
Chemarea
lui  Ieremia

Textul: Roy Harrison
Ilustraţii: Tim Shirey

Drept de autor © 2011 Child Evangelism Fellowship of Europe. 
Traducere © 2011 AMEC România. Titlul original: The Call of Jeremiah. 

Toate drepturile sunt rezervate internaţional. 
Materialul poate fi folosit pentru uzul personal, nonprofit şi necomercial. Pentru detalii complete 

despre permisiunea de a-l folosi vizitează site-ul www.teachkids.eu/ro 

Text editat de: 
Asociaţia Misionară pentru Educarea Copiilor (AMEC) 

Calea Turnișorului 90
Sibiu 550048

0269-229994 / 0369-405255
amec.cef@gmail.com

www.edituraamec.ro, www.ameccef.com

OBSERVAŢIE
Imaginile pentru această serie de lecţii pot fi cumpărate online de la 

majoritatea birourilor şi magazinelor AMEC. Pentru  a vedea lista cu birourile 
şi magazinele AMEC, te rugăm să vizitezi site-ul www.teachkids.eu/ro şi să 

apeşi butonul „Adrese“.



Chemarea lui Ieremia

2

Introducere

Predarea adevărurilor biblice
Dacă tot ceea ce faci ca învăţător este numai să le spui copiilor povestiri biblice, atunci nu ţi-ai împlinit 
responsabilitatea de învăţător. Este esenţial ca ei să înveţe adevărurile care reiese din această povestire, 
şi să îi duci mai departe, arătându-le ce însemnătate au ele în viaţa lor zilnică. Bineînţeles, nu vei reuşi 
să te ocupi în această lecţie de toate învăţăturile pe care le cuprinde povestirea biblică, de aceea a fost 
ales un singur adevăr central (AC). Predarea adevărului central a fost întreţesută de-a lungul naraţiunii, 
iar pentru a te ajuta în pregătirea lecţiei, aceste părţi au fost marcate cu iniţialele AC. Ele sunt marcate 
şi în planul lecţiei.

Vei observa faptul că adevărurile centrale au notate alăturat iniţialele „N“ sau „M“, pentru a arăta cărei 
categorii de copii se potriveşte aplicaţia – nemântuiţi sau mântuiţi. Lucrul acesta este subliniat în text de 
expresii ca: „Dacă nu ţi-ai pus încrederea în Domnul Isus, ca să-ţi ierte păcatele tale …“ sau „Dacă eşti 
mântuit, atunci tu …“

Linia verticală laterală scoate în relief aplicaţia adevărului din text. Adaptează aplicaţiile la nevoile 
copiilor cărora le predai lecţiile. De exemplu, în aplicaţie ai numele unui băiat, iar în grup sunt numai 
fete, sau poate aplicaţia se potriveşte unor copii de vârstă mai mare, în timp ce în grup ai numai copii 
mici. Fă schimbările pe care le consideri necesare. Important este ca întotdeauna  Cuvântul lui Dumnezeu 
să fie aplicat la viaţa lor.

Fii disponibil pentru sfătuire
Când prezinţi mesajul Evangheliei, vor f i copii care vor răspunde imediat invitaţiei de a se preda 

Domnului Isus. Unii îţi vor spune mai târziu, iar alţii poate nu îţi vor spune niciodată, că L-au primit 
în inima lor pe Isus Hristos, ca Mântuitor. Totuşi, vor f i alţi copii care se bucură dacă sunt ajutaţi să 
facă şi ei pasul acesta, dar nu au curajul să spună. Ei au întrebări, şi de aceea au nevoie de ajutor sau de 
încurajare în a şti cum să procedeze. 

În timp ce te adresezi copiilor mântuiţi, vor f i momente în care ei vor dori un sfat referitor la o situaţie 
grea, sau au nevoie de o clarif icare cu privire la aplicarea unui adevăr în viaţa lor zilnică; poate sunt 
într-o situaţie în care nu ştiu ce spune Biblia despre ce trebuie să facă; poate au dorinţa să-ţi spună o 
problemă pe care o au, ca apoi să te rogi pentru ei, mai ales în cazul în care tu eşti singurul lor sfătuitor 
creştin. 

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

În sfârşit, este esenţial ca acei copii care nu sunt mântuiţi să nu considere venirea lor la tine drept 
venirea la Domnul Isus. De aceea nu le aminti posibilitatea de a vorbi cu tine în acelaşi timp în care faci 
invitaţia pentru venirea la Domnul Isus, ca ei să nu aibă impresia că nu pot să vină la Hristos, decât dacă 
au venit mai întâi la tine, sau că sunt mântuiţi doar prin simplul fapt că au aşteptat să vorbească cu tine. 

Un exemplu de folosit pentru un copil nemântuit
„Doreşti într-adevăr să trăieşti pentru Domnul Isus, dar nu ştii cum să vii la El? Mă bucur că pot 

să-ţi explic ce spune Biblia. Vino să vorbeşti cu mine. După terminarea lecţiei voi sta lângă … (dă un 
punct de reper). Fii atent, eu nu pot să-ţi iert păcatele, doar Isus poate face aceasta, dar eu te ajut bucuros să 
înţelegi mai bine cum poţi veni la El. Deci vino şi stai de vorbă cu mine lângă … (locul amintit mai sus).“



Chemarea lui Ieremia

3

Un exemplu de folosit pentru un copil mântuit
„Dacă ţi-ai pus încrederea în Domnul Isus, ca Mântuitor al tău, şi nu mi-ai spus încă lucrul acesta, o 

poţi face acum. După terminarea lecţiei voi sta lângă … (dă un punct de reper). Doresc să ştiu dacă şi tu te-ai 
încrezut în Isus Hristos, ca Domn şi Mântuitor al tău, ca să mă rog pentru tine şi să te ajut.“ 

Exersează folosirea ajutoarelor vizuale
Este înţelept să exersezi acasă predarea lecţiei folosind ajutoarele vizuale, înainte de a o preda copiilor 

în clasă. Familiarizează-te cu planşele, astfel încât să ştii când trebuie să le foloseşti în lecţie.

Ajutoare vizuale suplimentare
Scrie adevărul central al lecţiei pe o bucată de carton. Lipeşte pe spatele cartonului bucăţi de f lanel 

sau ceva uşor adeziv. (Scrie cu litere mici de tipar, ca şi copiii mici să poată citi cu uşurinţă cuvintele.) Pune cartonul 
pe tablă înainte de începerea orei, sau din momentul în care menţionezi pentru prima dată adevărul 
central din lecţie. 

Întrebări de recapitulare
Sunt date câteva întrebări de recapitulare, care pot f i folosite după predarea lecţiei. 

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

1. Pentru a af la cât au înţeles şi cât îşi amintesc copiii din materialul predat;
2. Pentru a te ajuta pe tine însuţi să ştii ce trebuie să accentuezi, astfel încât copiii să-şi reamintească 

mai uşor; 
3. Pentru a avea un timp relaxant şi plăcut în clasă. Copiii preferă competiţia şi aşteaptă cu nerăbdare 

partea aceasta a programului. Dar timpul de recapitulare este mai mult decât o competiţie, el este 
şi un timp de învăţare.

În acest text sunt incluse doar întrebări de recapitulare a lecţiei. Adaugă şi întrebări din cântări, din verset 
sau din ceea ce predai. În acest fel copiii vor înţelege că sunt importante toate părţile programului. 
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Texte biblice pentru învăţător
Ieremia 1
Romani 10:13
Psalmul 119:105
Coloseni 3:15
Matei 28:19-20

Adevăr central
Dumnezeu are un plan pentru viaţa ta

Aplicaţie
Nemântuit: Încrede-te în Domnul Isus şi cere-I să 

Îţi arate planul Său pentru viaţa ta. 

Mântuit:  Cere-I lui Dumnezeu să îţi arate 
planul Său şi să îţi dea putere să îl 
împlineşti.

Verset de memorat
„Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele 
mele, şi o lumină pe cărarea mea.“ 
Psalmul 119:105

Ajutoare vizuale
 ♦ Planşe: 1 – 10

 ♦ În text se menţionează faptul că f iecare copil 
va primi un tractat. Dacă foloseşti această 
idee, să ai disponibile tractate. Dacă ai nevoie, 
comandă tractate gratuite pentru copii de la 
Biroul Naţional AMEC (vezi adresa de pe 
copertă).

Schiţa lecţiei

Introducere

Ai şi tu un erou? 

Desfăşurarea evenimentelor

  1 Ieremia, profetul lui Dumnezeu

  2 Dumnezeu îl cheamă pe Ieremia 

  3 Dumnezeu vrea să f im mântuiţi ACN

  4 Cum să f ii mântuit (ilustraţia cu omul  
salvat de la înec) ACN

  5 Promisiunea lui Dumnezeu 
 făcută lui Ieremia

  6 Mântuit pentru a mărturisi 
 despre El ACMN

  7 Dumnezeu atinge gura lui Ieremia ACM

  8 Slujind Domnului într-un 
 mod special ACM

  9 Un semn de la Dumnezeu

10 Un cazan clocotind ACN

Punctul culminant
Ieremia, mesagerul credincios

Concluzia
Promisiunea lui Dumnezeu pentru 
cei ce Îl mărturisesc pe El astăzi ACM

Chemarea lui Ieremia
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Lecţia 
«   Introducere: Ai şi tu un erou? 

Ai şi tu un erou pe care îl admiri? Poate că este un sportiv renu-
mit, un cântăreţ sau un actor? Îl invidiezi? Totul pare să îi meargă 
atât de bine. S-a realizat. Pare să ducă o viaţă atât de uşoară. 

Planşa 1
« Desfăşurarea evenimentelor: Ieremia, profetul lui Dumnezeu

Biblia prezintă un gen diferit de eroi, ca de exemplu Ieremia. Iată 
un om care nu a dus o viaţă uşoară. Fiindcă el a spus poporului Israel 
adevărul lui Dumnezeu, poporul şi-a bătut joc de el, l-a chinuit şi l-a 
aruncat în închisoare, vrând chiar să îl omoare. Dar Ieremia a rămas 
credincios lui Dumnezeu. El s-a rugat şi chiar a plâns pentru păcatele 
poporului lui. De aceea, el a fost numit „profetul lacrimilor“ (vezi 
Plângerile lui Ieremia 1:16 şi 2:21). 

Ieremia nu părea potrivit pentru a f i erou. El era timid şi nu credea 
că are daruri deosebite. Părinţii l-au numit Ieremia, care înseamnă 
„Dumnezeu este suveran“. Dumnezeu este deasupra tuturor şi El are 
autoritatea supremă. Probabil că părinţii L-au învăţat de mic copil pe 
Ieremia despre Dumnezeu. Oricare au fost circumstanţele, ştim că el 
şi-a pus încrederea în Dumnezeu. 

Planşa 2
«   Desfăşurarea evenimentelor: Dumnezeu îl cheamă pe Ieremia

El era încă tânăr când Dumnezeu i-a spus: „Mai înainte ca să te f i 
întocmit în pântecele (burta) mamei tale, te cunoşteam, şi mai înainte 
ca să f i ieşit tu din pântecele ei, Eu te pusesem deoparte, şi te făcu-
sem proroc al neamurilor“ (Ieremia 1:5). Dumnezeu l-a chemat pe 
Ieremia să f ie mesagerul Său. El a hotărât acest lucru cu mult timp 
înainte. 

Ştiai că Dumnezeu are un plan pentru f iecare dintre noi? Este un 
plan minunat, pentru f iecare persoană în parte. 

Planşa 3
«   Desfăşurarea evenimentelor: Dumnezeu vrea să f im mântuiţi

Care este primul lucru pe care Dumnezeu îl doreşte pentru f iecare 
dintre noi? El doreşte să f im mântuiţi de păcatele noastre. Acesta este 
cel mai important lucru din lume. În Biblie, Dumnezeu ne-a spus ce 
este bine şi ce este rău. El ştie ce este cel mai bine pentru noi. Cu-
vântul Său este întotdeauna adevărat, chiar dacă oamenii se schimbă. 
Fiecare dintre noi suntem deseori neascultători de Dumnezeu şi fa-
cem ceea ce nu este bine. Dumnezeu numeşte aceste lucruri păcate, 
şi ele ne despart de El. Doar Isus Hristos poate să ne ierte, f iindcă 
El a murit pe cruce pentru noi şi a înviat a treia zi. De aceea, astăzi, 
Dumnezeu ne cheamă pe f iecare dintre noi să ne punem încrederea 
în Isus Hristos. Dar ce înseamnă să îţi pui încrederea în Hristos? 

ACN



Planşa 4
«   Desfăşurarea evenimentelor: Cum să f ii mântuit (ilustraţia cu omul salvat de la înec)

Imaginaţi-vă că unul dintre voi cade într-un lac, şi nu ştie să înoa-
te. În disperarea lui, vede un salvamar care poate să îl ajute. Ce face? 
Bineînţeles, strigă: „Ajutor! Ajutor!“

Din cauza lucrurilor rele pe care le-am făcut, noi suntem în peri-
colul de a ne îneca – dar nu în apă, ci tot mai adânc în păcatul nostru 
şi în pedeapsa care vine odată cu el. Suntem pierduţi, despărţiţi de 
Dumnezeu şi merităm să f im pedepsiţi pe vecie. 

Când suntem în pericol de a ne îneca, salvamarul poate să ne sal-
veze. În acelaşi fel, Domnul Isus poate să ne salveze din pericolul de 
a f i pedepsiţi pentru păcatele noastre. Ce trebuie să facem ca să f im 
salvaţi din păcatele noastre? Ca şi în cazul salvamarului, noi trebuie 
să Îl chemăm pe El. Şi ce va face Domnul Isus atunci? El ne salvea-
ză (mântuieşte) de pedeapsa păcatelor noastre. Biblia spune: „…ori-
cine va chema Numele Domnului va f i mântuit“ (Romani 10:13). 
Când Îi cerem Domnului Isus să ne mântuiască, El ne vine în ajutor. 
El ne iartă păcatele şi călăuzeşte în viaţă. I-ai cerut lui Hristos să te 
mântuiască de păcatele tale? Acesta este cel mai important lucru din 
lume. 

Planşa 2 (din nou)
«   Desfăşurarea evenimentelor: Promisiunea lui Dumnezeu făcută lui Ieremia

Dumnezeu l-a chemat pe Ieremia la o misiune specială. Dar care 
a fost răspunsul lui Ieremia? El a spus: „Ah, Doamne Dumnezeule, 
vezi că eu nu ştiu să vorbesc, căci sunt un copil“ (Ieremia 1:6). Iere-
mia era tânăr şi se simţea incapabil să facă ceea ce îi cerea Dumne-
zeu. El a spus: „Sunt prea tânăr pentru o astfel de lucrare importantă. 
Nici nu ştiu să vorbesc bine.“

Dar Dumnezeu avea un plan pentru viaţa lui şi i-a spus: „Nu zice: 
«Sunt un copil», căci te vei duce la toţi aceia la care te voi trimite şi 
vei spune tot ce-ţi voi porunci. Nu te teme de ei; căci Eu sunt cu tine 
ca să te scap – zice Domnul“ (Ieremia 1:7-8).

Dumnezeu a promis că îl va însoţi pe Ieremia, pentru a-l ajuta. 

Planşa 5
«   Desfăşurarea evenimentelor: Mântuit pentru a mărturisi despre El

Dacă ţi-ai pus încrederea în Domnul Isus Hristos, Dumnezeu îţi 
dă şi ţie să faci o lucrare. El îţi cere să mărturiseşti despre El – să 
le arăţi şi să le spui şi altora cine este El şi ce a făcut El pentru ei. 
Trebuie să mărturisim despre El acolo unde ne-a aşezat – acasă, la 
şcoală şi chiar şi la joacă. 

Ce părere ai despre aceasta? Vrei să mărturiseşti şi tu despre Hris-
tos? Sau spui şi tu ca Ieremia: „Ah, Doamne Dumnezeule … nu 
pot să vorbesc, f iindcă sunt un copil“? Toţi ne simţim incapabili, 
dar Domnul ne spune că, dacă suntem copiii Lui, nu trebuie să ne 
temem, f iindcă El este cu noi. Şi dacă Domnul ne spune să nu ne 
temem, atunci chiar nu avem nici un motiv să ne temem. 
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ACN

ACM

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

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

Citeşte din Biblie Ieremia 1:5-6. 
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Am adus câteva tractate. La terminarea programului, f iecare 
dintre voi va primi unul. Dacă încă nu I-ai cerut Domnului Isus să 
f ie Mântuitorul tău, mesajul scris acolo este pentru tine. Păstrează 
tractatul, citeşte-l şi gândeşte-te la ceea ce este scris în el. Dar dacă 
L-ai primit deja pe Domnul Isus, dăruieşte săptămâna aceasta trac-
tatul altcuiva care are nevoie de Mântuitorul şi nu vine la întrunirile 
noastre. Poate că ţi-e teamă să faci aceasta. Nu uita promisiunea lui 
Dumnezeu: „Nu te teme … Eu sunt cu tine …“ (Ieremia 1:8). Te-ai 
gândit cui vei da tractatul săptămâna aceasta? Dumnezeu are un plan 
pentru viaţa ta, să mărturiseşti despre El prietenilor tăi, în locul în 
care te-a aşezat.

Planşa 6
« Desfăşurarea evenimentelor: Dumnezeu atinge gura lui Ieremia

Domnul i-a făcut o promisiune lui Ieremia, dar a mai făcut ceva. 
Biblia spune că Domnul Şi-a întins mâna şi i-a atins gura (Ieremia 
1:9). Imaginează-ţi ce a însemnat acest lucru pentru Ieremia. Dum-
nezeu îi dăruia toată puterea de care avea nevoie pentru a vorbi. De 
fapt, Dumnezeu i-a dat lui Ieremia tot ceea ce avea nevoie pentru a 
f i mesagerul Său. 

Mă gândesc la o altă povestire adevărată care s-a întâmplat cu 
puţin timp în urmă. Este vorba despre un tânăr, pe care Domnul 
l-a călăuzit să meargă în Franţa ca misionar. El a spus Domnului: 
„Doamne, eu nu vorbesc limba franceză, nu am banii necesari şi nici 
nu sunt un predicator.“ Dar Domnul i-a arătat că tot ceea ce trebuie 
să facă este să spună „da“, şi El Se va îngriji de restul. Dumnezeu 
l-a călăuzit mai întâi spre o şcoală biblică din Franţa. Acolo, după 
ce a învăţat limba franceză, a studiat la şcoala biblică timp de trei 
ani. Nu a fost uşor, dar acum vorbeşte franceza – cu accent irlandez! 
El a spus că nu are bani pentru a merge în Franţa. Este adevărat, nu 
poţi să trăieşti numai cu apă şi aer. Dar în f iecare lună, când trebuia 
să plătească taxele şcolare, Dumnezeu Se îngrijea de banii necesari. 
Domnul continuă şi astăzi să Se îngrijească lună de lună de nevoile 
lui, f iindcă el este şi astăzi misionar acolo. El a spus Domnului: „Nu 
sunt un predicator“. El nu este un predicator extraordinar, dar Dom-
nul îl ajută să vestească Evanghelia. Dumnezeu este credincios. El 
l-a ajutat pe Ieremia să împlinească planul Său pentru viaţa sa. El te 
va ajuta şi pe tine să faci acest lucru. 

Planşa 7
«   Desfăşurarea evenimentelor: Slujind Domnului într-un mod special

Poate că într-o zi, pe unii dintre voi care v-aţi pus încrederea în 
Hristos, Dumnezeu îi va chema să-I slujească într-un mod special 
– poate să lucreze cu copiii sau cu tinerii, sau poate să devină un 
misionar, un pastor sau un evanghelist. Dacă Dumnezeu te cheamă 
la o astfel de lucrare, Îi vei spune oare: „Da, Doamne“? Dumnezeu 
are un plan pentru viaţa ta. Datoria noastră este să af lăm planul Său 
şi să Îl împlinim, prin puterea Sa. Cere-I Domnului să îţi arate planul 
pe care Îl are pentru viaţa ta.

Chemarea lui Ieremia

ACN

ACM

ACM

Biroul Naţional AMEC pune la dis-
poziţie diferite tractate evanghelistice 
pentru copii. Tractatele sunt gratuite. 
Pentru a le comanda, contactează-ne la 
adresa de pe copertă. 

ACM
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De unde af li care este voia lui Dumnezeu pentru viaţa ta? Mai 
întâi de toate, din Cuvântul lui Dumnezeu: „Cuvântul Tău este o can-
delă pentru picioarele mele, şi o lumină pe cărarea mea“ (Psalmul 
119:105). Citind Biblia, vei cunoaşte care este voia lui Dumnezeu. 
Dar Biblia spune de asemenea: „Pacea lui Hristos … să stăpânească 
în inimile voastre“ (Coloseni 3:15). Când facem voia lui Dumnezeu, 
avem pace în inimile noastre. Dar dacă facem ceva ce este contrar 
voii Lui, ne pierdem pacea. Dumnezeu ne-a lăsat Cuvântul Lui să 
îl citim, şi ne-a lăsat pacea Lui ca să domnească în inimile noastre. 
Pentru a ne ajuta să cunoaştem voia Lui, Dumnezeu ne călăuzeşte şi 
prin sfaturile bune ale altor credincioşi, care au mai multă experienţă 
în viaţa creştină. Este bine deci să vorbeşti cu un conducător creştin, 
dacă simţi că eşti chemat la o lucrare specială pentru Domnul. 

Dumnezeu a vrut ca Ieremia să înţeleagă exact ce are de făcut, aşa 
că i-a arătat două lucruri pe care el nu avea să le uite niciodată. 

Planşa 8
«   Desfăşurarea evenimentelor: Un semn de la Dumnezeu

Mai întâi, Dumnezeu i-a arătat o creangă de migdal. Ce însemna 
acest lucru? Migdalul este primul pom ce înf loreşte în an. În Israel 
vezi f lori de migdal în luna ianuarie. În acest fel, Dumnezeu i-a spus 
lui Ieremia că, la fel cum migdalul se grăbeşte să înf lorească, şi El 
Se va grăbi să judece păcatul, şi să îi salveze pe cei ce se întorc la El. 
El îşi va ţinea promisiunile.

Ieremia a spus: „Văd o creangă de migdal“ (Ieremia 1:11).

Domnul i-a răspuns: „Bine ai văzut; căci Eu veghez asupra cu-
vântului Meu ca să-l împlinesc“ (Ieremia 1:12). 

Probabil că de atunci, de f iecare dată când Ieremia vedea un mig-
dal înf lorit el îşi amintea de faptul că Dumnezeu Îşi ţine promisiunile, 
împlinind ceea ce a vestit. Când Ieremia avea să predice Cuvântul lui 
Dumnezeu oamenilor, putea să f ie sigur că totul se va întâmpla după 
Cuvântul Său. Este adevărat. Dumnezeu Se grăbeşte să împlinească 
ceea ce scrie în Cuvântul Său. În f iecare primăvară când vei vedea 
un copac înf lorit, adu-ţi aminte că Dumnezeu Îşi ţine promisiunile. 

Planşa 9
«   Desfăşurarea evenimentelor: Un cazan clocotind

Dar Dumnezeu i-a mai arătat ceva lui Ieremia. Dumnezeu l-a 
întrebat din nou: „Ce vezi?“ Ieremia s-a uitat atent şi I-a răspuns 
Domnului: „Văd un cazan clocotind, dinspre miazănoapte“ (Ieremia 
1:13). 

Ieremia a văzut un vas mare deasupra unui foc. În timp ce privea, 
conţinutul care clocotea, s-a revărsat. Ce însemna oare această vizi-
une a cazanului care clocotea? 

Dumnezeu i-a explicat lui Ieremia. „În acelaşi fel, duşmanul va 
veni din nord, va invada ţara şi va aduce nenorocirea peste poporul 
din Ierusalim şi din Iuda. Ieremia, trebuie să avertizezi oamenii – 

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

În ebraică, cuvintele migdal şi veghe-
tor au aceeaşi rădăcină.
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dacă ei continuă să facă răul, vor f i aspru pedepsiţi. Dar dacă ei se 
întorc de la idolii lor, şi Îl vor urma pe adevăratul Dumnezeu, vor 
f i salvaţi. Dacă poporul nu ascultă, duşmanii vor veni sigur“ (vezi 
Ieremia 1:14-18). 

Dacă astăzi eşti aici şi nu Îl ai pe Domnul Isus Hristos în viaţa ta, 
trebuie să ştii că este important să te încrezi în El, pentru a f i mântuit. 
El te iubeşte. El vrea să îţi ierte păcatele şi să îţi dea o viaţă nouă. 
Aminteşte-ţi: „… oricine va chema Numele Domnului va f i mântuit“ 
(Romani 10:13). 

Trebuie să Îi ceri Domnului Isus să vină în inima ta. El promite că 
te mântuieşte. Dacă vrei să faci astăzi acest lucru şi nu ştii cum, vino 
să stăm de vorbă la sfârşitul programului. Aşează-te în primul rând 
şi eu voi şti astfel că vrei să Îi ceri Domnului Isus să vină în viaţa ta 
şi îţi voi explica din Biblie ce trebuie să faci şi ce promite Dumnezeu 
să facă. 

De f iecare dată când vezi o oală mare în care f ierbe ceva, amin-
teşte-ţi de mesajul lui Dumnezeu dat lui Ieremia – Dumnezeu pedep-
seşte păcatul, dar El doreşte să ne mântuiască. 

Planşa 10
«   Punct culminant: Ieremia, mesagerul credincios

Domnul i-a spus lui Ieremia să meargă şi să avertizeze poporul cu 
privire la păcatele lui. Era un mesaj dif icil, f iindcă poporul nu avea 
să se bucure la auzirea lui. Oamenii aveau să îl considere pe Ieremia 
un trădător, dacă vorbea despre victoria duşmanilor asupra lor. Din 
această cauză, ei aveau să-l chinuiască pe Ieremia, aruncându-l în 
închisoare şi vrând să îl omoare. Ieremia a vestit acest mesaj din 
partea lui Dumnezeu timp de patruzeci de ani, ca poporul să aibă 
posibilitatea de a se întoarce la Dumnezeu. A fost o perioadă lungă, 
cu multe greutăţi. 

Dumnezeu nu a spus niciodată că planul Lui pentru viaţa noastră 
va f i uşor. Nu vom avea o viaţă „roz“. Dacă ascultăm de Dumnezeu, 
vor f i oameni care ne vor batjocori şi chiar ne vor răni. Ei nu se bu-
cură când cineva este altfel decât ei şi nu vor să accepte întotdeauna 
cuvintele Bibliei. Biblia ne spune ce a spus Dumnezeu lui Ieremia, 
când L-a chemat să f ie mesagerul Său. Dumnezeu a spus: „Ei vor 
lupta împotriva ta, dar nu te vor birui; căci Eu sunt cu tine ca să te 
scap, zice Domnul“ (Ieremia 1:19). Dumnezeu i-a promis acest lu-
cru, de la început: „… Eu sunt cu tine ca să te scap – zice Domnul.“ 
(Ieremia 1:8). 

Planşa 5 (din nou)
«   Concluzie: Promisiunea lui Dumnezeu astăzi pentru cei ce mărturisesc despre El 

Şase sute de ani mai târziu, Domnul Isus a spus ucenicilor Lui: 
„Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile (naţiunile), … iată 
că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului“ (Matei 
28:19-20). Această poruncă este şi pentru noi, cei care suntem as-
tăzi urmaşi ai lui Hristos. Te af li şi tu în planul lui Dumnezeu de a 

ACN

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

Fii disponibil să-l sfătuieşti pe copil. 
Sfătuieşte-l într-un loc în care poţi f i 
văzut de alţii. 

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

Citeşte versetul din Biblie sau roagă 
pe un copil mai mare să îl citească.
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duce Evanghelia acestei lumi? Dumnezeu are un plan pentru f ieca-
re creştin. Datoria noastră este să af lăm care este locul nostru şi să 
ni-l ocupăm – f ie pentru a mărturisi despre El în locul în care ne-a 
aşezat Dumnezeu, f ie ca misionari într-o altă ţară. Nu există un loc 
mai sigur şi mai minunat în această lume, decât în centrul voii lui 
Dumnezeu. Aminteşte-ţi ce i-a spus Dumnezeu lui Ieremia: „… Eu 
te pusesem deoparte … te vei duce la toţi aceia la care te voi trimite 
… Eu sunt cu tine …“ (vezi Ieremia 1:5-8). 

Dumnezeu şi-a ţinut promisiunea faţă de Ieremia şi va face la fel 
şi cu noi, dacă Îl avem ca Domn şi Mântuitor şi dacă urmăm planul 
Său pentru viaţa noastră. Împlinirea voii Lui ne aduce multă bucu-
rie. El ne-a promis că El este cu noi. Ieremia a rămas credincios lui 
Dumnezeu până la sfârşit. Dar tu, rămâi şi tu la fel ca el, credincios 
Domnului? 

Întrebări recapitulative

1. Ce anume îl făcea pe Ieremia să plângă? (păcatele poporului)

2. De ce oamenii îl tratau uneori urât pe Ieremia? (Fiindcă el le 
spunea adevărul din partea lui Dumnezeu.)

3. Care este primul lucru pe care doreşte Dumnezeu să îl facem? 
(Să Îi cerem Domnului Isus să ne ierte păcatele.)

4. De ce i-a atins Dumnezeu gura lui Ieremia? (Pentru a-i arăta că 
El este acela care îi va da putere să vorbească.)

5. Cum ştii ce vrea Dumnezeu să faci pentru El? (Prin Cuvântul 
Său, prin rugăciune, prin sfatul altor credincioşi.)

6. În ce lună a anului înf loreşte migdalul în Israel? (ianuarie)

7. Care a fost semnif icaţia vedeniei cu cazanul clocotind care se 
revărsa? (Duşmanii aveau să invadeze ţara şi să aducă nenoro-
cirea peste poporul din Ierusalim.)

8. De ce oamenii îşi bat joc uneori de creştini? (Nu le place ca 
alţii să f ie altfel decât ei; nu vor să accepte tot ceea ce spune 
Biblia.)

9. Câţi ani a vestit Ieremia mesajul lui Dumnezeu? (patruzeci de 
ani)

10. Cine poate să spună pe de rost versetul de astăzi şi referinţa bi-
blică? („Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi 
o lumină pe cărarea mea“ Psalmul 119:105.)

ACM

În locul unui joc recapitulativ, folo-
seşte unele dintre aceste întrebări pen-
tru a discuta cu copiii despre viaţa lui 
Ieremia, despre căutarea voii lui Dum-
nezeu astăzi, şi despre credincioşia lui 
Dumnezeu faţă de cei care doresc să Îl 
urmeze şi să Îi slujească. 
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Paşi pentru sfătuirea copilului 
care vrea să vină la Hristos

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

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

3.  Ajută-l să primească darul mântuirii — pe 
Isus Hristos — încrezându-se în El ca Mân-
tuitor (Ioan 1:12; Apoc. 3:20).

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

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

Fotocopiază, apoi decupează, şi păstrează în Biblie#
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