tot aşa
şi noi avem nevoie să ne apropiem în fiecare
zi de Dumnezeu. Vă amintiţi cele patru
lucruri pe care trebuie să le facem când citim
Cuvântul lui Dumnezeu? Dar cele patru
lucruri pe care trebuie să le facem când ne
rugăm? Astăzi vom vedea că, dacă rămânem
aproape de Dumnezeu, El ne transformă în
persoana în care doreşte El să fim. El vrea ca

noi să dăm roadă, o roadă care să arate că Îi
aparţinem Lui.

Din ce în ce mai mult ca El
Dumnezeu nu ne-a lăsat în necunoştinţă
despre felul în care trebuie să fim sau să
trăim. Biblia ne spune în moduri diferite ce
trebuie să urmărim.

Caracteristicile lui Dumnezeu
Am văzut deja caracterul lui Dumnezeu.
Scopul nostru trebuie să fie să devenim ca El.
Bineînţeles, nu putem deveni atotputernici,
atotştiutori, etc., dar trebuie să reflectăm caracteristicile morale ale Sale – să devenim sfinţi,
cum El este sfânt, să îi iubim pe ceilalţi cum
îi iubeşte El, etc. Nu vom atinge perfecţiunea
aici pe pământ, dar trebuie să încercăm să ne
asemănăm din ce în ce mai mult cu Domnul.

Exemplul Domnului Isus
Domnul Isus are toate caracteristicile pe care
tocmai le-am menţionat, deoarece El este
Dumnezeu. În viaţa Lui pe acest pământ
El ne-a lăsat un exemplu perfect de urmat.
Aminteşte-ţi de mila, bunătatea, răbdarea
Lui, etc. Studiază viaţa Domnului Isus în
Evanghelii şi roagă-L să te ajute să mergi cât
mai mult pe urmele Lui.

Roada Duhului
Duhul Sfânt trăieşte şi lucrează în vieţile
celor care cred în Domnul Isus. El poate să
producă în tine „roada Duhului“. Analizând
caracteristicile acestei roade ne vom da
seama că „roada Duhului“ este o descriere a
caracterului Domnului Isus.
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Galateni 5:22-23
O descriere foarte bună a roadei Duhului o
găsim în Galateni 5:22-23, aşa că vom studia
acest pasaj al Scripturii. Pe măsură ce vom
vorbi despre diferite cuvinte, amintiţi-vă că
nu putem fi un exemplu perfect al acestora.
Lucrul acesta nu trebuie să îl folosim însă
ca scuză, ca să nu încercăm să fim ca Isus.
Trebuie să ne străduim să Îi fim plăcuţi. Vă
amintiţi versetul din Filipeni 3:14? Trebuie să
alergăm spre ţinta pusă de Dumnezeu înaintea
noastră. De asemenea, trebuie să depindem
de Dumnezeu, ştiind că Duhul Său poate face
posibil aceste lucruri în viaţa noastră.

implică o acţiune! Ioan 15:12 ne porunceşte
să ne iubim unii pe alţii, la fel cum ne-a
iubit Domnul Isus. El nu ne-a trimis din cer
numai „bileţele de dragoste“, ci El a venit să
ne salveze, plătind un preţ scump. Şi tu şi
eu, avem nevoie să învăţăm să iubim cu fapta
pe cei din jurul nostru. De exemplu, trebuie
să îi iubim pe cei care încă nu Îl cunosc pe
Domnul ca Mântuitor al lor. Putem face asta
făcându-le cunoscută Evanghelia. Dragostea
este prima caracteristică a roadei Duhului.
Cere-I lui Dumnezeu să îţi dea multă
dragoste pentru alţii. (Cere adolescenţilor să
scrie pe fructul confecţionat de ei, sub cuvântul
„dragoste“: „Nu doar cuvinte, ci şi fapte!“)

Metodă: Lucru manual

Bucuria

Multiplică foaia de lucru
11 pe carton colorat şi
împarte câte o foaie la
fiecare adolescent. Ei
trebuie să decupeze şi să
plieze fiecare piesă, apoi
Foaia de lucru
să le lipească împreună,
ca să formeze un singur
fruct. Încurajează-i ca
în următoarele zile să păstreze acest mic semn
în buzunar, şi să înveţe pe dinafară cele nouă
caracteristici ale roadei Duhului.
Foaia de lucru 11

Dragostea

Bucuria

Pacea

Îndelunga
răbdare

Blândeţea

Bunătatea

11

Facerea de
bine

Înfrânarea
poftelor

6

Roada Duhului

Credincioşia

LEC ŢIA

Dragostea

Cum crezi că putem deveni bucuroşi? Unii
adolescenţi cred că vor fi fericiţi, dacă îşi
cumpără un telefon mobil nou sau haine noi
sau un joc nou pe calculator. Dar o astfel de
fericire nu durează mult. Doar Dumnezeu
poate să îţi dea acea fericire durabilă. În Ioan
15:11 Domnul Isus ne spune că doreşte
ca bucuria noastră să fie deplină. Poţi avea
această bucurie doar dacă respecţi poruncile
Lui şi rămâi în dragostea Lui. Dacă nu
asculţi poruncile lui Dumnezeu, îţi vei pierde
bucuria. Să fii creştin, şi să nu ai bucurie este o
contradicţie în sine însăşi, de aceea, haideţi să
avem şi să arătăm bucuria Domnului! Astfel
şi alţii vor vedea că creştinismul este practic şi
se vor apropia de Domnul Isus. Lasă Duhul
lui Dumnezeu să te umple cu bucurie. (Cere
adolescenţilor să scrie pe fructul confecţionat de ei:
„Bucuria vine prin ascultare!“)

Pacea
(Descoperă progresiv în timpul lecţiei cuvintele
de pe ajutorul vizual 11.) La ce se referă în ziua
de azi cuvântul „dragoste“? Îl folosim pentru
a vorbi despre sentimentele pe care le avem
pentru o persoană. Dar Biblia ne învaţă că
dragostea este mai mult decât sentimente. Ea
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Unde caută oamenii din ziua de azi pacea?
Unii ascultă muzică toată ziua. Alţii, pentru a
uita de probleme, consumă alcool şi droguri.
Ei caută pacea în locuri greşite. Isus dă pace
celor ce-L urmează (Ioan 14:27). Am aflat deja
că pacea este una din binecuvântările vieţii
de creştin. Dar este ea evidentă şi în viaţa ta?
Sau te îngrijorezi pentru toate lucrurile? Ai

Manual pentru Provocarea Adolescenţilor Calea lui Dumnezeu

răspunsul, deci arată-l. (Cere adolescenţilor să
scrie pe fructul confecţionat de ei: „Fără griji –
Dumnezeu se îngrijeşte de mine!“)

ÎMPĂRŢIREA LECŢIEI
Îndelunga răbdare
Poţi să-ţi imaginezi situaţii în care dăm
dovadă de lipsă de răbdare, de exemplu
atunci când cineva face o greşeală în mod
repetat, când amână ceva, etc. Noi suntem
nerăbdători prin natura noastră! Nu vrem
să aşteptăm pentru nici un lucru, dar
Dumnezeu ne porunceşte să fim răbdători cu
alţi oameni (1 Tesaloniceni 5:14). Dumnezeu
este răbdător cu noi, pe măsură ce creşte
treptat asemănarea noastră cu El. De aceea
trebuie să avem şi noi răbdare cu alţii. Când
suntem răbdători, suntem o mărturie bună a
lucrării Domnului Isus în vieţile noastre. Din
nou, nu este o trăsătură pe care o dezvoltăm
prin puterea noastră, ci Duhul lui Dumnezeu
este Cel care ne ajută să o avem. Trebuie
să ne facem partea noastră, depinzând de
El şi lăsându-L să ne transforme. (Cere
adolescenţilor să scrie pe fructul confecţionat de
ei: „Dumnezeu are multă răbdare cu mine!“)

Bunătatea
Este uşor să fii bun cu prietenii apropiaţi. Faţă
de cine nu arătăm de obicei bunătate? Faţă
de oamenii diferiţi de noi, faţă de fraţii sau
surorile mai mici etc. Una din caracteristicile
pe care trebuie să le avem ca şi copii ai
Domnului este bunătatea (Efeseni 4:32).
Urmându-L pe Dumnezeu, trebuie să fim
buni faţă de toţi oamenii. Aceasta înseamnă că
trebuie să fim buni şi cu aceia care ne rănesc,
ne insultă, ne tachinează sau chiar ne ignoră, şi
care îi urăsc pe creştini. Este greu să nu te porţi
cu asprime faţă de ei şi să nu te mânii. Lucrarea
Duhului produce bunătate în noi. (Cere
adolescenţilor să scrie pe fructul confecţionat:
„Bun cu toţi cei din jur, nu numai cu prietenii!“)

Facerea de bine
Părinţii şi învăţătorii tăi fac foarte multe
lucruri pentru tine. Drept recompensă, eşti tu
bun faţă de ei? În afară de Dumnezeu, nimeni
nu este bun într-un mod perfect. Domnul
Isus a spus aceasta în Matei 19:17. Când sunt
amintite în Biblie bunătatea sau faptele pline
de bunătate, aproape întotdeauna ele se referă
la Dumnezeu. Dar priveşte în Faptele apostolilor 9:36. Dorca făcea o mulţime de fapte bune
şi milostenii. Şi noi trebuie să căutăm să fim
oameni „care fac fapte bune“. Lasă bunătatea
lui Dumnezeu să se vadă în faptele tale bune,
ca Dumnezeu să fie glorificat (Matei 5:16).
(Cere adolescenţilor să scrie pe fructul confecţionat
de ei: „Aduce glorie lui Dumnezeu!“)

Credincioşia
În pilda talanţilor, fiecare slujitor a primit un
număr de talanţi (bani) şi a fost responsabil
pentru ei. Aceia care au lucrat bine şi din
greu au auzit aceste cuvinte: „Bine, rob
bun şi credincios“ (Matei 25:21). Fiindcă
au fost credincioşi în lucrurile mici, li s-au
încredinţat responsabilităţi şi mai mari. Şi noi
trebuie să fim credincioşi în toate lucrurile,
mici sau mari. Poţi să te gândeşti la domenii
în care este important lucrul acesta? În timpul
de părtăşie, în ascultare, în frecventarea
bisericii, în predicarea Evangheliei. Duhul
Sfânt produce credincioşie în vieţile noastre,
dar trebuie ca şi noi la rândul nostru să
ne străduim să fim credincioşi. Merită?
Da, fiindcă o persoană credincioasă va
fi binecuvântată (Proverbe 28:20). (Cere
adolescenţilor să scrie pe fructul confecţionat:
„Duce la mari binecuvântări!“)

Blândeţea
Ce crezi că înseamnă blândeţe? Înseamnă să
te supui într-un mod liniştit lui Dumnezeu,
să fii smerit şi amabil cu cei din jur. Astăzi
lumea îţi spune să te încrezi în tine însuţi,
să te impui. Sunt acceptate mândria şi
aroganţa. Dar roada Duhului este blândeţea,
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6

Roada Duhului

opusul atitudinii lumeşti. Însă blândeţea
nu înseamnă slăbiciune – de fapt, pentru a
fi blând trebuie să fii o persoană puternică.
Numeri 12:3 ne vorbeşte despre un om foarte
blând. Era el un om lipsit de fermitate? Nu!
Era conducătorul unui popor. Este vorba
de Moise. Deci blândeţea nu este un lucru
de dispreţuit, ci un lucru de dorit. (Cere
adolescenţilor să scrie pe fructul confecţionat:
„Blândeţe nu înseamnă slăbiciune!“)

Înfrânarea poftelor
Când Pavel i-a scris lui Tit multe îndemnuri din
partea lui Dumnezeu, i-a scris şi să-i încurajeze
pe tinerii credincioşi să fie cumpătaţi (Tit 2:6).
În ce avem nevoie să fim cumpătaţi? În timpul
nostru petrecut în faţa televizorului, în ceea
ce spunem când lucrurile nu ies cum vrem
noi, atunci când trebuie să ne păstrăm calmul
văzând că lucrurile nu merg bine, în păstrarea
noastră în curăţie faţă de orice tentaţii sexuale, şi
chiar şi în timpul pe care îl acordăm unui hobby
sau unui sport – şi într-o mulţime de alte ispite,
cărora trebuie să le facem faţă. Nu ne putem
stăpâni prin puterea noastră, dar putem să o
facem cu puterea pe care ne-o dă Duhul Sfânt.
(Cere adolescenţilor să scrie pe fructul confecţionat:
„Dumnezeu ne dă puterea necesară!“)
Este important să observăm că în Biblie,
Pavel vorbeşte de „roada“, nu de „roadele“
Duhului. Nu poţi să spui: „Sunt bun şi
credincios, dar uit să îmi înfrânez poftele.“
În viaţa noastră trebuie să se dezvolte toate
aceste calităţi. Amintiţi-vă şi faptul că este
roada „Duhului“, nu roada eforturilor noastre
proprii. În timpul acestui studiu, aţi învăţat că
nu sunteţi capabili prin natura voastră să aveţi
toate aceste calităţi. Dar Duhul Sfânt poate
să vi le dea. Bazaţi-vă pe Dumnezeu şi căutaţi
să aduceţi roada Duhului, ca ceilalţi din
jurul vostru să vadă că aparţineţi Domnului.
Amintiţi-vă: „Dumnezeu nu binecuvântează
atât de mult talentele deosebite, cum
binecuvântează o asemănare măreaţă cu Isus“
(Robert Murray McCheyne).
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Metodă: Ia ca exemplu viaţa Domnului Isus
Dacă îţi permite timpul, împarte adolescenţii
în trei grupuri şi dă fiecărui grup un pasaj
biblic diferit – Matei 8:23-27, Ioan 6:2-24 şi
Ioan 8:1-11. Roagă-i să citească pasajul şi să
se gândească ce aspect al roadei Duhului a fost
vizibil în caracterul Domnului Isus cu ocazia
aceea. Apoi, grupurile se vor reuni şi vor spune
celorlalţi ce au descoperit. Acest exerciţiu îi va
ajuta pe adolescenţi să îşi dea seama că Domnul
Isus a avut toate caracteristicile roadei Duhului.
Subliniază faptul că Duhul care a trăit în
Domnul Isus trăieşte acum în noi (Galateni 4:6)
şi ne transformă după chipul Său.

Metodă: Căutare de cuvinte
Foaia de lucru 12

i
Roada Duhulu
Ca˘utare de cuvinte
I T G U R V X G L V A C
U S O P C V
N N H L N H V F C L C W
D A U I M E
F O D R A G O S T E A V
X B M A N D
R C R E D I N C I O S I
A G J I L E
A C B N L H G D U I G E
C R B F T Z
N A M V J U C N A E T E
P E V F L R
A B A S P D N E O J F J
D C P B D N
R F E R L B M G E F B A
I A E I A B
E L T B S D F H A S E T
C I V B N A
A A A H L Z C I B R D E
U A N L E B
P T T D I A R N E R A T
U I D A H D
O U A V M U X C Z E S B
O H E N B R
F I N V C O A D I O V C
D I F D F O
T C U U I F L F O T E D
G A I E U B
E Z B G O L Y V A R A G
O S R T R O
L E Z S E L L E U K S C
A Z A E J G
O O I A S I T A S D I N
O I T A E A
R A P T A N I T M S G R
U A U L A S

Foaia de lucru

12

Găseşte roada Duhului în chenarul de mai sus şi enumeră caracteristicile în spaţiul dat
(cuvintele pot ﬁ scrise pe orizontală, verticală sau diagonală).
_________________ _________________ _________________
_________________ _________________ _________________
_________________ _________________ _________________

Multiplică pentru
toţi adolescenţii foaia
de lucru 12. O pot
completa în timpul
programului sau mai
târziu, acasă. Ea îi va
ajuta să îşi recapituleze
lecţia şi să memoreze
punctele ei principale.

RĂSPUNSURI – FOAIA DE LUCRU 12
I T G U R V X G L V A C
U S O P C V
N N H L N H V F C L C W
D A U I M E
F O D R A G O S T E A V
X B M A N D
R C R E D I N C I O S I
A G J I L E
A C B N L H G D U I G E
C R B F T Z
N A M V J U C N A E T E
P E V F L R
A B A S P D N E O J F J
D C P B D N
R F E R L B M G E F B A
I A E I A B
E L T B S D F H A S E T
C I V B N A
A A A H L Z C I B R D E
U A N L E B
P T T D I A R N E R A T
U I D A H D
O U A V M U X C Z E S B
O H E N B R
F I N V C O A D I O V C
D I F D F O
T C U U I F L F O T E D
G A I E U B
E Z B G O L Y V A R A G
O S R T R O
L E Z S E L L E U K S C
A Z A E J G
O O I A S I T A S D I N
O I T A E A
R A P T A N I T M S G R
U A U L A S

Dragostea /
bucuria /
pacea /
îndelunga
răbdare /
bunătatea /
facerea de bine /
credincioşia /
blândeţea /
înfrânarea
poftelor.

c ţ ia

Le

Calea lui Dumnezeu

Autoritatea
Obiective: Dorim ca adolescenţii să:
înţeleagă că Dumnezeu a pus asupra
noastră autorităţi omeneşti, cărora
trebuie să ne supunem;
îşi dea seama că Dumnezeu a făcut
aceasta pentru educarea şi protecţia
noastră;
ceară lui Dumnezeu iertare pentru
lipsa lor de ascultare şi să îşi schimbe
atitudinea acasă, la şcoală, etc;
NM să se pocăiască şi să îşi predea viaţa lui

Dumnezeu.

Introducere: Semne de circulaţie
(Arată o parte a
ajutorului vizual 12.
Dumnezeu are
autoritatea supremă
Acoperă la început textul
Psalmul 103:19
Dumnezeu a stabilit
şi trenul.) Călătorind
autorităţi omeneşti
Romani 13:1
cu scuterul nostru,
întâlnim pe marginea
Omul trebuie să se
supună
ual
drumului semne de
Tit 3:1
Ajutorul viz
Mai întâi înaintea
lui Dumnezeu, apoi
circulaţie. Priveşte-le.
înaintea oamenilor
Faptele apostolilor 5:29
Ce indică ele şi ce
trebuie să facă şoferul
conform lor? Ele semnalizează trecerea unui
tren, iar şoferul înainte să treacă trebuie să
verifice dacă vine sau nu trenul. Ce se poate
întâmpla dacă şoferul nu ascultă? (Acum
descoperă trenul, de pe ajutorul vizual 12.)
Trenul de mare viteză nu se va opri la timp.
Consecinţele pot fi dramatice. Deci, de ce a
pus autoritatea rutieră semnul pe marginea
drumului? A făcut aceasta pentru siguranţa
noastră. Astăzi vom vorbi despre „autoritate“.
Nu ştiu cum vă simţiţi când auziţi acest
cuvânt. Multora nu le place. Mulţi sfidează
autoritatea, câteodată chiar se răzvrătesc
Ajutorul vizual 12

12

Autoritatea

7

împotriva ei. Te-ai gândit vreodată la faptul
că autoritatea există spre binele nostru?
Am înaintat mult în călătoria noastră spre
Dumnezeu. Amintiţi-vă că a trebuit să
trecem de bariera păcatului, să traversăm
podul mântuirii şi să primim plăcuţe noi de
înmatriculare, deoarece suntem justificaţi în
Hristos. Pentru a ne păstra rezervorul plin,
am arătat că trebuie să avem un timp zilnic
de părtăşie cu Dumnezeu. Acum amintiţi-vă
ultima noastră lecţie. Cum ne va afecta viaţa
această călătorie? (Verifică dacă adolescenţii au
reuşit să memoreze cele nouă caracteristici ale
roadei Duhului.) Am privit deci la elementele
de bază ale trăirii după voia lui Dumnezeu.
Vom petrece câteva săptămâni să arătăm
practic ce înseamnă aceasta pentru noi, în
diferite aspecte din viaţa noastră. Dacă vom
căuta să trăim după voia lui Dumnezeu,
un lucru important care va fi schimbat este
atitudinea noastră faţă de autoritate. Să
vedem ce spune Biblia despre autoritate.

Dumnezeu are autoritatea supremă
Psalmul 103:19 vorbeşte despre tronul lui
Dumnezeu din ceruri şi de întinderea mare
a împărăţiei Sale. El domneşte peste întregul
univers! Dumnezeu a creat toate lucrurile.
Nu este nimic pe pământ sau în cer care să nu
fie sub stăpânirea Lui puternică. Îţi aminteşti
povestiri biblice în care autoritatea totală a lui
Dumnezeu a fost clar manifestată? Vedem
autoritatea Lui de la un capăt la celălalt al
Bibliei – de exemplu, în grădina Eden şi
atunci când a dat cele Zece porunci.
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Autoritatea

Dumnezeu a stabilit autorităţi omeneşti
Conform versetului din Romani 13:1,
autorităţi precum poliţia, guvernul,
învăţătorii şi părinţii au fost stabilite de
Dumnezeu. De ce credeţi că a făcut aceasta?
Ştim ce s-ar întâmpla dacă nu ar fi poliţişti pe
străzi, guvern care să conducă ţara, învăţători
în clase sau părinţi acasă – ar fi un haos!
Dumnezeu ştie ce avem nevoie şi a stabilit
autorităţi pentru binele nostru. Trebuie să
fim mulţumitori pentru ele şi să ascultăm
de ele, ştiind că sunt puse de Dumnezeu.
Neascultarea faţă de autorităţile stabilite de
Dumnezeu este neascultare faţă de El.

Omul trebuie să se supună
Tit 3:1 ne învaţă că trebuie să ne supunem
conducătorilor noştri. Este aceasta reacţia
noastră naturală faţă de autoritate? Din
nefericire, chiar de la începutul istoriei,
oamenii s-au răzvrătit împotriva autorităţii
şi a standardelor lui Dumnezeu. Atitudinea
lumii faţă de autoritate este reflectată prin
cuvinte ca „răzvrătire“, „neascultare“, „lipsă de
respect“, „sfidare“, „fărădelege“ şi „drepturile
omului“. Deseori, oamenii spun: „Cum
îndrăzneşti tu să mă corectezi pe mine?“
sau „Fac cum vreau eu“. Aceste exemple de
răzvrătire ne sunt transmise prin muzica pe
care o ascultăm sau filmele pe care le vedem.
Trebuie să mergem pe calea lui Dumnezeu
ţinând seama de autoritate.

Mai întâi înaintea lui Dumnezeu, apoi
înaintea oamenilor
În Faptele apostolilor 5, când apostolilor li s-a
poruncit să nu mai vorbească despre Isus, ei
au spus (versetul 29) că trebuie să asculte mai
mult de Dumnezeu decât de oameni. Este
important să ne dăm seama că autoritatea
pe care o au părinţii, guvernul, etc. este dată
de Dumnezeu, de aceea, cei ce au autoritate
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trebuie să îşi stabilească standardele conform
Cuvântului lui Dumnezeu. Singurul caz
în care este corect să nu asculţi de aceste
autorităţi este atunci când îţi poruncesc clar
să faci ceva ce Dumnezeu îţi interzice să faci,
sau îţi interzic să faci ceva ce Dumnezeu îţi
porunceşte să faci. În timpul celui de-al doilea
război mondial, Corrie Ten Boom a procedat
corect ascunzând pe evrei, în ciuda ordinelor
regimului nazist. Astăzi, în ciuda presiunii
patronului, un vânzător creştin trebuie să
refuze să dea informaţii greşite clienţilor lui,
doar pentru a-şi vinde marfa. Dar trebuie
să avem grijă să nu folosim aceasta ca scuză
pentru neascultare!

Metodă: Ziare
Împarte adolescenţii în grupuri. Decupează
articole din ziare (despre corupţie, accidente
rutiere, etc.) şi dă fiecărui grup câte unul.
Roagă-i să citească articolul şi să răspundă la
două întrebări:
1. Ce atitudine au avut faţă de autorităţi
oamenii menţionaţi în articol?
2. Care au fost consecinţele, atât pentru viaţa
lor, cât şi pentru viaţa altora?
După expirarea timpului dat, grupurile se
reunesc şi discută răspunsurile. Subliniază cât de
necesare sunt autorităţile şi cât de bine este să le
fii supus.

ÎMPĂRŢIREA LECŢIEI
Creştinii au nevoie să
înveţe să asculte ceea
ce îi învaţă Dumnezeu
Auto
în Cuvântul Său.
rita
˘ t, i
Haideţi să vedem cum
ne afectează aceasta
Ajutorul vizual
acasă, la şcoală, în
biserica locală şi în viaţa
publică. (Arată progresiv
ajutorul vizual 13, în timp ce înaintezi în lecţie.)
Ajutorul vizual 13
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Acasă

La serviciu

Conform versetelor din Efeseni 6:1-3,
Dumnezeu doreşte să asculţi de părinţi.
Dumnezeu le-a dat autoritate asupra ta,
pentru binele tău. Ei te educă şi au grijă de
tine. Porunca a cincea este menţionată în
Efeseni 6:2. Nu este o opţiune numai pentru
unii, ci o poruncă a lui Dumnezeu pentru
toţi creştinii. Dacă nu ne supunem părinţilor,
păcătuim împotriva lui Dumnezeu. Coloseni
3:20 ne spune că ascultarea de părinţi este pe
placul Domnului. Este şi pe placul părinţilor!
„Cinstirea“ implică nu numai ascultarea, ci
şi respectul şi dragostea faţă de ei. Părinţii
nu sunt perfecţi, dar ei sacrifică multe
pentru copiii lor, de aceea copiii trebuie să îi
cinstească şi să îi asculte. Domnul Isus este
exemplul perfect (Luca 2:51). Tinerii creştini
trebuie să asculte de părinţii lor şi astăzi.

Din Coloseni 3:22, vedem că Dumnezeu
vrea să ascultăm de patronii noştri. În lumea
de azi, aceasta implică şi locurile de muncă
cu normă întreagă, cât şi cele cu jumătate de
normă. Ascultăm nu fiindcă dorim să fim pe
placul oamenilor, ci pentru că vrem să fim
întotdeauna pe placul Domnului. Chiar dacă
uneori îţi este greu să-ţi respecţi patronul,
1 Petru 2:18-20 ne spune să ne supunem
autorităţii lui. Dacă aceste porunci sunt
memorate şi ascultate, rezultatul nu ne ajută
doar în ceea ce priveşte mărturia noastră în
faţa celor nemântuiţi, ci, mai important, prin
ascultarea noastră este glorificat Dumnezeu.

La şcoală
Potrivit versetelor din 1 Petru 2:13-14,
creştinii trebuie să se supună autorităţilor.
Aceste versete se referă la toate formele de
autoritate omeneşti, deci trebuie să includem
şi pe cei care au autoritate asupra noastră
în şcoală. Putem să-I fim mulţumitori lui
Dumnezeu că a stabilit învăţători şi profesori,
de la care învăţăm multe lucruri. Ei te ajută
să fii pregătit pentru meseria pe care o vei
avea în viitor. Ascultarea şi respectul faţă
de profesori sunt o mărturie puternică, nu
numai pentru ei, ci şi pentru ceilalţi elevi.
Coloseni 3:23 spune: „Orice faceţi să faceţi
din toată inima, ca pentru Domnul, nu
ca pentru oameni“. Elevii creştini trebuie
întotdeauna să fie smeriţi, harnici şi politicoşi.
Dacă aceste principii sunt învăţate şi aplicate
în şcoală, vor fi practicate mult mai uşor în
viitor la locul de muncă.

În biserica locală
Potrivit versetului din Evrei 13:17, trebuie să
ascultăm şi de cei care au autoritate asupra
noastră în biserica locală. Domnul Isus a
stabilit câţiva oameni în fruntea bisericii, iar
în 1 Tesaloniceni 5:12-13 ni se spune să avem
un mare respect pentru astfel de oameni. Cum
se compară aceasta cu atitudinea noastră,
când credem că ştim noi mai bine cum stau
lucrurile? Multe probleme din biserici ar putea
fi evitate dacă creştinii s-ar supune celor care
au autoritate asupra lor. Ca tânăr creştin, poţi
învăţa multe de la cei în vârstă care s-au întors
la Domnul cu mult înaintea ta.

În viaţa publică
Conform versetelor din Romani 13:1-7 este
esenţial să ascultăm de cei ce au autoritate
asupra noastră în viaţa publică. Trebuie să ne
supunem acestor autorităţi, dacă ele nu sunt
împotriva învăţăturii clare din Cuvântul lui
Dumnezeu, fie ele guvern, poliţie, autorităţi
locale etc. Trebuie să ne supunem „de dragul
Domnului“. Smerenia creştină continuă să fie
o bună mărturie în toate aceste domenii ale
vieţii.
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Autoritatea

Metodă: Emisiune TV
În zilele noastre mulţi tineri se răzvrătesc în
faţa autorităţilor. Iată o idee care îi poate ajuta
să îşi dea seama de consecinţele atitudinii lor.
Invită câţiva creştini care sunt într-o poziţie
de autoritate - poate un profesor, un poliţist,
un patron sau chiar un prezbiter al bisericii.
Provoacă-i să ia parte la o „emisiune TV
ad-hoc“. Vor sta în faţa întregului grup şi le
vei pune întrebări ca acestea: „În ce poziţie de
autoritate vă aflaţi? Cum răspund oamenii, în
general, modului în care îi conduceţi? Ce greutăţi
întâmpinaţi? Care sunt consecinţele? Cum
încercaţi să le rezolvaţi? Ce mesaj aveţi pentru
tinerii din ziua de azi?“ Dacă adolescenţii vor
să pună şi ei întrebări, să le scrie pe o bucată de
hârtie şi să ţi le dea. Astfel poţi adresa întrebările
la momentul potrivit, iar întrebările rămân
anonime.
George Washington, primul preşedinte al
Statelor Unite, a fost unul din cei zece copii
din familia lui. A avut parte de o educaţie
obişnuită, iar la vârsta de 21 de ani a devenit
locotenent-colonel în armată. În final a avut
sub comanda sa armata americană, unde a
dovedit mari abilităţi de conducător şi bun
strateg. Odată, mama lui a fost întrebată de
un distins ofiţer francez: „Cum aţi reuşit să
creşteţi un fiu atât de extraordinar?“ Ea a
răspuns: „L-am învăţat să asculte.“
Dumnezeu a pus autorităţi peste vieţile
noastre, pentru protejarea şi educarea
noastră. Ştim de cine trebuie să ascultăm
şi cum trebuie să ascultăm. Iacov 1:22 ne
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reaminteşte că trebuie nu doar să auzim
Cuvântul lui Dumnezeu, ci să şi acţionăm pe
baza lui şi să facem ceea ce ne spune. Dacă ne
supunem autorităţilor, vom deveni din ce în
ce mai mult aşa cum doreşte Dumnezeu să
fim. Ascultarea noastră este o parte vitală a
trăirii după voia lui Dumnezeu.

Metodă: Rebus
Foaia de lucru 13

AutoritateA
2

1
3

5

4

6

7

8

9

10

Foaia de lucru
Pe orizontală
2
3
4

Pe verticală
1

Exemplul perfect (două cuvinte).
Subiectul acestei lecţii.
Dumnezeu cere să avem o astfel de viaţă,
când suntem mântuiţi.
6 Este important să asculţi de această
autoritate de stat.
9 Neascultarea este …
10 Locul unde se întâlnesc creştinii pentru
părtăşie.

13

2
4
5
7
8

Trebuie să ascultăm de aceşti oameni la
locul de muncă.
… fără ascultare nu este dragoste.
Porunca … ne spune să ascultăm de părinţi.
Un alt cuvânt pentru smerenie.
Fiecare creştin este chemat să ﬁe un …
Suntem călăuziţi de această carte.

Multiplică foaia de
lucru 13 pentru toţi
adolescenţii. O pot
completa în timpul
programului, sau mai
târziu acasă. Îi va ajuta
să recapituleze lecţia şi
să memoreze punctele ei
principale.

RĂSPUNSURI – FOAIA DE LUCRU 13

AutoritateA
U S
2
D O M N U L I S
P
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T
A
T
I
R
O
T
A U
A
T
G
R
E
5
4
A S C U L T A R
O
O
M
C
S
N
I
I
T
I
L
6
G U V E R N
I
C
8
7
B
M N
E
I
9
P A C A T
B
R A
L
T
I
O
10
B I S E R I C A
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Calea lui Dumnezeu

Lucrurile materiale

8

Obiective: Dorim ca adolescenţii să:

la serviciu şi în biserică. Astăzi vom lua
înţeleagă modul în care banii şi lucrurile în considerare un alt principiu important
(arată ajutorul vizual 14) - nu îţi supraîncărca
materiale pot îndepărta o persoană de
scuterul, fiindcă aşa
Dumnezeu;
nu vei ajunge prea
Lucrurile materiale!
îşi dea seama că au nevoie să fie
departe! Lumea de
Nu te supraîncărca!
transformaţi şi să înveţe ce înseamnă
Prea multe bagaje te vor împiedica
azi te încurajează să
să înaintezi!
mulţumirea şi generozitatea;
cumperi atât de multe
lucruri. Trebuie să îţi
dăruiască cu generozitate din banii lor de
dai seama că lucrurile
buzunar pentru lucrarea Domnului;
Ajutorul vizual
materiale te pot
să se pocăiască de păcatul iubirii de bani
NM
împiedica în călătoria ta
şi să se întoarcă la Dumnezeu.
cu Dumnezeu.
Ajutorul vizual 14

14

Introducere: Ce lucruri îţi sunt necesare?

Lumea spune: „Mai mult!“
Începe această lecţie cerând adolescenţilor
să îţi spună cinci din lucrurile materiale pe
Lumea are faţă de lucruurile materiale
care le au. Scrie-le pe tablă sau pe o folie de
o atitudine care se
Lumea spune:
retroproiector. Probabil că îţi vor enumera
aseamănă cu un „cerc
„Mai mult!“
obiectele lor preferate (telefon mobil, computer,
vicios“. Primele cinci
bicicletă, etc.) Întreabă-i după aceea cât de
nivele sau puncte
necesare sunt acestea pentru viaţa de zi cu zi şi
ale cercului sunt
aranjează-le în ordinea importanţei lor. Acum
următoarele (arată
ual
viz
ul
tor
Aju
cere-le o listă cu lucrurile care sunt absolut
progresiv ajutorul
necesare pentru viaţa de zi cu zi (haine, periuţă
vizual 15, pe măsură ce
de dinţi, încălţăminte, etc.). Ajută-i să îşi dea
înaintezi în lecţie):
seama că deja au tot ceea ce au nevoie, chiar
mai mult de-atât!
„Sunt nemulţumit!“
Ajutorul vizual 15

Îl vreau!

Am nevoie
de el!

Sunt
nemulţumit!

15

Îl cumpăr!

Moda se
schimbă!

Când călătorim cu scuterul, sunt câteva reguli
pe care trebuie să le respectăm. Trebuie să
umplem în mod regulat rezervorul – să avem
un timp zilnic de părtăşie cu Dumnezeu.
De asemenea, trebuie să respectăm semnele
de circulaţie de pe marginea drumului. Ce
am învăţat la ultima noastră întâlnire despre
autorităţi? Dumnezeu a stabilit autorităţi
deasupra noastră. A făcut aceasta pentru
binele nostru şi trebuie să ne supunem
acestora în viaţa publică, acasă, la şcoală,

Sunt mulţumit pentru un timp!

De ce se simt oamenii nemulţumiţi? Fiindcă
altcineva are ceea ce ei îşi doresc, şi se gândesc
că vor fi fericiţi dacă vor avea acel lucru.
Scopul celor care lucrează în publicitate este
producerea nemulţumirii în vieţile noastre. De
exemplu, celui mai recent pachet de jocuri pe
calculator i se face reclamă în aşa fel încât să ne
facă să simţim că pierdem ceva dacă nu îl avem.
Poate că unul din prietenii tăi îşi cumpără un
telefon mobil nou sau un MP3 player, iar tu
devii nemulţumit de ceea ce ai deja.
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Lucrurile materiale

„Îl vreau!“
Nemulţumirea se transformă în dorinţă.
După ce am văzut o reclamă, începem să
ne imaginăm pe noi înşine având obiectul
respectiv. Tânjim după fericirea şi satisfacţia
deplină pe care am avea-o, deţinând acel lucru.

„Am nevoie de el!“
Dorinţa se transformă în nevoie. Când ai
ajuns în stadiul acesta, sunt respinse toate
argumentele care poate au fost ridicate
împotriva cumpărării acelui lucru. Ne-am
înşelat pe noi înşine că avem cu adevărat
nevoie de acel produs, iar în minţile noastre
această nevoie s-a transformat într-un motiv
legitim pentru a-l avea.

„Îl cumpăr!“
Nu avem întotdeauna bani (din fericire!), dar
când îi avem, fugim la magazin. Suntem atât de
entuziasmaţi! Şi ai cumpărat lucrul respectiv!

„Sunt mulţumit pentru un timp!“
Nemulţumirea este înlocuită de mulţumire,
cel puţin pentru un timp. Apoi, treptat, ce se
întâmplă?

ai nevoie, ca să fii fericit?“. Răspunsul a fost
„Doar de puţin mai mulţi decât am!“. Pentru
a ne satisface dorinţele noastre, întotdeauna
dorim mai mult. Dar consecinţele sunt mult
mai mari – suntem în pericolul de a trăi doar
pentru a avea bani şi lucruri materiale, în loc
să trăim pentru Dumnezeu. Banii şi lucrurile
materiale nu sunt rele în ele însele, dar ne
pot îndepărta de Dumnezeu. Iubirea de bani
se poate dezvolta uşor, şi ea este rădăcina
tuturor relelor (1 Timotei 6:10).
În Luca 12:16-20, fermierul bogat L-a scos
pe Dumnezeu din planurile lui pământeşti
– şi a murit ca un nebun! Observă numai de
câte ori scrie în aceste versete „eu“, „mie“. El a
aşezat lucrurile materiale şi banii mai presus
de o relaţie corectă cu Dumnezeu. Dar ele
nu au putut să-i salveze sufletul. Iei tu seama
la această avertizare? Nu lăsa ca lucrurile
materiale să ia locul lui Dumnezeu în viaţa ta!

ÎMPĂRŢIREA LECŢIEI

Dumnezeu spune: „Dăruieşte
mai mult!“
Ajutorul vizual 16

Dumnezeu spune:

„Dăruieşte mai mult!“
Romani
Lasă-te transformat
Fii mulţumit Evrei 13:5
12:2

„Moda se schimbă!“
Vezi reclama unui nou articol, cu
particularităţi extraordinare. Unii din
prietenii tăi îşi cumpără acest lucru care
tocmai a apărut pe piaţă. Mulţumirea se
transformă în … ghici ce?!

„Sunt nemulţumit!“
Cercul se închide şi ne-am întors la
nemulţumire! Este un ciclu continuu în care
sunt prinşi majoritatea oamenilor.
De ce este periculos când intri în acest cerc
vicios? Suntem nemulţumiţi aproape tot
timpul. Cheltuim mulţi bani. Banii sunt
combustibilul ce ţine cercul în mişcare.
Cineva a fost întrebat odată: „De câţi bani
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Fii generos 2 Corinteni 9:6-14
Dumnezeu îmi
dăruieşte mai
mult pentru
lucrarea Sa

Iau
aminte la
lipsuri

Dumnezeu

Ajutorul vizual

Dumnezeu
îmi
îmi
împlineşte
împlineşte
nevoile
nevoile

Dau cu
bucurie

16

Dumnezeu
este
mulţumit

Oamenii Îi
mulţumesc lui
Dumnezeu şi se
roagă pentru noi

Haideţi să vedem
ce spune Biblia cu
privire la atitudinea
potrivită faţă de
lucrurile materiale.
(Arată progresiv ajutorul
vizual 16, pe măsură ce
înaintezi în lecţie.)

Lasă-te transformat
Citeşte Romani 12:2. Când descriam cercul
vicios, poate că ţi-ai dat seama că eşti şi tu
prins în acel cerc, şi nu trăieşti cum trebuie
pentru Dumnezeu. Te întrebi cum poţi trăi
fără să te conformezi acestei lumi? Acest
verset pe care l-am citit spune că ai nevoie să fii
transformat. Cere-I lui Dumnezeu să te ierte şi
lasă-L să te transforme, să îţi înnoiască mintea
şi să îţi dea putere să trăieşti după voia Lui.
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În viaţa creştină va trebui să luptăm permanent împotriva materialismului. Dar putem
conta pe ajutorul lui Dumnezeu. Dumnezeu
doreşte ca vieţile noastre să fie diferite de ale
celor din lume. Un aspect al unei astfel de vieţi
este ca în locul iubirii de bani, să ai dragoste
pentru Domnul Isus. Thomas Watson spunea
odată că este bine atunci când barca este pe apa
mării, dar este o mare problemă când apa este
în barcă. În această ilustraţie, barca îl reprezintă pe credincios, iar marea este „lumea“.
Creştinul trebuie să trăiască în lume, dar când
lumea este în creştin, aceasta duce la probleme
şi la posibile nenorociri. Eşti transformat sau te
conformezi încă lumii?

Fii mulţumit
Pavel spune în Evrei 13:5 că trebuie să fim
mulţumiţi cu ce avem – nu cu ceea ce sperăm să
avem. Ce trebuie să faci când eşti plin de nemulţumire din cauza unui lucru pe care ai dori să-l
cumperi? Gândeşte-te la ceea ce ţi-a dat Dumnezeu deja. Ia-ţi câteva minute să-I mulţumeşti
şi să-I ceri înţelepciune pentru a şti ce să faci cu
banii tăi. Ni se spune în Matei 6:33 că dacă Îl
punem pe Dumnezeu pe primul loc, vom primi
tot ceea ce avem nevoie (nu tot ceea ce dorim!).

Metodă: Numără-ţi privilegiile
Citeşte următoarele puncte şi cere adolescenţilor
să arate cu degetul mare în sus ori de câte ori li se
aplică o afirmaţie, şi spre în jos, când nu li se aplică.
• Locuieşti într-o casă sau într-un
apartament mai mare decât o colibă.
• E nevoie doar să deschizi robinetul şi apa
curge.
• Nu mănânci în fiecare zi orez.
• Nu mergi flămând la culcare.
• Părinţii tăi au grijă de tine şi, la nevoie, ai
un doctor care să te îngrijească.
• De Crăciun primeşti un dar.
• Mergi la şcoală, ai ghiozdan şi rechizite.
• Te speli pe dinţi cu pastă de dinţi.
Mulţi adolescenţi din lumea a treia nu au aceste
privilegii.

Cere apoi adolescenţilor să estimeze cât costă
hainele lor. Să includă preţul pantalonilor, al
tricoului / bluzei, al încălţămintei, al jachetei,
al lenjeriei intime, al ceasului, al ochelarilor.
Majoritatea adolescenţilor din lumea a treia
sunt îmbrăcaţi în zdrenţe. Cu cât mai mult ne
dăm seama câte lucruri avem, cu atât trebuie
să fim mai mulţumitori.

Fii generos
În timp ce omul din lume se străduieşte să aibă
din ce în ce mai multe lucruri materiale, şi este
preocupat doar de „eu“ şi „mie“, creştinul trebuie să fie preocupat cum să fie generos faţă de
lucrarea Domnului şi faţă de săraci. Biblia ne
învaţă că creştinii trebuie să dăruiască cel puţin
zece la sută din venitul lor (Leviticul 27:30).
Acest venit include banii de buzunar, salariul
primit pentru o slujbă cu jumătate de normă
sau normă întreagă. Dar Biblia ne încurajează
să dăm şi mai mult – după posibilităţile pe
care le avem. Lumea spune: „Să ai mai mult!“,
dar Dumnezeu spune: „Dăruieşte mai mult!“.
Vom privi acum la un alt cerc, şi acesta în loc
să înceapă şi să se termine cu nemulţumire,
începe şi se termină cu bucurie şi binecuvântare. Citeşte 2 Corinteni 9:6-14. Iată nivelurile
cercului generozităţii:

„Iau aminte la lipsuri“
Corintenii au auzit de la Pavel că unii dintre
fraţii şi surorile din Ierusalim se aflau în
lipsuri mari. Astăzi auzim de asemenea
despre oameni în lipsuri mari. Misionarii au
nevoie de sprijin financiar pentru a continua
vestirea Evangheliei. Biserica locală are nevoie
de banii de la colectă, pentru a-şi susţine
pastorul şi pentru alte cheltuieli.

„Dau cu bucurie“
Decidem să dăruim, nu pentru că alţii ne
obligă, ci pentru că dorim să facem aceasta.
Ne dăm seama că tot ceea ce avem este de
la Domnul şi dorim să contribuim şi noi la
lucrarea Lui.
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„Dumnezeu este mulţumit“
Dumnezeu acordă o atenţie specială modului
în care dăruim. El îl iubeşte pe cel ce dă
cu bucurie. Este o bucurie pentru noi să
contribuim la lucrarea lui Dumnezeu, dar
este o bucurie şi pentru Domnul, când vede
atitudinea voioasă cu care dăruim.

„Oamenii Îi mulţumesc lui Dumnezeu şi se
roagă pentru noi“
În versetele 11 şi 12 Pavel spune că darurile
corintenilor nu împlinesc doar nevoile
sfinţilor, ci sunt un motiv de multe mulţumiri
la adresa lui Dumnezeu. Fraţi şi surori pot
să-I mulţumească lui Dumnezeu astăzi
pentru ascultarea noastră. Generozitatea
noastră aduce glorie lui Dumnezeu, iar cei
care beneficiază de ea, se roagă pentru noi.

„Dumnezeu îmi împlineşte nevoile“
Dumnezeu continuă să ne împlinească
nevoile. Avem pâine suficientă. Nu ne
îngrijorăm, deoarece Dumnezeu are grijă de
noi în fiecare zi.

„Dumnezeu îmi dăruieşte mai mult pentru
lucrarea Sa“
Ce face Dumnezeu, potrivit cu ceea ce am
citit? El dă din abundenţă. Nu face asta
pentru îmbogăţirea noastră personală. El
înmulţeşte sămânţa, ca să semănăm mai
mult. Ne dă mai mult, ca să fim în măsură să
contribuim mai mult la lucrarea Lui.

Metodă: Banii mei de buzunar!
Împarte
adolescenţii
în grupuri şi
Foaia de lucru
distribuie foaia
de lucru 14
fiecărui grup.
Spune-le că foaia de lucru conţine o discuţie
între adolescenţi, despre banii lor de buzunar.
Care este punctul lor de vedere? Vor completa
Foaia de lucru 14

LEC ŢIA

Banii mei de buzunar!
Cred că toate aceste versete îi privesc
pe adulţi, nu pe noi, care încă nu
avem un venit asigurat!

Primesc aşa de puţini bani de
buzunar. De ce trebuie să dau
ceva?

14

Cât crezi că aş putea da?
Cui să dau?

38

De acum încolo doresc să dau
tot ce am săracilor!

apoi spaţiile destinate cuvintelor. După câteva
minute grupurile se vor reuni. Ascultă sugestiile
fiecărui grup şi consolidează ceea ce ai predat.
Ai aici ocazia să explici câteva lucruri.
• E important să înveţi să dăruieşti de tânăr.
• Pentru Dumnezeu este mai importantă
atitudinea cu care dăruim, decât suma –
El o poate înmulţi.
• Dumnezeu a stabilit un minim – a zecea
parte din venitul nostru.
Spre ce doreşti să te îndrepţi? Vei fi mereu
nemulţumit, dorind să ai tot mai mult?
Sau te-ai hotărât să experimentezi bucuria
dărniciei? John Wesley spunea: „Valoarea
adevărată a unui lucru este preţul pe care îl
va avea în eternitate“. Trebuie să ne măsurăm
toate „lucrurile“ noastre cu această măsură!

Metodă: Căutare de cuvinte
ialintee
mater
Lucruri Ca
˘utare de cuv

Foaia de lucru 15

A P S T
D A H I B O N R
A S I R
L E D O L I A R
R M G A
S
Z
P
B
O
C
N V
P E E N
X R L T M G L M
I T N S
M
U
T
L
U
M
N E
R D E F
B A C S I C H O
O H R O
B
V
D
I
T
G
P U
E N O R
D A R U I E S T
E T S M
V
E
T
N
D
R
A P
F I Z A
R U D K O N C A
U M I T
T
L
U
M
E
L
T U

Foaia de lucru

15

Descifrează următoarele cuvinte şi găseşte-le apoi în chenarul cu litere de mai sus.
Lumea spune: „Mai mult!“
Sunt ______________ (tumunemilţ)
Îl ____________ (auevr)
Am ___________ (eveoni) de el!
Îl ____________ (rmupcă)!
Sunt mulţumit pentru un ______ (mitp)!
________(doaM) se schimbă!

Sunt ________ (răşiai) nemulţumit!!
Dumnezeu spune: _________
„(eşrtăuDie) mai mult!“
Lasă-te _________ (fatanstrorm)
Fii ____________ (ulmitmţu)
Fii ____________ (gosener)

Multiplică foaia de
lucru 15 pentru toţi
adolescenţii. O pot
completa în timpul programului sau acasă. Îi va
ajuta să recapituleze lecţia
şi să memoreze punctele ei
principale.

RĂSPUNSURI – FOAIA DE LUCRU 15
A P S T
D A H I B O N R
A S I R
L E D O L I A R
R M G A
N V C O B P Z S
P E E N
X R L T M G L M
I T N S
N E M U L T U M
R D E F
B A C S I C H O
O H R O
P U G T I D V B
E N O R
D A R U I E S T
E T S M
A P R D N T E V
F I Z A
R U D K O N C A
U M I T
T U L E M U L T

nemulţumit /
vreau / nevoie /
cumpăr / timp /
Moda / iarăşi /
Dăruieşte /
transformat /
mulţumit /
generos.

c ţ ia
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Moralitatea
Obiective: Dorim ca adolescenţii să:

viteza legală?

înţeleagă că Dumnezeu le-a lăsat în
Cuvântul Său standarde morale clare;

• Este bine să merg la cumpărături
duminica?

îşi dea seama de pericolul de a fi prinşi în
modul de gândire al lumii, sub influenţa
anturajului şi a mass-mediei;

• Am voie să spun jumătate de adevăr,
pentru a scăpa dintr-o problemă?

caute călăuzire în Scriptură, în
momentul în care sunt confruntaţi cu
o problemă morală, şi să aibă curaj să
asculte;

• Ca fată, este acceptabil să port un tricou
scurt?
• Îmi este permis să locuiesc cu o persoană
înainte de căsătorie?

În societatea de azi găsim tot felul de puncte
de vedere asupra acestor subiecte. Unii spun:
NM să-şi dea seama de atitudinea lor morală
păcătoasă şi să ceară iertare lui Dumnezeu. „Da, este bine“, alţii spun „Nu, este greşit“, sau
„Depinde“. Pe ce bază iau oamenii deciziile
lor? Depinde în ce cred ei. Ceea ce cred îmi
Introducere: Pirateria
influenţează întotdeauna comportamentul.
(Arată ajutorul vizual
De aceea este atât de important să decidem
17.) Să presupunem că
Te rog, vrei să îmi faci o
ceea ce credem. Credinţa ne afectează
copie?
un prieten este interesat
Pe baza
întregul nostru stil de viaţă.
cărui lucru
de unul din CD-urile
vei decide
ce să faci?
sau DVD-urile tale
Ce explicaţii
îi vei da?
şi te roagă să îi faci şi
Punctul de vedere creştin
lui o copie. Îţi explică
Ajutorul vizual
(Arată progresiv ajutorul
Care este
reacţia posibilă
faptul
că
nu
îl
mai
a prietenului
vizual 18.) Credinţa
PUNCTUL
tău?
DE VEDERE
găseşte în comerţ şi
creştină se bazează pe
CREŞTIN
că îl va distruge după
Sfânta Scriptură. Biblia
o săptămână sau două. Îi copiezi CD-ul?
ne învaţă că Dumnezeu
Standarde
morale
Pe baza cărui lucru vei decide ce să faci? Ce
este real, puternic şi
explicaţii îi vei da? Care ar fi reacţia posibilă a AjutorulCreatie
vizual
înţelept, şi că El a creat
prietenului tău? (Discută cu adolescenţii.)
lumea şi tot ce este în ea
Ajutorul vizual 17

Ajutorul vizual 18

17

˛

18
Dumnezeu

Probleme morale
Astăzi vom vorbi despre moralitate – ce este
bine şi ce este rău. În viaţa de zi cu zi, ne
confruntăm cu multe probleme morale. Iată
câteva pe care le vei întâlni mai devreme sau
mai târziu.
• Pot să conduc scuterul cu puţin peste

(Geneza 1:1).

Când Dumnezeu l-a creat pe om, i-a dat
instrucţiuni clare cum să se comporte
(Geneza 2:16-17). Mai târziu a dat poporului
Său cele Zece porunci (Exod 20). În Biblie
găsim standardele lui Dumnezeu cu privire la
ce este bine şi ce este rău.
Aceste standarde stabilite de Dumnezeu sunt
baza moralităţii. Fiindcă am fost creaţi de

39

9

Moralitatea

Dumnezeu, suntem responsabili înaintea Lui
pentru modul în care ne comportăm. Dacă
Îi respectăm regulile şi mergem pe căile Sale,
atunci vom experimenta şi binecuvântările
Sale (Psalmul 119:1-3).

Metodă: Termină propoziţia (partea întâi)
Cere adolescenţilor să caute versetele şi să
termine propoziţiile următoare:
• Exod 20:15 şi Romani 13:1 – „M-am
hotărât să nu copiez un CD sau un DVD,
fiindcă … “
• Exod 20:8 – „M-am hotărât să nu
încurajez mersul la cumpărături duminica,
fiindcă …“
• Proverbe 6:16-17 – „M-am hotărât să
nu mint, chiar şi când mă aflu într-o
încurcătură, fiindcă …“
• 1 Tesaloniceni 4:3-5 – „M-am hotărât să
nu am relaţii intime înainte de căsătorie,
fiindcă …“
Este vital să rămâi în limitele stabilite de
Dumnezeu, pentru binele tău propriu. Calea
lui Dumnezeu este cea mai bună.

1, aceşti oameni nu cred că există un Creator.
Ei cred că nu am fost creaţi, ci am apărut la
întâmplare. Pentru ei omul este rezultatul
evoluţiei. Ca urmare, ei resping legea lui
Dumnezeu. Nu acceptă faptul că sunt
standarde clare în ceea ce priveşte binele şi
răul. Nu acceptă lucrurile absolute.
Atunci cum decid ei ce este bine şi ce este
rău? Standardele Bibliei sunt înlocuite
cu puncte de vedere omeneşti. În loc să
asculte de Dumnezeu, ei ascultă de alţii şi
de ceea ce spune mass-media. Ei depind
de gândirea umană, mai degrabă decât de
Hristos (Coloseni 2:8). În loc să se supună
Creatorului lor, se simt liberi să decidă ce să
facă şi ce să nu facă, potrivit sentimentelor
lor – „Simt că aceasta este bine, deci voi face
acest lucru“. Acest punct de vedere poate fi
văzut atât de clar în societatea de azi.

Metodă: Termină propoziţiile (partea a doua)
Cere voluntarilor să expună puncte de vedere
des întâlnite în lume, terminând propoziţiile:
• „Voi copia un CD sau un DVD,
pentru că …“

Punctul de vedere creştin a influenţat de-a
lungul istoriei generaţii întregi de oameni, dar • „Voi merge la cumpărături duminica,
pentru că …“
cu timpul s-a schimbat mult opinia lor. Unele
• „Voi avea relaţii sexuale cu prietena mea,
învăţături morale sunt încă păstrate, multe
pentru că…“
altele, din nefericire, sunt ignorate şi înlocuite
cu cele propagate de filozofia umanistă.
Întreabă apoi adolescenţii care sunt consecinţele
ignorării legilor lui Dumnezeu în aceste trei
domenii.
Punctul de vedere al lumii
Ajutorul vizual 19

PUNCTUL

DE
VEDERE

AL
LUMII
Fa˘ ra˘ stan
da
clare rde

ie
Evolut

Ajutorul vizual

˛
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19Ateism

40

(Arată progresiv ajutorul
vizual 19.) Mulţi oameni
consideră că Dumnezeu
nu există. Ateismul
înseamnă negarea
existenţei oricărei
divinităţi. În ciuda
multor dovezi pe care
le-am discutat în lecţia

ÎMPĂRŢIREA LECŢIEI

Fii pregătit
Punctul de vedere creştin cu privire la
comportament şi moralitate este clar opus
punctului de vedere al lumii. Ca tânăr care
creşte şi se dezvoltă în societatea de azi, te
poţi aştepta să te găseşti în situaţii în care va

Manual pentru Provocarea Adolescenţilor Calea lui Dumnezeu

fi dificil să decizi ce trebuie să faci. Iată câteva
probleme care afectează tinerii din ziua de
azi. Cum ai reacţiona dacă te-ai afla în aceste
situaţii?

Metodă: Discuţii în grup

Problema 4: „În pauzele dintre orele de
clasă, colegii mei se întâlnesc cu fete în spatele
şcolii. Ne distrăm, dar câteodată mă simt
puţin cam stânjenit când se spun multe vorbe
cu subînţeles şi glume deocheate. Prietenul
meu, care şi el este creştin, spune că mă agit
prea tare pentru nimic şi că nu este nici un
rău în ceea ce facem. Ce părere ai?“

Multiplică şi împarte
fiecărui adolescent foaia
de lucru 16. Împarte-i în Sugestii de versete ajutătoare:
grupuri de aproximativ
• Principii de bază pentru căsătorie: Geneza
cinci persoane, cu un
2:20-24 (pentru problema 1);
conducător desemnat
• Principii de bază pentru loialitate (pot fi
Foaia de lucru
pentru fiecare grup.
pentru căsnicie, în relaţia cu sexul opus):
Pentru acest exerciţiu este
Exod 20:14, Matei 5:27-32 (pentru
nevoie de conducători
problema 1);
experimentaţi şi bine
• Principii de bază pentru comportament: 1
pregătiţi pentru aceste discuţii. Timp de 3-5
Corinteni 6:18-20, Efeseni 5:3-4, 1 Petru
minute, vor discuta pe rând problemele de mai
1:15, Galateni 5:19-23, Coloseni 3:23
jos. Încurajează-i pe adolescenţi să aibă o gândire
(pentru problemele 1, 2, 3 şi 4);
critică cu privire la vizionarea programelor
de televiziune, prieteni, îmbrăcăminte, etc.
• Principii de bază pentru îmbrăcăminte: 1
Grupurile se reunesc, apoi fiecare grup îşi
Timotei 2:9-10 (pentru problema 3);
prezintă concluziile.
• Principii de bază pentru gândurile pe care
le avem: Filipeni 4:8 (pentru problemele
Problema 1: „Toţi prietenii mei urmăresc
1 şi 4);
diferite seriale TV. Ştiu că unele tratează
lucruri imorale, dar cu siguranţă, nu este
• Principii de bază pentru ascultarea în
nimic rău dacă doar le privesc.
familie: Efeseni 6:1-4 (pentru problemele
Ce părere ai?“
2 şi 3).
Problema 2: „Am 13 ani şi un băiat superAcum trebuie să alegi. Vei trăi după
drăguţ m-a invitat în oraş. Prietenele mele
standardele lumii – condus de prieteni,
îmi spun că sunt nebună dacă nu accept, dar mass-media sau de propriile tale sentimente?
mama îmi spune că sunt prea tânără pentru Sau vei trăi după standardele lui Dumnezeu
asta. Ea spune că nu o deranjează, dacă
din Biblie? Vei da socoteală înaintea Sa, de
suntem mai mulţi care ieşim împreună, dar aceea trebuie să asculţi de Biblie, chiar şi
să nu fim doar noi doi. Părerea mea este
atunci când standardele ei sunt diferite de
că mama este de modă veche. Tu ce crezi
cele ale societăţii de astăzi. Aminteşte-ţi că
despre această situaţie?“
Dumnezeu a stabilit limite pentru binele
tău, fiindcă te iubeşte şi vrea ce este mai bun
Problema 3: „Îmi place să mă îmbrac la
pentru tine. Fii curajos şi ia decizii pe baza
modă. Săptămâna trecută tata m-a certat
standardelor Cuvântului Lui. Dumnezeu îi
fiindcă am purtat un tricou scurt. Sigur nu
cinsteşte pe cei ce Îl cinstesc (1 Samuel 2:30).
este greşit că ţin pasul cu moda, nu-i aşa?“
Foaia de lucru 16

Problema 1:

„Toţi prietenii mei urmăresc diferite seriale TV.
Ştiu că unele tratează lucruri imorale, dar cu
siguranţă, nu este nimic rău dacă doar le privesc.
Ce părere ai?“

Problema 2:

„Am 13 ani şi un băiat super-drăguţ m-a invitat în oraş.
Prietenele mele îmi spun că sunt nebună dacă nu accept,
dar mama îmi spune că sunt prea tânără pentru asta. Ea
spune că nu o deranjează, dacă suntem mai mulţi care ieşim
împreună, dar să nu ﬁm doar noi doi. Părerea mea este că
mama este de modă veche. Tu ce crezi despre această situaţie?“

Problema 3:

„Îmi place să mă îmbrac la modă. Săptămâna
trecută tata m-a certat ﬁindcă am purtat un tricou
scurt. Sigur nu este greşit că ţin pasul cu moda, nu-i
aşa?“

16

Problema 4:

„În pauzele dintre orele de clasă, colegii mei se întâlnesc
cu fete în spatele şcolii. Ne distrăm, dar câteodată mă simt
puţin cam stânjenit când se spun multe vorbe cu subînţeles
şi glume deocheate. Prietenul meu, care şi el este creştin,
spune că mă agit prea tare pentru nimic şi că nu este nici un
rău în ceea ce facem. Ce părere ai?“

41
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Calea lui Dumnezeu

Administrarea timpului
Obiective: Dorim ca adolescenţii să:
se gândească la modul în care îşi folosesc
timpul;
îşi dea seama că timpul petrecut aici pe
pământ este preţios, dar scurt;
folosească orice oportunitate de a-L sluji
pe Domnul;
NM să-L caute pe Domnul pentru a fi

mântuiţi, înainte să fie prea târziu.

Introducere: La linia de start

20

z z zz

Timru pa-L
pent
căupeta
Domnul
Timp

Ajutorul vizual 20

(Arată ajutorul
vizual 20, cu
textul acoperit.
Descoperă textul
Ajutorul vizual
Domnulu
i
pe parcursul
lecţiei.) La
linia de start
stau două scutere. Scuteriştii sunt gata să
pornească într-o cursă lungă. Cine crezi că
va câştiga cursa? Unul dintre ei trebuie să îşi
dea seama că este timpul să se trezească şi să
plece! Celălalt este gata să pornească, dar şi el
trebuie să rămână atent şi să nu piardă timp
pe drum.
zz

pentru a-I
sluji

În călătoria noastră spre Dumnezeu am
trecut graniţa şi podul mântuirii. Am învăţat
multe principii importante – să umplem
zilnic rezervorul, să Îl lăsăm pe Dumnezeu
să ne transforme după chipul Său, să ne
supunem semnelor de circulaţie puse de
autorităţi, să nu ne supraîncărcăm scuterul cu
bagaje. Aminteşte-ţi ultima lecţie. Ce trebuie
să facem când stăm în faţa unei probleme
morale? (Fă o scurtă recapitulare.)
Astăzi ne vom gândi la timpul pe care îl avem

la dispoziţie şi cum să îl folosim mai bine. Să
vedem ce ne învaţă Biblia despre acest subiect.

Metodă: Sabia în teacă
Cere adolescenţilor „să îşi scoată sabia“ (să îşi
ridice Bibliile). Spune referinţa biblică şi ei să o
repete după tine. Apoi dă comanda: „La atac!“
– şi ei se vor lua la întrecere cine găseşte primul
versetul. Primul adolescent care îl va găsi, se va
ridica în picioare, va aştepta câteva momente
până când şi ceilalţi îl vor găsi, apoi îl va citi cu
voce tare.
• Psalmul 39:5, Psalmul 90:10-12 şi Iacov
4:14 – Care este adevărul principal din
aceste versete? Timpul este scurt!
• Efeseni 5:15-17 şi Coloseni 4:5 – Care este
adevărul principal care reiese din aceste
versete? Răscumpără timpul!
Acum, dându-ne seama de importanţa
timpului, ce trebuie să facem cu vieţile şi
cu timpul nostru? În primul rând, cel mai
important lucru pentru viaţa ta este:

Timp pentru a-L căuta pe
Domnul
Cineva a petrecut un timp rugându-se pentru
tine şi ţi-a spus care este calea spre mântuire.
Tu ai investit timp venind la întâlnirile
noastre. Dacă nu eşti încă mântuit, atunci
este timpul să iei serios în considerare nevoia
ta de a-L primi pe Domnul Isus Hristos.
Biblia ne spune clar în 2 Corinteni 6:2 că ziua
mântuirii este astăzi, chiar acum. Este prea
important ca să o amâni. De ce? Fiindcă nu
ştim ce se va întâmpla cu noi mâine. Viaţa
noastră pe pământ se va sfârşi în unul din
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două moduri.
• Vom muri (Evrei 9:27). Nu ştim când
se va întâmpla aceasta, de aceea este atât
de important să fii gata să stai înaintea
Domnului, în faţa judecăţii. Poate te
întrebi: „Cât de mult pot amâna să vin la
Domnul Isus?“. „Până în ziua în care vei
muri“, este un răspuns posibil. Problema
cu acest răspuns este că nu ştii când vei
muri, aşa că încrede-te în Hristos chiar
astăzi.
• Domnul Se va reîntoarce pentru
credincioşi (1 Tesaloniceni 4:16-17).
La fel ca în celălalt caz al morţii, nu
ştim când revine Domnul, aşa că este
absolut vital să fii gata (Matei 24:44).
Timpul nostru pe acest pământ trebuie
să îl petrecem pregătindu-ne pentru
eternitate. De aceea suntem aici.
Moartea şi a doua venire a Domnului Isus
trebuie să ne facă să luăm în serios mântuirea
noastră. Osea a îndemnat insistent poporul
să Îl caute pe Domnul. Cuvintele lui sunt
relevante şi astăzi: „Este timpul să căutaţi pe
Domnul“ (Osea 10:12).
Însă oricât de important ar fi lucrul acesta,
trebuie să nu căutăm să fim mântuiţi doar
pentru a ajunge în cer. Dacă îţi pui încrederea
în Domnul Isus, nu este vorba doar de un
suflet care este mântuit pentru veşnicie,
ci şi de o viaţă salvată, pentru a-I sluji lui
Dumnezeu şi a-L glorifica pe El.

Metodă: Studiu de caz
Multiplică foaia de lucru 17 pentru fiecare
adolescent. Vor citi studiul de caz şi vor discuta
întrebările. (O altă posibilitate este să vizionaţi
împreună filmul vieţii lui Joni Eareckson
Tada.)
Joni s-a născut în 1950, în Baltimore, Statele
Unite. În casa părintească ea a crescut
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Foaia de lucru 17

iu de caz
Stud
Joni Eareckson Tada
Joni s-a născut în 1950, în Baltimore, Statele Unite. În casa părintească ea a crescut
înconjurată cu dragoste, fericire şi siguranţă.
În 1967, într-o zi ﬁerbinte de iulie, ea a mers împreună cu sora ei Kathy pe plaja
golfului Chesapeake, unde s-a întâlnit cu câţiva prieteni. Joni a sărit în apă, şi
imediat şi-a dat seama că s-a întâmplat ceva. Deşi nu a simţit o durere clară, era din
ce în ce mai încordată. Primul ei gând a fost că s-a prins într-o plasă de pescuit, şi
a încercat să se elibereze şi să iasă la suprafaţă. A cuprins-o panica, dându-şi seama
că nu se poate mişca şi că zăcea întinsă cu faţa în jos, pe fundul apei. Kathy a înotat
spre Joni şi a reuşit să o scoată din apă. A strigat să cheme cineva o ambulanţă şi
Joni a fost dusă de urgenţă la spital. Din acea zi din iulie a anului 1967, viaţa lui Joni
s-a schimbat pentru totdeauna. Îşi rupsese gâtul – o fractură între vertebra a patra
şi a cincea. Era acum cvadriplegică (paralizată de la umeri în jos). Când în toamnă
prietenii ei se pregăteau să meargă la colegiu, Joni se lupta pentru viaţa ei, şi a trebuit
să accepte faptul că îşi va trăi restul vieţii într-un scaun cu rotile.

înconjurată cu dragoste,
fericire şi siguranţă.

În 1967, într-o zi
fierbinte de iulie, ea
a mers împreună cu
ru
Foaia de luc
sora ei Kathy pe plaja
golfului Chesapeake,
unde s-a întâlnit cu
câţiva prieteni. Joni a
sărit în apă, şi imediat şi-a dat seama că s-a
întâmplat ceva. Deşi nu a simţit o durere clară,
era din ce în ce mai încordată. Primul ei gând
a fost că s-a prins într-o plasă de pescuit, şi a
încercat să se elibereze şi să iasă la suprafaţă.
A cuprins-o panica, dându-şi seama că nu se
poate mişca şi că zăcea întinsă cu faţa în jos, pe
fundul apei. Kathy a înotat spre Joni şi a reuşit
să o scoată din apă. A strigat să cheme cineva
o ambulanţă şi Joni a fost dusă de urgenţă la
spital. Din acea zi din iulie a anului 1967,
viaţa lui Joni s-a schimbat pentru totdeauna.
Îşi rupsese gâtul – o fractură între vertebra
a patra şi a cincea. Era acum cvadriplegică
(paralizată de la umeri în jos). Când în
toamnă prietenii ei se pregăteau să meargă la
colegiu, Joni se lupta pentru viaţa ei, şi a trebuit
să accepte faptul că îşi va trăi restul vieţii
într-un scaun cu rotile.
Joni s-a răzvrătit împotriva destinului. S-a luptat cu depresia şi deseori a vrut chiar
să-şi ia viaţa. Nu putea înţelege cum a îngăduit Dumnezeu să i se întâmple aceasta.
Înainte de accident simţea că nu-şi trăieşte viaţa cum trebuie, aşa că s-a rugat ca
Dumnezeu să i-o schimbe.

După luni de zile în care s-a uitat doar în tavan, Joni a început să se întrebe dacă nu
cumva acesta era răspunsul la rugăciunea ei. Realizarea faptului că Dumnezeu lucra
în viaţa ei a fost începutul călătoriei lui Joni spre împlinire, ca persoană invalidă.

A învăţat să trăiască cu neputinţele ei şi, pentru a deveni puternică spiritual, s-a
aprofundat în studiul Cuvântului lui Dumnezeu. Fiind creativă de felul ei, a învăţat
să deseneze şi să picteze ţinându-şi ustensilele cu dinţii. Şi-a expus şi vândut picturile
şi a avut un mare succes. Prin desenele ei ea a reuşit să facă cunoscută dragostea
lui Hristos. Întotdeauna semna picturile cu „PTL,“ ceea ce înseamnă „Domnul să
ﬁe gloriﬁcat“ (Praise the Lord!). Joni a devenit o persoană căutată pentru a vorbi la
conferinţe, scriitoare şi actriţă în propriul rol, în producţia „Joni“ a studioului World
Wide Production. A scris mai multe cărţi. Dar cea mai satisfăcătoare şi răspândită
lucrare a ei este cea de purtător de cuvânt al persoanelor invalide din întreaga lume.
În 1979 Joni s-a mutat în California, pentru a începe o lucrare pentru persoanele
invalide din toată lumea, numită „Joni şi prietenii“. În 1982 Joni s-a căsătorit cu Ken
Tada, continuând împreună să Îi slujească Domnului.
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• Ce fel de viaţă a avut Joni înainte de accident?
• Cum i-a afectat accidentul viaţa?
• Care au devenit priorităţile ei?

Joni s-a răzvrătit împotriva destinului. S-a
luptat cu depresia şi deseori a vrut chiar să-şi
ia viaţa. Nu putea înţelege cum a îngăduit
Dumnezeu să i se întâmple aceasta. Înainte
de accident simţea că nu-şi trăieşte viaţa cum
trebuie, aşa că s-a rugat ca Dumnezeu să i-o
schimbe.
După luni de zile în care s-a uitat doar în
tavan, Joni a început să se întrebe dacă nu
cumva acesta era răspunsul la rugăciunea ei.
Realizarea faptului că Dumnezeu lucra în
viaţa ei a fost începutul călătoriei lui Joni spre
împlinire, ca persoană invalidă.
A învăţat să trăiască cu neputinţele ei
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şi, pentru a deveni puternică spiritual,
s-a aprofundat în studiul Cuvântului lui
Dumnezeu. Fiind creativă de felul ei, a învăţat
să deseneze şi să picteze ţinându-şi ustensilele
cu dinţii. Şi-a expus şi vândut picturile şi a
avut un mare succes. Prin desenele ei ea a
reuşit să facă cunoscută dragostea lui Hristos.
Întotdeauna semna picturile cu „PTL,“ ceea
ce înseamnă „Domnul să fie glorificat“ (Praise
the Lord!). Joni a devenit o persoană căutată
pentru a vorbi la conferinţe, scriitoare şi actriţă
în propriul rol, în producţia „Joni“ a studioului
World Wide Production. A scris mai multe
cărţi. Dar cea mai satisfăcătoare şi răspândită
lucrare a ei este cea de purtător de cuvânt al
persoanelor invalide din întreaga lume. În
1979 Joni s-a mutat în California, pentru a
începe o lucrare pentru persoanele invalide din
toată lumea, numită „Joni şi prietenii“. În 1982
Joni s-a căsătorit cu Ken Tada, continuând
împreună să Îi slujească Domnului.
• Ce fel de viaţă a avut Joni înainte de
accident?
• Cum i-a afectat accidentul viaţa?
• Care au devenit priorităţile ei?

ÎMPĂRŢIREA LECŢIEI

Timp pentru a-I sluji Domnului
Isus a spus ucenicilor Lui că a sosit timpul
secerişului. El trebuia să facă voia Tatălui
Său şi să termine lucrarea Sa (Ioan 4:34-35).
Şi tu şi eu trebuie să lucrăm astăzi la seceriş,
făcând voia Domnului şi slujindu-I. Într-o zi
va fi prea târziu să mai facem aceasta. În ce fel
de lucrare sau slujire poţi să te implici tu?

În biserica locală
În general, aceasta înseamnă pentru tine să
participi regulat la serviciile bisericii şi la
întâlnirile de tineret (Evrei 10:25). Poţi de

asemenea să fii implicat şi în alte moduri –
de exemplu, în viaţa de rugăciune a bisericii
sau într-o întâlnire de evanghelizare în aer
liber. În prezent afli ce spune Biblia cu privire
la o varietate largă de doctrine ale credinţei
noastre. De asemenea, trebuie să înveţi cum
să practici cele învăţate în viaţa creştină de zi
cu zi. Înveţi fundamentul credinţei tale, ca să
fii pregătit pentru slujire în biserica ta locală.
Foloseşte acest timp cu înţelepciune.

În viaţa personală
Ca adolescent, ai un mare avantaj slujindu-I
lui Dumnezeu, fiindcă întâlneşti oameni
care poate nu merg la biserică. Dacă credem
cu adevărat afirmaţia din Ioan 3:18, care
vorbeşte de condamnarea celui necredincios,
atunci suntem gata să îi avertizăm pe cei care
nu cred. Viaţa noastră trebuie să fie plăcută
lui Dumnezeu. Creştinismul nostru trebuie
trăit în faţa prietenilor noştri necredincioşi.
Apoi trebuie să folosim posibilităţile pe care
le avem pentru a mărturisi despre Domnul
Isus şi ceea ce a făcut El pentru noi. Citeşte
Faptele apostolilor 1:8. „Ierusalimul“ tău
este acasă şi la şcoală. Nu va fi uşor, fiindcă
deseori oamenii sunt împotrivitori faţă de
Dumnezeu şi cei ce sunt ai Lui. Domnul a
promis să fie cu noi (Evrei 13:5b). Se merită
chiar şi dacă numai o persoană se întoarce la
Hristos! Şi chiar dacă nu se întoarce nimeni,
poţi fi cel care pune o bază bună pe care altcineva poate zidi. Fii răbdător şi investeşte-ţi
timpul pentru eternitate.

În evanghelizări speciale
Ele nu trebuie să ia locul serviciilor bisericii
sau mărturisirii personale. Însă pentru a-Şi
răspândi Cuvântul, Dumnezeu a folosit
timpuri speciale de misiune. Vacanţele de
vară sunt foarte bune, iar când îţi planifici ce
să faci cu vacanţa de vară, nu uita de porunca
Domnului. Un domeniu în care ai putea să
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Administrarea timpului

ajuţi este evanghelizarea copiilor. Poate că nu
conduci tu însuţi un grup, dar poţi ajuta chiar
şi având grijă de cei micuţi, ţinând planşele
la cântări, sau chiar făcând un joc recapitulativ
împreună cu ei. Nu te gândi niciodată că nu ai
nimic de făcut cu timpul tău.

În viitorul tău

Suntem aici pentru puţin timp, deci nu-ţi
irosi timpul, ci investeşte-l!

Metodă: Ajută-l pe Gabi să-şi administreze
timpul
Foaia de lucru 18

Gabi

Ajută-l pe Gabi să îşi administreze bine timpul. Foloseşte o săgeată
din cele trei, pentru a arăta cum şi-a petrecut Gabi timpul.
Timp irosit. Gabi ar ﬁ putut să petreacă mai puţin timp făcând acel lucru.
➜ Timp întrebuinţat corect. Gabi poate continua să facă aceasta.
Timp investit. Gabi poate să acorde mai mult timp acestei activităţi.

➜

Grupurile Vestea Bună au nevoie de
învăţători buni, iar dacă îţi dedici timpul
lucrării lui Dumnezeu, El se poate folosi şi
de tine. Poate că Domnul îi va chema pe unii
dintre voi să Îl slujească cu tot timpul lor,
aici sau peste graniţă. Vă amintiţi de Faptele
apostolilor 1:8? Poţi merge mai departe de
„Ierusalim“. Milioane de oameni din lume
nu au auzit niciodată Evanghelia. Poţi fi
un misionar pentru aceşti oameni. Ce mod
minunat avem de a ne folosi timpul pe acest
pământ!

3. Îl putem investi în slujirea lui Dumnezeu
– acest timp va fi luat în considerare în
veşnicie. Nu va rămâne decât ce vom face
pentru Isus.

➜

LEC ŢIA

8:30

Se trezeşte, face un duş, se îmbracă

9:00

Ia micul dejun – citeşte o revistă

9:30

Vorbeşte la telefon cu un prieten

10:00

Îşi face o parte din teme

11:00

Vorbeşte cu prietenii pe internet

12:30

Ia prânzul cu familia

12:55

Ajută repede la strânsul mesei

13:00

Se uită la televizor

14:30

Se joacă un joc pe calculator

15:30

Merge la Daniel, care este bolnav, şi îi duce

16:00

17:55

Se joacă fotbal afară cu prietenii
Dumnezeu, când este întrebat dacă
Are posibilitatea să mărturisească despre
vrea să joace fotbal duminică dimineaţa

18:00

Mănâncă în faţa televizorului (părinţii sunt

20:30

Întârzie 30 de minute la ora de tineret de

22:00

Ajunge acasă, se pregăteşte pentru culcare

Foaia de lucru
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temele

plecaţi)

la biserică

22:15

Stă în pat şi citeşte o revistă

22:57

Citeşte un verset din Biblie şi spune o rugăciune

23:00

Se culcă

scurtă

Împarte adolescenţii
în grupuri de câte trei
sau patru şi dă fiecărui
grup foaia de lucru
18 cu programul de
sâmbătă al lui Gabi.
Ei trebuie să pună o
săgeată înainte de fiecare
punct din programul lui,
pentru a-l ajuta să şi-l
administreze mai bine.

Sunt trei moduri în care ne putem petrece
timpul:

Metodă: Posibilităţi

1. Îl putem pierde – nu-l irosi, fiindcă este
prea preţios şi sunt atât de multe lucruri
de făcut pentru Domnul.

Prezintă grupului diferite oportunităţi de
slujire în cadrul bisericii sau a organizaţiilor
misionare. Poţi să le dai câteva broşuri informative, să le prezinţi mărturii, fotografii, etc.

2. Îl putem întrebuinţa. Unele din lucrurile
cărora le acordăm timp sunt necesare,
altele nu.
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Calea lui Dumnezeu

Alege calea lui Dumnezeu
Obiective: Dorim ca adolescenţii să:
mediteze la modul în care au răspuns
Evangheliei câteva personaje din Biblie;
îşi dea seama care au fost consecinţele
alegerii lor – viaţa veşnică cu Dumnezeu
sau despărţirea veşnică de El;
împărtăşească Evanghelia cu alţii şi să îi
îndemne stăruitor să ia decizia corectă;
NM

să aleagă calea lui Dumnezeu – să se
pocăiască şi să creadă în Domnul Isus.

Introducere: Care este răspunsul tău?
Cere adolescenţilor să-şi exprime cu voce tare
reacţia la următoarele veşti:
• Mama ta a făcut supă pentru cină!
• Preţul ţigărilor a crescut!
• Vacanţa de vară are o săptămână în plus!
• În medicină s-a găsit o nouă cale de a
lupta împotriva cancerului!
Astăzi dorim să ne gândim cum trebuie să
răspundem unei veşti mult mai importante –
Vestea Bună a mântuirii. Ai auzit Evanghelia,
dar cum ai răspuns tu?
Te-ai hotărât pe ce
cale să mergi? Să recapitulăm mesajul Evangheliei şi să ne gândim
la răspunsul tău. (Arată
Ajutorul vizual
progresiv textele din
căsuţe şi tabelul din
ajutorul vizual 21.)
Ajutorul vizual 21

Domnul Isus
este Dumnezeu

Trebuie
să crezi

versetul 14

El a murit
pentru
tine
versetul 15

versetul 16

i
ica lu
Pred
le
Fapte
u din
Petr
r3
olilo
apost

El a înviat

Trebuie
să te
pocăieşti
versetul 19

versetul 15

Faptele apostolilor Răspuns pozitiv

Răspuns negativ

Faptele apostolilor 4 –
În Ierusalim

Numărul celor ce au
crezut a ajuns la 5.000!

Conducătorii religioşi au
spus: „Tăceţi din gură!“

Mulţi oameni
dintre evrei şi neamuri
au crezut!
În următoarele capitole Lidia a crezut!

Alţi oameni dintre
evrei şi neamuri au spus
„Omorâţi-i cu pietre!“
Felix a spus: „Nu acum!“
Festus a spus: „Eşti
nebun!“
Agripa a spus de fapt:
Prea nou!

Faptele apostolilor 14 –
În Iconia

21

Evanghelia lui Hristos
Cartea Faptelor apostolilor ne expune
evenimentele întâmplate după coborârea
Duhului Sfânt, de la Rusalii. Petru şi Ioan
au mers la templu şi au întâlnit la poartă pe
un om invalid. Acest om a fost vindecat în
Numele Domnului Isus. Folosindu-se de
avantajul că mulţimea s-a adunat uimită,
Petru a ţinut o predică. În doar câteva
propoziţii, Petru a schiţat Evanghelia. Citeşte
Faptele apostolilor 3:12-20.

Domnul Isus este Dumnezeu – Faptele
apostolilor 3:14
Petru L-a numit pe Domnul Isus „Cel Sfânt
şi Neprihănit“. Spunea astfel că Domnul Isus
este Dumnezeu. Era ceva ce evreii nu puteau
să accepte, şi ca urmare, de multe ori ei şi-au
arătat mânia cu privire la acest subiect.
Accepţi tu faptul că Domnul Isus este
Dumnezeu? Principalele dovezi sunt Biblia şi
vieţile schimbate ale oamenilor.

El a murit pentru tine – Faptele apostolilor 3:15
El, care este Autorul vieţii, a fost omorât.
A acceptat suferinţa şi moartea pentru noi,
păcătoşii. El a murit ca Înlocuitor al nostru,
luând asupra Sa pedeapsa noastră. Doar
Fiul perfect al lui Dumnezeu a putut să facă
aceasta. Ţi-ai dat seama ce a făcut Domnul
Isus pentru tine?

El a înviat – Faptele apostolilor 3:15
Acesta este un alt adevăr istoric, pe care evreii
nu l-au crezut. Pentru a ascunde adevărul,
ei au inventat o poveste chiar în dimineaţa
învierii (Matei 28:11-15). Crezi tu în înviere?
Domnul Isus a fost văzut de cel puţin
unsprezece grupuri diferite de oameni. La
Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile!
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Trebuie să te pocăieşti – Faptele apostolilor 3:19 răspuns mărturisindu-le despre Hristos.
Acest text este atât de cunoscut, dar ţi-a
influenţat el viaţa ta? „Pocăinţă“ înseamnă
să urăşti păcatul şi să te întorci de la el la
Dumnezeu. Îţi pare rău îndeajuns de mult,
încât să vrei să încetezi să mai păcătuieşti
împotriva lui Dumnezeu?

Trebuie să crezi – Faptele apostolilor 3:16
Pentru ca într-adevăr să îţi pui încrederea în
Domnul Isus, trebuie să ai credinţă în inimă,
nu doar mentală. John Paton, un misionar
scoţian în insulele Hebride, a căutat o cale de
a explica exact ce înseamnă credinţa. Într-o zi,
a venit acasă după o zi istovitoare de muncă şi
s-a prăbuşit într-un scaun solid. Nu a verificat
dacă scaunul îl ţine şi nu s-a întrebat dacă
îl va ţine. Atunci şi-a dat seama că aceasta
era o imagine a credinţei în Domnul Isus –
încredere totală, să ne bazăm pe mila Lui,
fără întrebări sau îndoieli.

Răspunsuri date mesajului
Evangheliei
Acesta este mesajul pe care Petru şi Pavel l-au
predicat diferitelor grupuri din multe oraşe.
Au crezut oamenii mesajul lor? Să aflăm cum
au răspuns mesajului Evangheliei diferite
grupuri şi persoane, şi să începem cu mulţimea
care l-a ascultat pe Petru în Ierusalim.

Faptele apostolilor 4 – În Ierusalim
În Faptele apostolilor 4:1-3 citim că Petru şi
Ioan au fost arestaţi. Conducătorilor evrei nu
le-a plăcut mesajul, în special să audă faptul
că Isus a înviat din morţi. Nu le-a plăcut că
mulţimea de oameni auzea aceasta, aşa că
i-au luat pe Petru şi pe Ioan şi i-au închis.
Prea târziu! Citeşte Faptele apostolilor 4:4.
Numărul credincioşilor crescuse la aproape
5.000 de oameni.
A doua zi Petru şi Ioan au fost interogaţi
de conducătorii religioşi evrei. Petru a
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Ei erau uimiţi de îndrăzneala cu care
vorbeau apostolii, dar care a fost răspunsul
conducătorilor evrei? Au poruncit lui Petru
şi lui Ioan să nu mai vorbească sau să înveţe
pe oameni Evanghelia (Faptele apostolilor
4:18). Conducătorii evrei au încercat să îi
reducă la tăcere pe „ambasadorii“ lui Hristos,
şi astfel să încerce să reducă la tăcere vocea
lui Dumnezeu! Nu le-a plăcut mesajul care le
diminua popularitatea.
Ai încercat şi tu să reduci la tăcere vocea Lui?
Poate că Dumnezeu ţi-a vorbit prin tot ceea
ce ai auzit anul acesta, dar ai încercat să scoţi
acele lucruri din mintea ta. În zilele noastre
parcă suntem mereu preocupaţi să facem un
lucru sau altul. Oare este aceasta o încercare
subtilă a lui Satana să reducă timpul nostru
în care ne gândim la lucrurile importante?
Nu ceda în faţa lui Satana, încercând să Îl uiţi
pe Dumnezeu. Au fost reduşi la tăcere Petru
şi Ioan? Nu! Au spus că trebuie să continue
vestirea Evangheliei, şi aceasta au şi făcut.

Faptele apostolilor 14 – În Iconia
Aici îi întâlnim pe Pavel şi pe Barnaba, care
tocmai ajunseseră în Iconia, pentru a vesti
Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos,
unde au întâmpinat reacţii diferite. Cu
ajutorul Domnului, ei au mers mai întâi la
sinagogă şi au predicat Evanghelia. Ce s-a
întâmplat? Vezi 14:1,2 – un număr mare de
evrei şi neamuri au crezut. În acest context,
cuvântul „neam“ se referă la oricine care nu
s-a născut evreu.
Nu toţi erau mulţumiţi. Evreii care nu au
crezut s-au revoltat împotriva lui Pavel şi
Barnaba. Unii erau de partea lui Pavel şi a
lui Barnaba, alţii împotriva lor. În Faptele
apostolilor 14:5 vedem că unii dintre evrei şi
neamuri care nu au crezut, plănuiau să îi ucidă
cu pietre pe Pavel şi pe Barnaba. Reacţia unora
faţă de Evanghelie a fost vizibil ostilă, chiar
violentă. Deci avem două mulţimi de oameni.
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Una era evreii şi neamurile care au crezut în
Domnul Isus şi au lăsat în urmă căile lor vechi.
Cealaltă era mulţimea care se împotrivea lui
Hristos şi încerca să influenţeze pe toţi ceilalţi
să facă la fel.
Cum reacţionezi tu faţă de Evanghelie? Pe ce
cale mergi? Poate că este mai uşor să mergi cu
mulţimea care este împotriva Bibliei, care este
mai numeroasă şi mai populară. Dar ce se
va întâmpla cu ea la sfârşitul vieţii? Proverbe
16:25 ne reaminteşte că există o cale care ni se
pare bună, dar care la urmă duce la moarte,
adică la despărţirea pentru totdeauna de
Dumnezeu. Nu vrei să vii şi să Îl urmezi pe
Hristos, pe calea Lui? Dacă faci aceasta, vei
primi iertarea, iar într-o zi vei avea o locuinţă
în cer. Mulţimea aceasta de oameni este mai
mică, dar ea merge pe calea cea bună.

sabatului au mers în locul în care se aşteptau
să-i găsească pe evrei adunaţi la rugăciune
– pe malul râului. Femeile de acolo credeau
în Dumnezeu, dar nu auziseră de Domnul
Isus. În timp ce Pavel predica, Dumnezeu a
vorbit inimii Lidiei şi ea a răspuns mesajului
mântuirii. Ea s-a întors la Hristos. A auzit de
calea cea bună şi L-a urmat pe Hristos. Dacă
Dumnezeu îţi vorbeşte şi ştii că trebuie să te
pocăieşti şi să crezi la fel ca Lidia, atunci ia o
decizie în acest sens.

Faptele apostolilor 24:22-27 – Felix

După cea de-a treia călătorie misionară, Pavel a
predicat în Ierusalim, unde a fost arestat, după
care i s-a dat şansa să îşi apere învăţăturile.
Însă s-a făcut un complot pentru omorârea
lui, iar comandantul armatei romane, auzind
de acest complot, l-a trimis noaptea cu o gardă
ÎMPĂRŢIREA LECŢIEI
de două sute de soldaţi la guvernatorul Felix
din Cezareea. Cine spunea că Biblia nu este
interesantă? Felix a ascultat acuzaţiile aduse
Metodă: Studiu în grup
împotriva lui Pavel de către marele preot
Multiplică foaia de
le?
Anania. Apoi Pavel şi-a depus mărturia lui
Pe ce ca
lucru 19 pentru fiecare
despre credinţa în Hristos. Felix îl auzise pe
adolescent. Împarte-i în
Pavel de mai multe ori – se pare că în parte
grupuri mici de trei sau
din interes sincer, dar şi fiindcă a crezut că
patru, cu un conducător
Pavel avea bani, şi căuta să primească mită
le?
Pe ce ca
în fiecare grup. Din
de la el. Într-o zi, când Pavel îi vorbea despre
Foaia de lucru
referinţele furnizate de
neprihănire şi judecata viitoare, Felix s-a
foaia de lucru, vor pune
îngrozit, probabil gândindu-se la trecutul lui.
în ordine mai multe
Ca răspuns, cuvintele lui au devenit unele
răspunsuri referitoare la Evanghelie. Este
dintre cele mai triste cuvinte din Biblie. Iată
dat versetul, iar ei trebuie să găsească numele
un om care cunoştea calea cea bună (Faptele
persoanei implicate şi să redea răspunsul în
apostolilor 24:22), şi totuşi a spus: „De astă
câteva cuvinte. Când grupurile raportează
dată, du-te; când voi mai avea prilej, te voi
ce au descoperit, fă comentarii, folosindu-te
chema“ (Faptele apostolilor 24:25). Prin
de notiţele de mai jos şi de ultimul rând din
aceasta el spunea „Nu acum“ mesajului
ajutorul vizual 21.
mântuirii. Nu fi ca Felix, amânând să Îl
urmezi pe Hristos. Amânarea este una dintre
Faptele apostolilor 16:11-14 – Lidia
cele mai subtile arme ale lui Satana – „Lasă că
În a doua lui călătorie misionară Pavel a
te vei încrede în Hristos când vei fi mai bătrân,
întâlnit-o pe Lidia. Pavel şi Sila tocmai
bucură-te cât eşti tânăr“. Tu fii ca Timotei,
ajunseseră în Filipi. În cetatea Filipi erau puţini care s-a convertit de tânăr sau ca Roda, care
evrei, fiind o colonie romană, de aceea în ziua
probabil era credincioasă din anii adolescenţei.
Foaia de lucru 19

Citeşte următoarele versete biblice.
Scrie în a doua coloană numele
personajelor despre care este vorba.
În a treia coloană scrie pe scurt răspunsul
personajului dat mesajului Evangheliei.

Faptele
apostolilor

Nume

Răspuns

16:11-14

24:22-27

26:24-25

26:26-29

Citeşte următoarele versete biblice.
Scrie în a doua coloană numele
personajelor despre care este vorba.
În a treia coloană scrie pe scurt răspunsul
personajului dat mesajului Evangheliei.

Faptele
apostolilor

19

Nume

Răspuns

16:11-14

24:22-27

26:24-25

26:26-29
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Ajutorul vizual 22

Faptele apostolilor 26:24-25 – Festus

În Faptele apostolilor 26:28 ni se spune că
împăratul Agripa nu s-a lăsat convins de
Pavel. Poate că era o scuză pentru Agripa.
Citeşte iarăşi versetul 28. Deşi el ştia ce
spuneau profeţiile scrise, Evanghelia era nouă
pentru el, dar trist este că el nu a vrut să audă
mai mult. Prea nou exprima răspunsul lui.
Pentru tine Evanghelia nu este nouă, nu-i aşa?
Cunoşti atât de bine adevărurile ei, totuşi nu
eşti convins. Nu lupta împotriva a ceea ce ştii
că este corect, ci acceptă-L pe Hristos.

Pe ce cale vei merge?
(Arată ajutorul vizual 22.) Aceşti oameni
despre care am vorbit până acum, mergeau ori
pe o cale ori pe cealaltă. Conducătorii evrei,
unii dintre evrei şi neamuri, Felix, Festus şi
împăratul Agripa se îndreptau din nefericire
în direcţia greşită – spre moarte şi despărţirea
de Hristos. În Biblie nu se spune că pentru
ei a existat o altă ocazie în care s-au întors la
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Faptele apostolilor 26:26-29 – Agripa

˛

După doi ani Felix a fost înlocuit de
guvernatorul Festus. Festus nu ştia ce să facă
cu deţinutul numit Pavel. A fost adus din nou
la judecată, dar Festus nu găsea nimic greşit
la Pavel. După un timp a sosit în Cezareea
împăratul Agripa. Eu au discutat amândoi
cazul, şi au ascultat apărarea lui Pavel. În ea
el şi-a depus mărturia credinţei sale şi le-a
explicat Evanghelia. Festus l-a întrerupt pe
Pavel (Faptele apostolilor 26:24) şi i-a spus că
studiul lui îndelungat l-a făcut nebun. „Eşti
nebun“, a fost răspunsul lui Festus. Până acum
nu găsise nimic greşit în faptele lui Pavel, dar
apoi s-a schimbat dintr-odată. Satana i-a orbit
mintea să nu vadă calea cea bună. Poate şi tu te
împotriveşti mult Evangheliei, la fel ca Festus.
De ce te opui tu Evangheliei? Dacă rămâi aşa,
Satana este bucuros, fiindcă ţi-a orbit mintea
să nu vezi calea cea bună. Nu-l lăsa pe Satana
să te ţină pe calea greşită.

Mo r
te si
despaa
˘r
tire
˛
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Alege calea lui Dumnezeu

Hristos. Dacă nu te-ai
încrezut în Hristos,
călătoreşti şi tu în
direcţia greşită. Poate
că vei avea o altă ocazie
să Îl accepţi pe Hristos,
dar nu-ţi poate garanta
nimeni aceasta.

lui
Calea ezeu
Dumn
si
Evrei uri
neam
˛

LEC ŢIA

Lidia

Felix
Festu
s
agrip
a

Ajutorul vizual

2Pee2icme ceraglee?
v

Încrezându-se doar în Hristos, unii dintre
evrei şi neamuri şi Lidia mergeau în direcţia
bună – spre cer. Ca să cunoşti bucuria
păcatelor iertate, pacea cu Dumnezeu şi să
ai un scop în viaţă, te poţi alătura şi tu lor
pe cale. Vei cunoaşte binecuvântările vieţii
creştine, iar într-o zi vei fi în cer cu Domnul
Isus Hristos.
Pe ce cale vei merge? Dacă ar fi să îţi scrii
numele pe unul din aceste două semne de
circulaţie necompletate, în ce parte l-ai scrie?
Pe ce drum vei merge? Fie ca Dumnezeu să îţi
vorbească şi să îţi dea harul să răspunzi şi să
urmezi calea cea bună!

Metodă: Joc recapitulativ
Foaia de lucru 20

Pe ce cale?
Foloseşte simbolurile, pentru a găsi cele şaisprezece cuvinte.
✌
A

✉
Ă

❂
B

✤
C

✥
D

❅
E

✧
F

◗
G

➷
H

✪
I

✫
Î

✬
J

✜
L

■
M

✯
N

☎
O

➔
P

✲
R

✈
S

✡
Ş

✵
T

✘
U

❰
V

✸
X

✐
Z

❯
-

✌ ■✘✲✪✵
❅✜

_ _____

__

✵ ✪✯ ❅ _ _ _ _

✌ ✫✯❰✪✌✵ _ ______
✪✈✘✈ ____
➔❅✯✵✲✘ ______
✥✘■✯❅✐❅✘ ________
❅✜

✥☎■✯✘✜ ______

✈✉ ✵❅ ➔☎✤✉✪❅✡✵✪

__ __ _________
✵✲❅❂✘✪❅ _______
❅✈✵❅ ____

__

✵✲❅❂✘✪❅ _______

✈✉ ✤✲❅✐✪ __ _____

Foaia de lucru

Acum aranjează cuvintele în cinci propoziţii scurte, care rezumă mesajul lui Petru pentru
mulţimea din Ierusalim, din Faptele apostolilor 3.

20

1 ______________________________________________________
2 ______________________________________________________
3 ______________________________________________________
4 ______________________________________________________
5 ______________________________________________________

Multiplică pentru fiecare
adolescent foaia de lucru
20. Ei o vor completa
în timpul programului
sau mai târziu, acasă.
Ea îi va ajuta să îşi
recapituleze lecţia şi să
memoreze punctele ei
principale.

RĂSPUNSURI – FOAIA DE LUCRU 20
Cuvinte:a murit / El / a înviat / Isus / pentru / Dumnezeu / El / trebuie /
Domnul / tine / să te pocăieşti / trebuie / este / să crezi.
Propoziţii: Domnul Isus este Dumnezeu / El a murit pentru tine /
El a înviat / Trebuie să te pocăieşti / Trebuie să crezi.

Încrede-te în Dumnezeu
pe calea vieţii
Obiective: Dorim ca adolescenţii să:
se gândească la încercările pe care le-ar
putea întâmpina pe calea vieţii;
îşi dea seama că Dumnezeu îi poate
ajuta, călăuzi şi duce la destinaţia finală;
depindă pe deplin de Dumnezeu şi să
caute călăuzirea Lui;
NM să nu mai rătăcească în viaţă, ci să se

supună lui Dumnezeu.

Introducere: Semne de circulaţie
Când călătorim, vedem multe semne de
circulaţie pe marginea drumului. Unele ne
avertizează de pericolele de pe drum.
(Arată semnele de circulaţie - poze disponibile pe CD).
Şi în viaţă ne întâlnim cu diferite greutăţi
sau încercări. Priveşte următoarele semne de
avertizare şi spune la ce fel de încercări din
viaţă te fac să te gândeşti.
• Intersecţie = Trebuie să iei o decizie
importantă cu privire la viitor, şi nu ştii
încotro să mergi.
• Căderi de pietre = Ai căzut la un
examen important şi nu poţi continua să
mergi în direcţia dorită.
• Curbă dublă = Faci întoarceri dificile,
cum ar fi schimbarea locului de muncă
sau a locuinţei.
• Avertizare vânt lateral = Unii oameni
au o influenţă rea asupra ta şi încearcă să
te facă să derapezi de pe drum.
• Drum îngustat = Pierzi câţiva prieteni
şi te simţi singur.

c ţ ia

12

Le

Calea lui Dumnezeu

• Animale sălbatice = Cineva te mâhneşte
profund şi te simţi rănit.
• Drum alunecos = Te îndrăgosteşti de
cineva, dar nu ţi se răspunde la fel.
• Pantă periculoasă = Ai probleme de
sănătate şi eşti îngrijorat.
(Arată progresiv
ajutorul vizual 23,
Dumn
Dumnezeu are un plan
pentru copiii Săi
pe parcursul lecţiei.)
Dumnezeu călăuzeşte
în direcţia bună
Dacă alegi calea lui
Dumnezeu
Dumnezeu, poţi fi
îngăduie
încercările
şi lucrează
sigur că este cea mai
prin ele
Ajutorul vizual
bună cale, dar nu te
gândi că va fi una
uşoară. Dumnezeu
nu a promis niciodată o călătorie uşoară, ci
dimpotrivă! Isus le-a spus ucenicilor Săi că
în lume vor avea necazuri (Ioan 16:33). Viaţa
creştină nu este uşoară. Duşmanul Satana te
va ataca şi va încerca să te abată de la drumul
cel bun. Dar Biblia ne învaţă câteva adevăruri
minunate, care te ajută atunci când întâlneşti
încercări pe cale.
Ajutorul vizual 23

e în
Încrezeeudpeeca-t
lea vieţii

23

Dumnezeu are un plan pentru copiii Săi
Nu ştim ce se poate întâmpla mâine. Facem
planuri, dar nu ştim dacă se vor împlini.
Poate că te gândeşti cu nerăbdare la facultatea
pe care o vei urma, la serviciul tău, la familia
pe care o vei avea, la sănătatea ta etc.
Căile şi gândurile lui Dumnezeu sunt mult
mai înalte decât ale noastre (Isaia 55:8-9).
Aminteşte-ţi planul de mântuire descris
în Biblie. Dumnezeu a avut un plan să Îşi
elibereze poporul din robia Egiptului. Apoi
a avut un plan să salveze omenirea din păcat.
Efeseni 3:11 spune că El a împlinit „planul
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LEC ŢIA

12

Încrede-te în Dumnezeu pe calea vieţii

veşnic pe care l-a făcut în Hristos Isus“. Ştiai
că Dumnezeu are un plan şi astăzi, pentru
fiecare din copiii Lui? Potrivit versetului din
Efeseni 2:10, El a pregătit dinainte faptele
bune pe care să le facem. Nu este uimitor şi
încurajator să auzi aceasta?
Acest adevăr trebuie să te motiveze să nu te
îngrijorezi de ziua de mâine, ci să-L cauţi pe
Dumnezeu şi să vrei să depinzi de El (Matei
6:33-34). El ştie ce este mai bine pentru tine
şi a pregătit calea ta. Nu fi neliniştit cu privire
la ceea ce s-ar putea întâmpla. Aminteşte-ţi că
Dumnezeu are un plan perfect pentru viaţa ta.

Dumnezeu călăuzeşte în direcţia bună
Ai vrea să mergi într-un oraş mare fără
harta oraşului, fără semne de circulaţie, fără
sistem de navigaţie sau fără cineva care să îţi
arate calea? Te-ai rătăci în mod sigur! Mulţi
oameni se rătăcesc în viaţă. Dar creştinii au
o Călăuză care nu numai că ştie dinainte
drumul, dar le şi arată pe unde să meargă.
Conform Psalmului 48:14, Dumnezeu este
Călăuza noastră. Multe versete din Biblie
promit că Dumnezeu Îşi va face cunoscut
planul Său copiilor Săi, ca ei să poată merge
în direcţia bună.

Metodă: Cuvinte amestecate
Înainte de întâlnire, scrie următoarele versete
pe tablă sau pe o folie pentru retroproiector.
Arată-le în acest moment al lecţiei, şi cere
adolescenţilor să descifreze cuvintele scrise
intenţionat greşit.
Psalmul 32:8 – „Eu – zice Domnul – te voi
ţănvaî şi-ţi voi atară calea pe care trebuie
s-o urmezi, te voi isftuă şi voi avea privirea
îndreptată asupra ta.“
Isaia 58:11 – „lonmuD te va călăuzi
tecetînan…“
Psalmul 25:9 – „El face pe cei smeriţi să umble
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în tot ce este tperd. El ănţavî pe cei smeriţi
calea Sa.“
Proverbe 3:5-6 – „Încrede-te în Domnul din
toată inima ta şi nu te bizui pe anlenecţeiuîp ta!
eucenotraş-L în toate căile tale, şi El îţi va
iezetn cărările.“
Dumnezeu ţi-a dat minte şi doreşte să
o foloseşti, dar să ai grijă să nu te bazezi
numai pe ea. Trebuie să-I încredinţezi lui
Dumnezeu toate planurile tale (Iacov 4:1316). Ele pot fi împlinite numai atunci când
corespund scopului Său (Proverbe 19:21).
Cere-I să îţi descopere voia Sa perfectă.
Dumnezeu foloseşte multe moduri diferite
pentru a ne călăuzi. O face prin Cuvântul
Său, prin Duhul Său care trăieşte în noi, prin
alţi creştini. Deci poţi căuta călăuzirea Lui
citind Biblia, rugându-te şi ascultând sfaturile
credincioşilor maturi.

Dumnezeu îngăduie încercările şi lucrează
prin ele
În introducerea acestei lecţii ne-am gândit
la multe încercări care ar putea apărea
pe drumul vieţii – să cazi la un examen
important, să pierzi un prieten apropiat,
să ai probleme de sănătate, etc. Când ne
confruntăm cu astfel de situaţii dificile, ne
întrebăm de ce le-a permis Dumnezeu în
viaţa noastră. Poate chiar începem să ne
îndoim că Dumnezeu are stăpânirea deplină
asupra vieţilor noastre.
Trebuie să ne amintim că Dumnezeu
este infinit de înţelept şi atotputernic. De
multe ori Scripturile asociază aceste două
caracteristici ale lui Dumnezeu (Iov 9:4, Iov
12:13, Iov 36:5, Daniel 2:20). Dumnezeu ştie
perfect ce este mai bine şi are puterea să-Şi
împlinească planul. Poate că nu înţelegem
de ce îngăduie ca noi să suferim, dar El ştie
şi rămâne suveran (Plângeri 3:37-38). Ai
încredere în El!

Manual pentru Provocarea Adolescenţilor Calea lui Dumnezeu

Biblia ne învaţă că unul din motivele pentru
care Dumnezeu îngăduie încercările este ca
să ne facă să creştem. Prin încercări învăţăm
să răbdăm şi devenim mai maturi. Trebuie
să fim mulţumitori pentru acest lucru (Iacov
1:2-4). După cum am auzit în lecţia despre
roada Duhului, Dumnezeu lucrează în
vieţile noastre şi ne transformă, pentru a ne
asemăna din ce în ce mai mult cu Fiul Său
(Romani 8:29). Deci continuă să te încrezi în
Dumnezeu, contează pe ajutorul Lui şi lasă-L
să te modeleze!

Metodă: Viaţa lui Iosif
Multiplică foaia de
lucru 23 pentru fiecare
adolescent. Împarte-i
în grupuri de patru sau
cinci. Ei trebuie să pună
evenimentele vieţii lui
Foaia de lucru
Iosif în ordinea corectă,
desenând săgeţi de la un
cerc la altul. Vor discuta
apoi întrebările. După
câteva minute, reuneşte grupurile şi lasă-i să
împărtăşească răspunsurile lor.
Foaia de lucru 23

Viaţa lui Iosif – Geneza 37-50

Tatăl l-a trimis să vadă
dacă fraţii lui sunt bine,
sănătoşi.

Iosif a fost copilul
favorit al lui Iacov.

El a visat că domnea
peste fraţii lui.

Fraţii lui îi spun lui Iacov
că Iosif este mort.

Iosif a ajuns sclavul lui
Potifar.

Fraţii lui îl vând
ismaeliţilor, care îl duc
în Egipt.

Dumnezeu i-a dat
capacitatea să interpreteze
visul lui Faraon.

Iosif a fost aruncat în închisoare, dar acolo a câştigat favoarea supraveghetorului.

Iosif s-a făcut cunoscut
fraţilor lui.
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Nevasta lui Potifar
l-a ispitit ca să
păcătuiască cu ea.

Iosif a fost pus să
conducă Egiptul.

Iacov şi familia lui
au mers în Egipt şi au
supravieţuit foametei.

Fraţii lui au venit în
Egipt după cereale.

• Ce necazuri grele a avut Iosif?

• Cum crezi că s-a simţit el în acele împrejurări tragice?
• Crezi că el înţelegea ceea ce i se întâmpla?

• Care a fost planul măreţ al lui Dumnezeu?

Dumnezeu promite să ne ducă la
destinaţia finală
(Arată ajutorul vizual
24.) Încercările pe
Dumnezeu promite
care le experimentăm
să ne ducă la
destinaţia ﬁnală
azi sunt foarte mici
în comparaţie cu
„greutatea veşnică de
Ajutorul vizual
slavă“ care ne aşteaptă
(2 Corinteni 4:17).
Dumnezeu ne va duce
până la destinaţia finală. Ne va duce în gloria
Sa (Psalmul 73:24). În acea zi vom fi cu El,
înconjuraţi pentru totdeauna de gloria Sa
(1 Tesaloniceni 4:17).
Ajutorul vizual 24

24

Putem aştepta încrezători bucuriile cerului.
Acolo nu vor mai fi nici încercări, nici jale,
nici plâns sau moarte (Apocalipsa 21:4).
Dumnezeu Îşi va încheia lucrarea în vieţile
noastre, şi vom străluci ca soarele pentru
totdeauna în împărăţia Sa (Filipeni 3:21,
Matei 13:43).

• Ce lecţii putem învăţa astăzi din această povestire?

RĂSPUNSURI – FOAIA DE LUCRU 23
Tatăl l-a trimis să vadă
dacă fraţii lui sunt bine,
sănătoşi.

Iosif a fost copilul
favorit al lui Iacov.
El a visat că domnea
peste fraţii lui.

Fraţii lui îl vând
ismaeliţilor, care îl duc
în Egipt.

Dumnezeu i-a dat
capacitatea să interpreteze
visul lui Faraon.

Iosif a fost aruncat în închisoare, dar acolo a câştigat
favoarea supraveghetorului.

Iosif s-a făcut cunoscut
fraţilor lui.

Nevasta lui Potifar
l-a ispitit ca să
păcătuiască cu ea.

Iosif a fost pus să
conducă Egiptul.

Iacov şi familia lui
au mers în Egipt şi au
supravieţuit foametei.

ÎMPĂRŢIREA LECŢIEI
Metodă: Joc recapitulativ pe tablă
Acest joc îţi oferă posibilitatea să recapitulezi
toate lecţiile din acest manual.

Fraţii lui îi spun lui Iacov
că Iosif este mort.

Iosif a ajuns sclavul lui
Potifar.

Toate adevărurile despre care am vorbit în
această lecţie urmăresc să te încurajeze să te
încrezi pe deplin în El! Lasă-L pe Dumnezeu
să aibă grijă de tine, să te călăuzească, dar şi
să te modeleze şi să te ducă până la destinaţia
ta finală – gloria eternă în prezenţa Sa.

Fraţii lui au venit în
Egipt după cereale.

• Fă echipe de câte doi jucători. Dacă cineva
a lipsit la multe întâlniri, el sau ea trebuie
să fie în echipă cu cineva care a venit de
fiecare dată.
• Pe aceeaşi tablă pot juca patru echipe, cu
cineva care să îi arbitreze. Fiecare arbitru
primeşte câte patru pioni, un zar, foile
de lucru 21 şi 22 şi lista cu întrebări şi
răspunsuri.

53

LEC ŢIA

12

Încrede-te în Dumnezeu pe calea vieţii

• Echipele dau cu zarul alternativ. Prima
echipă dă cu zarul şi apoi mută pionul pe
tablă.
• Dacă o echipă ajunge pe un cerc gol, nu se
întâmplă nimic. Dacă ajunge pe un număr
(de ex. 4), arbitrul va pune echipei întrebări
recapitulative din lecţia 4.
• Când echipa dă un răspuns corect, rămâne
unde este. Când dă un răspuns greşit,
trebuie să se întoarcă înapoi cu şase cercuri.
• Dacă pionul ajunge pe un cerc unde mai
este un alt pion, trebuie să înainteze pe
următorul.
• Dacă o echipă ajunge cu pionul pe cifra
6 şi toate întrebările de la lecţia 6 au fost
puse deja, nu se întâmplă nimic. Rămâne
pe loc, fără să răspundă la o întrebare
suplimentară.
• În ultima parte a jocului sunt câteva cercuri
cu litera „Î“ (Întrebare). Dacă o echipă
ajunge pe unul dintre ele, arbitrul are
dreptul să adreseze orice întrebare care a
rămas nefolosită. Le va spune mai întâi din
ce lecţie este întrebarea.

Foile de lucru

21-22

Întrebări şi răspunsuri
1. De unde ştim că există Dumnezeu? Am
vorbit despre cinci dovezi; spune cel
puţin trei dintre ele. Răspunsuri posibile:
creaţie, conştiinţă, Biblie, Isus, creştini.
1. De ce este creaţia o dovadă a existenţei
lui Dumnezeu? Răspuns: În ea vedem
frumuseţea lucrurilor create şi proiectarea
lor uimitoare, şi ne dăm seama că aceste
lucruri nu puteau să apară la întâmplare.
1. Care sunt caracteristicile lui
Dumnezeu? Am vorbit despre zece
caracteristici. Numeşte cel puţin şase.
Răspunsuri posibile: veşnic, atotputernic,
Creator, atotştiutor, sfânt, drept, mânios,
iubitor, milos, îndurător.
2. Ce ne împiedică să Îl cunoaştem pe
Dumnezeu? Explică de ce. Răspuns:
Păcatul. Dumnezeu este sfânt, şi păcatul
ne desparte de El.
2. Ce este un idol? Dă exemple de idoli
care ar putea fi în viaţa noastră.
Răspuns: Un idol este orice lucru care ia
locul lui Dumnezeu. Poate fi un star în
muzică, personalităţi sportive, o echipă de
fotbal, un sport preferat, o persoană, un
grup de prieteni, calculator, televizor, sau
chiar şi temele de la şcoală.
2. Care sunt binecuvântările cunoaşterii
lui Dumnezeu? Am vorbit despre cinci
binecuvântări. Numeşte cel puţin trei.
Răspunsuri posibile: iertare de păcat, pace
durabilă, un scop în viaţă, putere de a
învinge, privilegiul de a locui în cer.
3. Cu ce am comparat mântuirea în lecţia
3? Explică ilustraţia dată. Răspuns: Cu
un pod, care este singura cale de a trece
peste prăpastia morţii.
3. Cine este Isus şi ce a făcut El pentru
noi? Pentru a-ţi susţine răspunsul, oferă
un verset biblic. Răspuns: El este Fiul lui
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Dumnezeu care a venit să ia asupra Sa
pedeapsa noastră. Versete posibile: Filipeni
2:6-8, 1 Petru 3:18 etc.
3. Care sunt cele două lucruri pe care
trebuie să le facem pentru a fi mântuiţi
de Dumnezeu? Răspuns: Să ne pocăim şi
să ne încredem în Hristos.
4. Ce a făcut George pentru prietenul
lui, Dani? Spune povestirea pe scurt.
Răspuns: Dani era vinovat de furt. George
s-a hotărât să plătească amenda în locul
lui. Judecătorul l-a declarat pe Dani liber.
4. Ce se întâmplă când Dumnezeu ne
îndreptăţeşte? Sunt două lucruri pe
care El le face. Răspuns: Dumnezeu
ne iartă, şi nouă ne este atribuită
neprihănirea lui Hristos. Aşa că nu mai
suntem sub condamnare, şi avem dreptul
de a sta înaintea lui Dumnezeu.
4. Cum este făcută posibilă îndreptăţirea?
Am spus că suntem îndreptăţiţi prin
… Oferă cel puţin două răspunsuri.
Răspunsuri posibile: De către Dumnezeu,
prin har, prin neprihănirea lui Hristos,
prin credinţa mântuitoare.
5. Când şi unde trebuie să avem timpul
de părtăşie? Răspuns: Este bine să faci
aceasta dimineaţa, fiindcă vei petrece
astfel timp cu Dumnezeu înainte să
înceapă toate celelalte activităţi ale zilei.
Într-un loc în care eşti singur şi ferit de
surse de distragere a atenţiei.
5. Care sunt modalităţile de a citi
Cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi?
Oferă cel puţin trei sfaturi, din cele
patru pe care le-am discutat. Răspuns:
Roagă-te şi cere-I lui Dumnezeu să îţi
vorbească, citeşte câteva versete, meditează
la ceea ce ai citit, ascultă ceea ce te învaţă
Dumnezeu.
5. Care sunt cele patru aspecte ale
rugăciunii? Răspuns: Închinarea,

mărturisirea, mulţumirea, cererea.
6. Unde citim în Biblie despre roada
Duhului? Numeşte cel puţin cartea şi
capitolul. Răspuns: Galateni 5:22-23.
6. Care sunt caracteristicile roadei
Duhului? Numeşte cel puţin cinci din
nouă. Răspuns: Dragostea, bucuria,
pacea, îndelunga răbdare, bunătatea,
facerea de bine, credincioşia, blândeţea,
înfrânarea poftelor.
6. De ce vorbeşte apostolul Pavel despre
„roada Duhului“ şi nu despre „roadele
Duhului“? Răspuns: Toate aceste calităţi
trebuie să se dezvolte în vieţile noastre,
căci ele nu sunt separabile.
7. Dă cinci exemple de autorităţi
care există în prezent. Care este
autoritatea supremă şi de ce? Răspuns:
Dumnezeu, poliţia, profesorii, părinţii,
guvernul, patronul. Dumnezeu are toată
autoritatea, El este Creatorul.
7. Care trebuie să fie atitudinea noastră
faţă de autorităţi? Explică de ce.
Răspuns: Trebuie să ne supunem, ştiind
că Dumnezeu a pus-o deasupra noastră,
pentru binele nostru.
7. Există circumstanţe în care nu eşti
obligat să asculţi de autorităţi? Răspuns:
Este corect să nu asculţi de autorităţi când
acestea îţi poruncesc clar să faci ceva ce
îţi interzice Dumnezeu sau atunci când
te opresc să faci ceva ce Ţi-a poruncit
Dumnezeu să faci.
8. Care este atitudinea lumii cu privire
la lucrurile materiale? Descrie cercul
vicios în care sunt prinşi atât de mulţi
oameni. Răspuns: Sunt mulţumit! Îl
vreau! Am nevoie de el! Îl cumpăr! Sunt
mulţumit pentru un timp! Moda se
schimbă! Sunt nemulţumit!
8. În ce constă pericolul de a deveni
dependent de materialism? Răspuns: Să
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trăieşti pentru bani şi lucruri materiale,
în loc să trăieşti pentru Dumnezeu. Nu
lăsa ca în viaţa ta lucrurile materiale să ia
locul lui Dumnezeu!
8. Ce atitudine trebuie să aibă creştinii
faţă de lucrurile materiale? Răspuns:
Să fie mulţumiţi şi generoşi, ştiind că
Dumnezeu poartă de grijă nevoilor lor şi
le dă chiar şi mai mult, ca ei să contribuie
cu ceea ce au la lucrarea lui Dumnezeu.
9. Ce probleme morale putem întâmpina
în viaţă? Dă trei exemple. Răspunsuri
posibile: Am voie să merg cu scuterul doar
cu puţin peste limita legală de viteză? Este
bine să merg la cumpărături duminica?
Am voie să spun o jumătate de minciună,
pentru a scăpa dintr-o încurcătură? Este
acceptabil să port un tricou scurt? Pot
locui cu cineva înainte de căsătorie?
9. Cum decid cei necredincioşi ce este bine
şi ce este rău? Răspuns: Ascultă de cei
din jur, de ceea ce spune mass-media. Se
simt liberi să hotărască ce să facă sau să
nu facă, după cum simt.
9. Cum cunosc creştinii care purtare este
corectă şi care este greşită? Răspuns:
Cuvântul lui Dumnezeu este baza
moralităţii. De exemplu, decid să nu mint,
chiar şi când voi avea probleme, fiindcă
Biblia spune că Dumnezeu urăşte limba
mincinoasă (Proverbe 6:16-17).
10. De ce spune Biblia să răscumpărăm
timpul? Răspuns: Viaţa este scurtă şi
trebuie să folosim la maxim timpul nostru,
căutându-L pe Domnul şi slujindu-L.
10. De ce este vital să ne punem încrederea
în Dumnezeu astăzi şi să nu amânăm?
Răspuns: Nu ştim ce se va întâmpla
mâine cu noi. Putem muri sau poate să se
întoarcă Domnul Isus. Trebuie să fim gata
să stăm înaintea Lui.
10. Cum putem să folosim timpul pentru
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a-I sluji Domnului? Dă trei exemple
de slujire. Răspunsuri posibile: Să
mărturisim pe Domnul prietenilor
noştri, să luăm parte la o evanghelizare,
să predăm copiilor într-un Grup Vestea
Bună, etc.
11. Care sunt adevărurile evanghelistice de
bază (Faptele apostolilor 3), prezentate
de Petru mulţimii? Răspunsuri: Isus este
Dumnezeu, El a murit pentru tine, El a
înviat, trebuie să te pocăieşti, trebuie să
crezi.
11. Spune numele unei persoane din cartea
Faptele apostolilor, care a respins
Evanghelia. Răspunsuri posibile: Felix,
Festus, împăratul Agripa.
11. Spune numele unei persoane din cartea
Faptele apostolilor, care a răspuns
pozitiv Evangheliei. Răspuns posibil:
Lidia.
12. Cum putem căuta călăuzirea lui
Dumnezeu pentru vieţile noastre? Dă
trei sugestii. Răspunsuri: Citind Biblia,
rugându-ne pentru călăuzire şi ascultând
sfaturile celor maturi în credinţă.
12. Când ne confruntăm cu circumstanţe
grele, ce trebuie să ne amintim şi care
trebuie să ne fie atitudinea? Răspunsuri
posibile: Dumnezeu are un plan pentru
copiii Săi. El este infinit de înţelept şi
atotputernic. El poate îngădui încercările
în viaţa noastră, pentru a ne creşte
spiritual sau pentru motive pe care nu le
înţelegem acum. Trebuie să continuăm să
ne încredem în El.
12. Ce vor experimenta creştinii când vor
ajunge la destinaţia finală? Răspunsuri
posibile: Vor fi cu Domnul. Nu vor mai
avea necazuri, întristare sau lacrimi,
nu va mai fi moarte. Dumnezeu Îşi va
termina lucrarea în vieţile lor şi ei vor
străluci ca soarele în împărăţia Lui.
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Ajutorul vizual „Sumar“

Calea spre
Dumnezeu
•
•
•
•

Adevăratul Dumnezeu
Bariere şi binecuvântări
Podul mântuirii
Justificarea

Trăind după voia lui
Dumnezeu
• Timpul de părtăşie • Roada Duhului
• Autoritatea
• Lucrurile materiale
• Moralitatea
• Administrarea timpului

Provocarea finală
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Ajutorul vizual 2
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DUMNEZEU

Duhul Sfânt
Trinitate: Matei 3:16-17
Un singur
Dumnezeu:

Deuteronom 6:4
Duh: Ioan 4:24

Ajutorul vizual 3

Atributele lui Dumnezeu
Versete Atribute
Psalmul 90:2
Geneza 17:1
Geneza 1:1

• veşnic
• atotputernic
• creator

Psalmul 139:2-4

• atotştiutor

Apocalipsa 15:4

• sfânt

Isaia 45:21b

• drept

Romani 1:18

• mânios

1 Ioan 4:8

• iubitor

Psalmul 103:8
Efeseni 1:7

• milos
• îndurător

˘
Pacatul
Idolii

pe Dumnezeu?

Ce ne împiedica˘ sa˘ Îl cunoastem
‚

Ajutorul vizual 4

˘
Ai ‚si tu aceste binecuvântari?

Ier tare de păcat
Pace durabilă
Un scop în viaţă
Putere de a învinge
Privilegiul de a locui în cer

lui Dumnezeu?

˘ le cunoasterii
Care sunt binecuvântari
‚

Ajutorul vizual 5

Ajutorul vizual 6
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Ajutorul vizual 7

Indiciul

1

Ce spune Biblia că am făcut
cu toţii (vezi Romani 3:23)?

Indiciul

4

Ce a arătat Dumnezeu prin
moartea Fiului Său (vezi
Romani 3:25)?

Indiciul
Ce putem purta când ne
încredem în Hristos (vezi
Efeseni 6:17)?

7

Indiciul

2

Ce a ridicat Dumnezeu (vezi
Luca 1:69)?

Indiciul

5

El este Singurul prin care
putem fi mântuiţi (vezi
Faptele apostolilor 4:12).

Indiciul
Ce avem împreună cu
Dumnezeu, prin Isus (vezi
Romani 5:1)?

u
ăC

Indiciul

3

Ce a spus Isus despre Sine
(vezi Ioan 14:6)? Scrie doar
prima caracteristică.

Indiciul

6

Cine poate trece pe podul
mântuirii (vezi Faptele
apostolilor 10:43)?

8

Indiciul

9

Ce trebuie să se întâmple
după ce o persoană crede
în Hristos (vezi Faptele
apostolilor 8:38)?

Ajutorul vizual 8
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Justificarea este actul lui Dumnezeu de
a declara pe un păcătos îndreptăţit înaintea Lui.

Ce se întâmpla˘ când suntem justificati?
‚
1

Dumnezeu ne iartă – Evrei 9:22

2

Neprihănirea lui Hristos ne este
atribuită nouă – Romani 4:6

Nu mai suntem sub pedeapsă – Romani 8:1.

Avem dreptul de a sta înaintea lui Dumnezeu – Romani 5:1-2

˘ ˘ posibila˘ justificarea?
Cum este facuta
1

Prin Dumnezeu – Romani 8:33

2

Prin har – Efeseni 2:8-9

3
4

Prin neprihănirea lui Hristos – Filipeni 3:9
Prin credinţă mântuitoare – Romani 4:5

Timpul de
pa˘ rta˘ s, ie

Ce trebuie
să fac în
timpul
meu de
părtăşie?

Unde trebuie să am
timpul meu de părtăşi
e?

Când trebuie să am
timpul meu de părtăşi
e?

Ajutorul vizual 9

Ajutorul vizual 10

Cere

Eu Îi
vorbesc lui
Dumnezeu

Citeşte

Cerere

Meditează

Mulţumire

Ascultă

Mărturisire

Dumnezeu
îmi
vorbeşte

Închinare

Îndelunga răbdare
Facerea de bine
Blândeţea
Credincioşia
Înfrânarea poftelor

Dragostea Bucuria
Pacea Bunătatea

Duhuluieste…

Roada

Ajutorul vizual 11

Ajutorul vizual 12

Autoritatea
Dumnezeu are
autoritatea supremă
Psalmul 103:19
Dumnezeu a stabilit
autorităţi omeneşti
Romani 13:1

Omul trebuie să se
supună
Tit 3:1
Mai întâi înaintea
lui Dumnezeu, apoi
înaintea oamenilor
Faptele apostolilor 5:29

Ajutorul vizual 13

Auto
rita
˘ t, i

Ajutorul vizual 14

Lucrurile materiale!
Nu te supraîncărca!
Prea multe bagaje te vor împiedica
să înaintezi!

Ajutorul vizual 15

Lumea spune:

„Mai mult!“
Îl vreau!
Am nevoie
de el!

Sunt
nemulţumit!

Îl cumpăr!

Moda se
schimbă!

Sunt mulţumit pentru un timp!

Ajutorul vizual 16

Dumnezeu spune:

„Dăruieşte mai mult!“
t
a
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r
t
Lasă-te
t
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ţ
l
u
m
i
Fi
Fii generos
Romani 12:2

Evrei 13:5

2 Corinteni 9:6-14

Dumnezeu îmi
dăruieşte mai
mult pentru
lucrarea Sa

Iau
aminte la
lipsuri

Dumnezeu
Dumnezeu
îmi
îmi
împlineşte
împlineşte
nevoile
nevoile
Dau cu
bucurie

Dumnezeu
este
mulţumit

Oamenii Îi
mulţumesc lui
Dumnezeu şi se
roagă pentru noi

Ajutorul vizual 17

Te rog, vrei să îmi faci o
copie?
Pe baza
cărui lucru
vei decide
ce să faci?
Ce explicaţii
îi vei da?

Care este
reacţia posibilă
a prietenului
tău?

Ajutorul vizual 18
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Creatie
˛
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Ajutorul vizual 19
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Ajutorul vizual 20

Ajutorul vizual 21

Domnul Isus
este Dumnezeu

Trebuie
să crezi

versetul 14

El a murit
pentru
tine
versetul 15

versetul 16
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El a înviat

Trebuie
să te
pocăieşti
versetul 19

versetul 15

Faptele apostolilor Răspuns pozitiv

Răspuns negativ

Faptele apostolilor 4 –
În Ierusalim

Numărul celor ce au
crezut a ajuns la 5.000!

Conducătorii religioşi au
spus: „Tăceţi din gură!“

Mulţi oameni
dintre evrei şi neamuri
au crezut!
În următoarele capitole Lidia a crezut!

Alţi oameni dintre
evrei şi neamuri au spus
„Omorâţi-i cu pietre!“
Felix a spus: „Nu acum!“
Festus a spus: „Eşti
nebun!“
Agripa a spus de fapt:
Prea nou!

Faptele apostolilor 14 –
În Iconia

Ajutorul vizual 22
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Ajutorul vizual 23
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Dumnezeu are un plan
pentru copiii Săi

Dumnezeu călăuzeşte
în direcţia bună
Dumnezeu
îngăduie
încercările
şi lucrează
prin ele

Ajutorul vizual 24

Dumnezeu promite
să ne ducă la
destinaţia finală
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România

Salutare! Am o va
canta
‚˘ super!
Prima zi am avut
o vreme foar te
urâta˘, cu furtuna˘
si
‚ vânturi
puternice, dar acum
este soare si
‚
putem merge sa˘ vi
zitam
˘ multe
locuri! Mi-as fi dor
it sa˘ fii si tu
‚
‚
aici! Apropo! M-am
gândit la ceea ce
mi-ai spus despre
Dumnezeu. Sunt
surprins ca˘ tu crez
i ca˘ El exista˘! Eu
nu cred într-o pers
oana˘ pe care nu o
va˘d. Nu cred ca˘ Du
mnezeu exista˘.
Ne vedem în trei sa
˘ptam
˘ âni, când
ma˘ întorc!

N
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Foaia de lucru 2

Atributele lui Dumnezeu

Caută în Biblie fiecare verset şi scrie în spaţiul
dat un atribut al lui Dumnezeu care reiese din text.

Atributele lui Dumnezeu

Isaia 45:21b

Apocalipsa 15:4

Psalmul 139:2-4

Geneza 1:1

Geneza 17:1

Psalmul 90:2

Romani 1:18

Isaia 45:21b

Apocalipsa 15:4

Psalmul 139:2-4

Geneza 1:1

Geneza 17:1

Psalmul 90:2

Atribute

Caută în Biblie fiecare verset şi scrie în spaţiul
dat un atribut al lui Dumnezeu care reiese din text.

Romani 1:18

1 Ioan 4:8

Versete

1 Ioan 4:8

Psalmul 103:8

Atribute

Psalmul 103:8

Efeseni 1:7

Versete

Efeseni 1:7
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Ioana trebuie să ia o hotărâre foarte importantă cu privire la viitorul ei. Este
momentul să aleagă şcoala la care să meargă anul viitor. Ea se întreabă, ce rost are
să mai înveţe. În ziua de astăzi îţi găseşti o slujbă atât de greu. Ea trece printr-o
perioadă dificilă, plină de întrebări referitoare la scopul vieţii.

Ce crezi că ar experimenta Ioana, dacă s-ar apropia de Dumnezeu?

2

George îi spune mereu soţiei lui: „Voi renunţa la băutură!“, dar imediat când apare
o problemă, el merge la bar. Acolo se simte din nou bine, dar numai pentru un
timp. Totul a început cu câţiva ani în urmă, când s-a simţit atât de gol şi nefericit.
Acum alcoolul face parte din viaţa lui, iar soţia lui nu mai face parte din ea. Parcă
pentru el nu mai este nici o cale de a câştiga lupta.

Ce crezi că ar experimenta George, dacă s-ar apropia de Dumnezeu?

3

Doamna Lucia a împlinit săptămâna trecută nouăzeci de ani. Familia i-a organizat
o zi de naştere deosebită. Dar acum toţi au plecat şi ea este frământată de aceleaşi
întrebări şi necazuri. Are probleme de sănătate. Ştie că nu va mai trăi mult. Se
gândeşte la timpul în care era tânără şi călătorea în toată lumea. Acum totul s-a terminat.

Ce crezi că ar experimenta doamna Lucia, dacă s-ar apropia de Dumnezeu?
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1

Ioana trebuie să ia o hotărâre foarte importantă cu privire la viitorul ei. Este
momentul să aleagă şcoala la care să meargă anul viitor. Ea se întreabă, ce rost are
să mai înveţe. În ziua de astăzi îţi găseşti o slujbă atât de greu. Ea trece printr-o
perioadă dificilă, plină de întrebări referitoare la scopul vieţii.

Ce crezi că ar experimenta Ioana, dacă s-ar apropia de Dumnezeu?

2

George îi spune mereu soţiei lui: „Voi renunţa la băutură!“, dar imediat când apare
o problemă, el merge la bar. Acolo se simte din nou bine, dar numai pentru un
timp. Totul a început cu câţiva ani în urmă, când s-a simţit atât de gol şi nefericit.
Acum alcoolul face parte din viaţa lui, iar soţia lui nu mai face parte din ea. Parcă
pentru el nu mai este nici o cale de a câştiga lupta.

Ce crezi că ar experimenta George, dacă s-ar apropia de Dumnezeu?

3

Doamna Lucia a împlinit săptămâna trecută nouăzeci de ani. Familia i-a organizat
o zi de naştere deosebită. Dar acum toţi au plecat şi ea este frământată de aceleaşi
întrebări şi necazuri. Are probleme de sănătate. Ştie că nu va mai trăi mult. Se
gândeşte la timpul în care era tânără şi călătorea în toată lumea. Acum totul s-a terminat.

Ce crezi că ar experimenta doamna Lucia, dacă s-ar apropia de Dumnezeu?
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ADEVĂRATUL DUMNEZEU
Ce ne împiedică să Îl cunoaştem pe Dumnezeu?
Pentru a afla răspunsul descifrează cuvintele:
tucaplă nostru _______ nostru;
iidilo noştri ________ noştri
Care sunt binecuvântările cunoaşterii lui Dumnezeu?
Pentru a afla răspunsul descifrează cuvintele:
eterari de tcăpa ____________ de_________
ecap rabidulă _______ _________________
un pocs în ăaiţv un _______ în ____________
eutrep de a vneigîn ____ de a _____________
ulvirigiple de a cloui în ecr ___________de a _______ în _____
Acum găseşte şi încercuieşte binecuvântările pe care tocmai
le-ai descifrat.
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Căutare de indicii

Căutare de indicii

Caută ordinea corectă a cartonaşelor lipite
pe pereţi şi scrie răspunsurile mai jos.

Caută ordinea corectă a cartonaşelor lipite
pe pereţi şi scrie răspunsurile mai jos.

1.__________________________

1.__________________________

__________________________

__________________________

2._________________________

2._________________________

__________________________

__________________________

3._________________________

3._________________________

__________________________

__________________________

4._________________________

4._________________________

__________________________

__________________________

5._________________________

5._________________________

__________________________

__________________________

6._________________________

6._________________________

__________________________

__________________________

7.__________________________

7.__________________________

__________________________

__________________________

8._________________________

8._________________________

__________________________

__________________________

9._________________________

9._________________________

__________________________

__________________________
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ep
❑ 3 Faptele noastre bune nu ne îndr

fează

Dumnezeu.
recunoşti că eşti păcătos.
să
ar
do
nă
am
se
în
ţa
in
că
Po
4
❑ ❑
3:19 este „Pocăiţi-vă“.
or
lil
to
os
ap
ele
pt
Fa
n
di
nt
vâ
cu
ul
im
❑ ❑ 5 Pr
doar în Hristos.
m
de
cre
să
t
ien
fic
su
te
es
iţi
tu
ân
m
fi
❑ ❑ 6 Pentru a
zeu la nivelul
ne
m
Du
i
lu
a
re
te
aş
no
cu
o
ar
do
nă
❑ ❑ 7 Credinţa înseam
minţii.
ştinului.
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Ziua începerii__________________________________
Ziua terminării _________________________________
Nume______________________________________
Adresă______________________________________
_________________________________________

Duminică

Sâmbătă

Vineri

Joi

Miercuri

Marţi

Luni

Duminică

Sâmbătă

Vineri

Joi

Miercuri

Marţi

Luni

Ziua începerii__________________________________
Ziua terminării _________________________________
Nume______________________________________
Adresă______________________________________
_________________________________________

❑ 1:1-8
❑ 1:9-13
❑ 1:14-20
❑ 1:21-28
❑ 1:29-39
❑ 1:40-45
❑ 2:1-12
❑ 2:13-17
❑ 2:18-22
❑ 2:23-28
❑ 3:1-6
❑ 3:7-12
❑ 3:13-19
❑ 3:20-30
❑ 3:31-35
❑ 4:1-13
❑ 4:14-20
❑ 4:21-25
❑ 4:26-34
❑ 4:35-41
❑ 5:1-20
❑ 5:21-34
❑ 5:35-43
❑ 6:1-6
❑ 6:7-13
❑ 6:14-16
❑ 6:17-29
❑ 6:30-32
❑ 6:33-44
❑ 6:45-52
❑ 6:53-56

Marcu

˛

❑ 1:1-8
❑ 1:9-13
❑ 1:14-20
❑ 1:21-28
❑ 1:29-39
❑ 1:40-45
❑ 2:1-12
❑ 2:13-17
❑ 2:18-22
❑ 2:23-28
❑ 3:1-6
❑ 3:7-12
❑ 3:13-19
❑ 3:20-30
❑ 3:31-35
❑ 4:1-13
❑ 4:14-20
❑ 4:21-25
❑ 4:26-34
❑ 4:35-41
❑ 5:1-20
❑ 5:21-34
❑ 5:35-43
❑ 6:1-6
❑ 6:7-13
❑ 6:14-16
❑ 6:17-29
❑ 6:30-32
❑ 6:33-44
❑ 6:45-52
❑ 6:53-56

˛

Marcu

Duminică

Sâmbătă

Vineri

Joi

Miercuri

Marţi

Luni

Ziua începerii__________________________________
Ziua terminării _________________________________
Nume______________________________________
Adresă______________________________________
_________________________________________

❑ 1:1-8
❑ 1:9-13
❑ 1:14-20
❑ 1:21-28
❑ 1:29-39
❑ 1:40-45
❑ 2:1-12
❑ 2:13-17
❑ 2:18-22
❑ 2:23-28
❑ 3:1-6
❑ 3:7-12
❑ 3:13-19
❑ 3:20-30
❑ 3:31-35
❑ 4:1-13
❑ 4:14-20
❑ 4:21-25
❑ 4:26-34
❑ 4:35-41
❑ 5:1-20
❑ 5:21-34
❑ 5:35-43
❑ 6:1-6
❑ 6:7-13
❑ 6:14-16
❑ 6:17-29
❑ 6:30-32
❑ 6:33-44
❑ 6:45-52
❑ 6:53-56

Marcu

˘ zilnic
Citeste si roaga-te
˛

˘ zilnic
Citeste si roaga-te
˛

˘ zilnic
Citeste si roaga-te
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˘ ˘,
Timpul de partasie
Citeşte Cuvântul lui Dumnezeu
1 Înainte să citim, trebuie să ne r _ _ _ _

(Psalmul 119:18).

2 Nu încerca să c _ _ _ _ _ _ p _ _ _ m _ _ _ .
3		 M _ _ _ _ _ _ _ _ la ceea ce ai citit şi foloseşte m _ _ _ _ _ _ _ _ z _ _ _ _ _ _ , care să te ajute să
înţelegi.
Dacă îţi pui întrebări referitoare la pasajul pe care l-ai citit, aceasta te ajută să te gândeşti mai
bine la el. Iată câteva întrebări posibile:
❑ Ce mă învaţă despre Dumnezeu-Tatăl, Domnul Isus sau Duhul Sfânt?
❑ Există în text o poruncă pe care să o ascult?
❑ Este menţionat vreun păcat de care să mă feresc?
❑ Este o promisiune pe care să o revendic?
❑ Este o avertizare la care trebuie să iau aminte?
❑ Este un exemplu bun pe care să îl urmez?
❑ Ce mă învaţă despre relaţia mea cu ceilalţi?
4 Orice ţi-ar cere Dumnezeu să f _ _ _ , trebuie să a _ _ _ _ _ _ .

Vorbeşte cu Dumnezeu în rugăciune
Care sunt cele patru lucruri care trebuie să formeze timpul nostru de rugăciune?
1 NCIRHANEÎ
Pentru ce trebuie să Îl lauzi pe Dumnezeu?______________________________________
2 RTĂSIURIMRE
Când creştinii îşi m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ păcatele, Dumnezeu promite să i _ _ _ _ (1 Ioan 1:9).
3 UŢLMUREMI
Pentru ce lucruri eşti mulţumitor?___________________________________________
4 ERECER
Notează câteva lucruri pe care poţi să I le ceri lui Dumnezeu.____________________________
Nu pierde ocazia să ai timpul tău zilnic de părtăşie, singur cu Dumnezeu!
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Dragostea

Bucuria

Credincioşia
Pacea

Îndelunga
răbdare

Blândeţea
Bunătatea

Facerea de
bine
Înfrânarea
poftelor
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I T G U R V X G L V A C
U S O P C V
N N H L N H V F C L C W
D A U I M E
F O D R A G O S T E A V
X B M A N D
R C R E D I N C I O S I
A G J I L E
A C B N L H G D U I G E
C R B F T Z
N A M V J U C N A E T E
P E V F L R
A B A S P D N E O J F J
D C P B D N
R F E R L B M G E F B A
I A E I A B
E L T B S D F H A S E T
C I V B N A
A A A H L Z C I B R D E
U A N L E B
P T T D I A R N E R A T
U I D A H D
O U A V M U X C Z E S B
O H E N B R
F I N V C O A D I O V C
D I F D F O
T C U U I F L F O T E D
G A I E U B
E Z B G O L Y V A R A G
O S R T R O
L E Z S E L L E U K S C
A Z A E J G
O O I A S I T A S D I N
O I T A E A
R A P T A N I T M S G R
U A U L A S
Găseşte roada Duhului în chenarul de mai sus şi enumeră caracteristicile în spaţiul dat
(cuvintele pot fi scrise pe orizontală, verticală sau diagonală).
_________________ _________________ _________________
_________________ _________________ _________________
_________________ _________________ _________________
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AutoritateA
2

1
3

5

4

6

7

8

9

10

Pe orizontală
2
3
4

Exemplul perfect (două cuvinte).
Subiectul acestei lecţii.
Dumnezeu cere să avem o astfel de viaţă,
când suntem mântuiţi.
6 Este important să asculţi de această
autoritate de stat.
9 Neascultarea este …
10 Locul unde se întâlnesc creştinii pentru
părtăşie.

Pe verticală
1
2
4
5
7
8

Trebuie să ascultăm de aceşti oameni la
locul de muncă.
… fără ascultare nu este dragoste.
Porunca … ne spune să ascultăm de părinţi.
Un alt cuvânt pentru smerenie.
Fiecare creştin este chemat să fie un …
Suntem călăuziţi de această carte.
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Banii mei de buzunar!
Cred că toate aceste versete îi privesc
pe adulţi, nu pe noi, care încă nu
avem un venit asigurat!

Cât crezi că aş putea da?
Cui să dau?

Primesc aşa de puţini bani de
buzunar. De ce trebuie să dau
ceva?

De acum încolo doresc să dau
tot ce am săracilor!
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r
Lucru C autare de cuvinte
˘
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Descifrează următoarele cuvinte şi găseşte-le apoi în chenarul cu litere de mai sus.
Lumea spune: „Mai mult!“
Sunt _______________ (tumunemilţ)
Îl _____________ (auevr)
Am ____________ (eveoni) de el!
Îl _____________ (rmupcă)!
Sunt mulţumit pentru un _______ (mitp)!
________(doaM) se schimbă!

Sunt _________ (răşiai) nemulţumit!!
Dumnezeu spune: __________
„(eşrtăuDie) mai mult!“
Lasă-te__________ (fatanstrorm)
Fii _____________ (ulmitmţu)
Fii _____________ (gosener)

Foaia de lucru 16

Problema 1:
„Toţi prietenii mei urmăresc diferite seriale TV.
Ştiu că unele tratează lucruri imorale, dar cu
siguranţă, nu este nimic rău dacă doar le privesc.
Ce părere ai?“

Problema 2:
„Am 13 ani şi un băiat super-drăguţ m-a invitat în oraş.
Prietenele mele îmi spun că sunt nebună dacă nu accept,
dar mama îmi spune că sunt prea tânără pentru asta. Ea
spune că nu o deranjează, dacă suntem mai mulţi care ieşim
împreună, dar să nu fim doar noi doi. Părerea mea este că
mama este de modă veche. Tu ce crezi despre această situaţie?“

Problema 3:
„Îmi place să mă îmbrac la modă. Săptămâna
trecută tata m-a certat fiindcă am purtat un tricou
scurt. Sigur nu este greşit că ţin pasul cu moda, nu-i
aşa?“

Problema 4:
„În pauzele dintre orele de clasă, colegii mei se întâlnesc
cu fete în spatele şcolii. Ne distrăm, dar câteodată mă simt
puţin cam stânjenit când se spun multe vorbe cu subînţeles
şi glume deocheate. Prietenul meu, care şi el este creştin,
spune că mă agit prea tare pentru nimic şi că nu este nici un
rău în ceea ce facem. Ce părere ai?“
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Joni s-a născut în 1950, în Baltimore, Statele Unite. În casa părintească ea a crescut
înconjurată cu dragoste, fericire şi siguranţă.
În 1967, într-o zi fierbinte de iulie, ea a mers împreună cu sora ei Kathy pe plaja
golfului Chesapeake, unde s-a întâlnit cu câţiva prieteni. Joni a sărit în apă, şi
imediat şi-a dat seama că s-a întâmplat ceva. Deşi nu a simţit o durere clară, era din
ce în ce mai încordată. Primul ei gând a fost că s-a prins într-o plasă de pescuit, şi
a încercat să se elibereze şi să iasă la suprafaţă. A cuprins-o panica, dându-şi seama
că nu se poate mişca şi că zăcea întinsă cu faţa în jos, pe fundul apei. Kathy a înotat
spre Joni şi a reuşit să o scoată din apă. A strigat să cheme cineva o ambulanţă şi
Joni a fost dusă de urgenţă la spital. Din acea zi din iulie a anului 1967, viaţa lui Joni
s-a schimbat pentru totdeauna. Îşi rupsese gâtul – o fractură între vertebra a patra
şi a cincea. Era acum cvadriplegică (paralizată de la umeri în jos). Când în toamnă
prietenii ei se pregăteau să meargă la colegiu, Joni se lupta pentru viaţa ei, şi a trebuit
să accepte faptul că îşi va trăi restul vieţii într-un scaun cu rotile.
Joni s-a răzvrătit împotriva destinului. S-a luptat cu depresia şi deseori a vrut chiar
să-şi ia viaţa. Nu putea înţelege cum a îngăduit Dumnezeu să i se întâmple aceasta.
Înainte de accident simţea că nu-şi trăieşte viaţa cum trebuie, aşa că s-a rugat ca
Dumnezeu să i-o schimbe.
După luni de zile în care s-a uitat doar în tavan, Joni a început să se întrebe dacă nu
cumva acesta era răspunsul la rugăciunea ei. Realizarea faptului că Dumnezeu lucra
în viaţa ei a fost începutul călătoriei lui Joni spre împlinire, ca persoană invalidă.
A învăţat să trăiască cu neputinţele ei şi, pentru a deveni puternică spiritual, s-a
aprofundat în studiul Cuvântului lui Dumnezeu. Fiind creativă de felul ei, a învăţat
să deseneze şi să picteze ţinându-şi ustensilele cu dinţii. Şi-a expus şi vândut picturile
şi a avut un mare succes. Prin desenele ei ea a reuşit să facă cunoscută dragostea
lui Hristos. Întotdeauna semna picturile cu „PTL,“ ceea ce înseamnă „Domnul să
fie glorificat“ (Praise the Lord!). Joni a devenit o persoană căutată pentru a vorbi la
conferinţe, scriitoare şi actriţă în propriul rol, în producţia „Joni“ a studioului World
Wide Production. A scris mai multe cărţi. Dar cea mai satisfăcătoare şi răspândită
lucrare a ei este cea de purtător de cuvânt al persoanelor invalide din întreaga lume.
În 1979 Joni s-a mutat în California, pentru a începe o lucrare pentru persoanele
invalide din toată lumea, numită „Joni şi prietenii“. În 1982 Joni s-a căsătorit cu Ken
Tada, continuând împreună să Îi slujească Domnului.
• Ce fel de viaţă a avut Joni înainte de accident?
• Cum i-a afectat accidentul viaţa?
• Care au devenit priorităţile ei?
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Gabi
➜

➜

Ajută-l pe Gabi să îşi administreze bine timpul. Foloseşte o săgeată
din cele trei, pentru a arăta cum şi-a petrecut Gabi timpul.
Timp irosit. Gabi ar fi putut să petreacă mai puţin timp făcând acel lucru.
➜ Timp întrebuinţat corect. Gabi poate continua să facă aceasta.
Timp investit. Gabi poate să acorde mai mult timp acestei activităţi.
8:30

Se trezeşte, face un duş, se îmbracă

9:00

Ia micul dejun – citeşte o revistă

9:30

Vorbeşte la telefon cu un prieten

10:00

Îşi face o parte din teme

11:00

Vorbeşte cu prietenii pe internet

12:30

Ia prânzul cu familia

12:55

Ajută repede la strânsul mesei

13:00

Se uită la televizor

14:30

Se joacă un joc pe calculator

15:30

e temele
Merge la Daniel, care este bolnav, şi îi duc

18:00

Se joacă fotbal afară cu prietenii
Dumnezeu, când este întrebat dacă
Are posibilitatea să mărturisească despre
vrea să joace fotbal duminică dimineaţa
t plecaţi)
Mănâncă în faţa televizorului (părinţii sun

20:30

Întârzie 30 de minute la ora de tineret de

22:00

Ajunge acasă, se pregăteşte pentru culcare

22:15

Stă în pat şi citeşte o revistă

16:00
17:55

la biserică

22:57

ăciune scurtă
Citeşte un verset din Biblie şi spune o rug

23:00

Se culcă
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?
e
l
a
c
e
c
e
P
Faptele
apostolilor

Citeşte următoarele versete biblice.
Scrie în a doua coloană numele
personajelor despre care este vorba.
În a treia coloană scrie pe scurt răspunsul
personajului dat mesajului Evangheliei.

Nume

Răspuns

16:11-14		
24:22-27		
26:24-25		
26:26-29		

?
e
l
a
c
e
c
e
P
Faptele
apostolilor
16:11-14		
24:22-27		
26:24-25		
26:26-29		

Citeşte următoarele versete biblice.
Scrie în a doua coloană numele
personajelor despre care este vorba.
În a treia coloană scrie pe scurt răspunsul
personajului dat mesajului Evangheliei.

Nume

Răspuns
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Pe ce cale?
Foloseşte simbolurile, pentru a găsi cele şaisprezece cuvinte.
✌
A

✉
Ă

❂
B

✤
C

✥
D

❅
E

✧
F

◗
G

➷
H

✪
I

✫
Î

✬
J

✜
L

■
M

✯
N

☎
O

➔
P

✲
R

✈
S

✡
Ş

✵
T

✘
U

❰
V

✸
X

✐
Z

❯
-

✌   ■ ✘ ✲ ✪ ✵    _ _ _ _ _ _
❅✜

__

✌   ✫ ✯ ❰ ✪ ✌ ✵ _ _ _ _ _ _ _
✪✈✘✈ ____
➔❅✯✵✲✘ ______
✥✘■✯❅✐❅✘ ________
❅✜

__

✵✲❅❂✘✪❅ _______

✥☎■✯✘✜ ______
✵ ✪✯ ❅ _ _ _ _
✈ ✉   ✵ ❅   ➔ ☎ ✤ ✉ ✪ ❅ ✡ ✵ ✪

__ __ _________
✵✲❅❂✘✪❅ _______
❅✈✵❅ ____
✈ ✉   ✤ ✲ ❅ ✐ ✪ _ _ _ _ _ _ _

Acum aranjează cuvintele în cinci propoziţii scurte, care rezumă mesajul lui Petru pentru
mulţimea din Ierusalim, din Faptele apostolilor 3.
1_______________________________________________________
2_______________________________________________________
3_______________________________________________________
4_______________________________________________________
5_______________________________________________________
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Start

Foaia de lucru 22

Sosire
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Viaţa lui Iosif – Geneza 37-50
Tatăl l-a trimis să vadă
dacă fraţii lui sunt bine,
sănătoşi.

Iosif a fost copilul
favorit al lui Iacov.
El a visat că domnea
peste fraţii lui.

Fraţii lui îi spun lui Iacov
că Iosif este mort.

Iosif a ajuns sclavul lui
Potifar.

Fraţii lui îl vând
ismaeliţilor, care îl duc
în Egipt.

Dumnezeu i-a dat
capacitatea să interpreteze
visul lui Faraon.

Iosif a fost aruncat în închisoare, dar acolo a câştigat favoarea supraveghetorului.

Iosif s-a făcut cunoscut
fraţilor lui.

Nevasta lui Potifar
l-a ispitit ca să
păcătuiască cu ea.

Iosif a fost pus să
conducă Egiptul.

Iacov şi familia lui
au mers în Egipt şi au
supravieţuit foametei.

• Ce necazuri grele a avut Iosif?
• Cum crezi că s-a simţit el în acele împrejurări tragice?
• Crezi că el înţelegea ceea ce i se întâmpla?
• Care a fost planul măreţ al lui Dumnezeu?
• Ce lecţii putem învăţa astăzi din această povestire?

Fraţii lui au venit în
Egipt după cereale.

