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Introducere 
 

Predarea adevărurilor biblice  

Nu ne vom împlini menirea de învăţători, dacă doar le vom prezenta copiilor povestiri biblice. Este 
esenţial ca ei să înveţe adevărurile care reies din acele povestiri, acesta fiind scopul cu care ele au 
fost scrise. Apoi, trebuie făcut un pas mai departe pentru a arăta ce înseamnă acel adevăr pentru 
vieţile lor, de zi cu zi. Bineînţeles, nu vom reuşi într-o singură lecţie să acoperim toată învăţătura pe 
care o cuprinde povestirea, aşadar a fost ales un adevăr central pentru fiecare din aceste povestiri. 
Predarea acestuia a fost ţesută în naraţiune, dar pentru a te ajuta în pregătire, secţiunile care cuprind 

adevărul central au fost notate cu iniţialele AC. Ele sunt marcate de asemenea în schiţa lecţiei.  

Vei observa că adevărurile centrale au adăugate litera M sau N pentru a arăta cărui fel de copil i se 
aplică – mântuit sau nemântuit. În text, acest fapt este indicat cu ajutorul expresiilor: „Dacă nu ai 
cerut până acum Domnului Isus iertare pentru păcatele tale...”, sau „Tu, ca şi copil care aparţine lui 
Dumnezeu...”. Aplicaţia adevărului a fost evidenţiată printr-o linie verticală lângă text.  

Poate vei simţi necesar să adaptezi aplicaţiile ca ele să se potrivească mai bine grupei de copii la 
care predai. Cel mai important este ca în vieţile lor, Cuvântul lui Dumnezeu să fie aplicat.  

Cum să te faci disponibil 

Când prezinţi mesajul Evangheliei, vor fi copii care vor răspunde acesteia în mod independent. Îţi vor 
spune (sau nu), faptul că s-au încrezut în Domnul Isus Hristos ca Mântuitor al lor, poate cu o altă 
ocazie.  

Vor fi totuşi unii copii care s-ar bucura să primească ajutor. Poate au întrebări, poate au nevoie de 
ajutor sau de încurajare în a şti ce să spună. În timp ce predai copiilor mântuiţi, vor fi ocazii în care ei 
vor cere sfaturi într-o situaţie dificilă; vor avea nevoie să înţeleagă mai clar cum se aplică o anumită 
lecţie în viaţa cotidiană; se pot găsi într-o situaţie în care nu ştiu ce spune Biblia ca ei să facă; poate 
vor dori să îţi împărtăşească o problemă, ca tu să te rogi pentru ei, în special dacă tu eşti singurul 
suport creştin pe care ei îl au.  

Pentru aceste motive, e important ca ei să ştie că eşti disponibil să staţi de vorbă. De asemenea, un 
alt lucru important este ca ei să ştie când şi unde să meargă, dacă vor să vorbească cu tine. În 
ultimul rând, e esenţial ca cei nemântuiţi să nu confunde venirea la Hristos cu a veni să vorbească cu 
tine.  

În toate cazurile, nu trebuie să te faci disponibil în acelaşi moment în care prezinţi invitaţia 
Evangheliei, ca niciodată copiii să nu aibă impresia că nu pot veni la Hristos fără să vină să 
vorbească cu tine sau că sunt mântuiţi prin simplul fapt că stau şi aşteaptă să îţi vorbească.  

Un exemplu ce poate fi folosit cu un copil nemântuit 

„Doreşti cu adevărat să trăieşti pentru Domnul Isus dar nu şti cum să vii la El? Mă voi bucura să îţi 
explic din Biblie cum să faci acest lucru; vino să vorbim. Voi sta lângă această masă, după ce 
programul se va termina. Aminteşte-ţi, eu nu pot să îţi iert păcatele. Doar Domnul Isus poate, dar mă 
voi bucura să te ajut să înţelegi mai bine cum poţi să vii la El. Doar vino să vorbim aici lângă masă.” 

Un exemplu ce poate fi folosit cu un copil mântuit  

„Dacă ai crezut în Domnul Isus ca Mântuitor al tău şi niciodată nu mi-ai spus acest lucru, te rog, 
spune-mi. Voi sta lângă pian, după ce se termină ora. Aş dori să ştiu dacă şi tu ai crezut în Domnul 

Isus ca Domn şi Mântuitor al tău, să mă pot ruga pentru tine şi să te ajut dacă ai nevoie.” 

Versetele de memorat  

Pentru fiecare lecţie este sugerat un verset. Dacă predai lecţiile în serie, de-a lungul a şase 
săptămâni, ar fi bine să predai două sau trei versete bine, versete pe care ei să şi le poată aminti. 
Dacă încerci să le predai pe toate şase, e posibil ca nici unul dintre ele să nu fie memorate corect de 
către copii.  

 Întrebările recapitulative 

Acestea sunt deja pregătite. Timpul recapitulativ, dacă e condus în ordine, poate fi o ocazie ideală de 
a accentua ceea ce ai predat, fiind şi un moment distractiv pentru copii. Deseori vei descoperi 
înţelegeri parţiale ale unor lucruri sau lacune pe care le poţi corecta atunci.  
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 Paşi pentru sfătuirea copilului  
care vrea să vină la Hristos 

 
Verifică dacă el înţelege următoarele lucruri despre: 
 
Dumnezeu  
Cine este El? 
Dumnezeu ne-a creat. El ne vorbeşte prin Biblie. 
Dumnezeu e sfânt şi curat. El ne iubeşte.  
 
Păcat 
Ce este păcatul? 
Păcatul e neascultare de poruncile lui Dumnezeu. Este împotriva lui Dumnezeu.  
Dă exemple de păcate specifice.  
Copilul este păcătos prin natură şi fapte. Păcătuim pentru că suntem păcătoşi. 
Păcatul merită pedeapsă.  
 
Mântuitorul 
Cine este Singurul care poate să-ţi ierte păcatele.  
Dumnezeu Fiul a murit pe cruce pentru păcătoşi.  
Domnul Isus a înviat din morţi.  
El e Domn peste tot şi peste toate.  
 
Calea mântuirii 
Explică ce doreşte Domnul ca noi să facem şi ce va face El.  

Foloseşte un verset biblic (Ioan 1:12; 3:16; 6:37; Fapte 16:31; Romani 6:23 sau 10:13).  
Ce doreşte Domnul ca tu să faci?  
Ce va face Domnul pentru tine?  

Avertizează-l de greutăţile care vor veni.  
Întreabă: „Ai dori să îţi pui încrederea în Hristos acum sau ai prefera să mai aştepţi?“ 
Încurajează copilul să se roage cu voce tare, dacă doreşte.  
 
Vorbeşte-i despre siguranţa mântuirii  
Întoarce-te la versetul pe care l-ai folosit. 
Vorbeşte-i despre o viaţă schimbată. 
Spune-i lucruri pe care ar trebui să le ştie o persoană care se încrede în Hristos.  
 
Oferă-i (mai târziu) sfaturi pentru viaţa creştină.  
Citeşte şi împlineşte ce este scris în Biblie.  
Vorbeşte cu Dumnezeu, Tatăl tău ceresc.  
Spune şi altora ce a făcut Domnul pentru tine.  
Cere-i lui Dumnezeu să te ierte atunci când păcătuieşti.  
Întâlneşte-te cu alţi creştini.  
Aminteşte-ţi promisiunea: „Nicidecum n-am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi.“ (Evrei 13:5b).  
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Privire de ansamblu 

Lecţia Adevărul  
central 

Aplicaţia Versetul de 
memorat 

Israel îşi încalcă 
promisiunea 

Iosua 24 

Judecători 1 

Judecători 2:1-23 

Dumnezeu 
porunceşte 
„Să iubeşti pe 
Dumnezeul 
tău cu toată 
inima, 
sufletul, 
mintea şi 
puterea ta“ 

Nemântuit:   Recunoaşte că ai fost 
neascultător faţă de 
Dumnezeu şi întoarce-te 
la Hristos pentru a fi 
mântuit. 

Mântuit:       Nu permite altor lucruri 
sau oameni să devină 
mai importanţi pentru 
tine decât Dumnezeu. 

„Să iubeşti pe Domnul, 
Dumnezeul tău, cu toată 
inima ta, cu tot sufletul 
tău, şi cu tot cugetul tău.“ 

Matei 22:37 

  

Debora şi Barac 
eliberează Israelul 

Judecători 4:1-24 

(Cântarea Deborei: 
Judecători 5:1-31) 

Dumnezeu 
este Domn 
peste toate 

Nemântuit:  Încrede-te în Hristos ca 
puterea păcatului şi a lui 
Satan din viaţa ta să fie 
învinsă. 

Mântuit:       Încrede-te în El şi în 
ajutorul Lui, atunci când 
oamenii sunt împotriva 
ta fiindcă eşti copilul lui 
Dumnezeu. 

„Domnul Şi-a aşezat 
scaunul de domnie în 
ceruri, şi domnia Lui 
stăpâneşte peste tot.“ 

Psalmul 103:19 

Ghedeon învaţă să fie 
curajos pentru 
Dumnezeu 

Judecători 6:1-40 

Fii un luptător 
pentru 
Dumnezeu, la 
fel cum a fost 
Ghedeon 

Nemântuit:   Devii un „luptător” când 
te încrezi în Hristos 
pentru a fi mântuit. 

Mântuit:       Fii ascultător şi crede în 
Dumnezeu atunci când 
lupţi împotriva lui Satan. 

Împotriviţi-vă diavolului, 
şi el va fugi de la voi. 
Apropiaţi-vă de 
Dumnezeu, şi El Se va 
apropia de voi. 

Iacov 4:7-8 

Ghedeon şi cei 300, 
împotriva madianiţilor 

Judecători 7:1-25; 8:22-
23, 28. 

Fiecare 
creştin 
adevărat este 
un soldat 

Nemântuit: Schimbă tabăra în care 
eşti, crezând în Hristos 
ca Mântuitor al tău. 

Mântuit:       Nu renunţa şi  fi 
veghetor. 

„M-am luptat lupta cea 
bună, mi-am isprăvit 
alergarea, am păzit 
credinţa.“  

2 Timotei 4:7  

Dumnezeu îl alege pe 
Samson 

Judecători 13:15-20 

Dumnezeu 
are un plan 
special pentru 
fiecare 
persoană 
mântuită 

Nemântuit:   Începi să descoperi 
planurile lui Dumnezeu 
când crezi în Isus 
Hristos ca Mântuitor al 
tău. 

Mântuit:       Vei deveni din ce în ce 
mai asemănător cu 
Domnul Isus în timp ce 
Dumnezeu îşi duce 
planul la îndeplinire în 
viaţa ta. 

„Doamne, Dumnezeule, 
multe sunt minunile şi 
planurile Tale pentru 
mine.“ 

Psalmul 40:5 

Samson şi Dalila 

Judecători 16:4-31 

Paşii pe calea 
păcatului te 
îndepărtează 
de Dumnezeu 

Mântuit:        Vino înapoi la 
Dumnezeu, 
mărturisindu-I păcatul. 

„Să dăm la o parte orice 
piedică şi păcatul care ne 
înfăşoară aşa de lesne, 
şi să alergăm cu 
stăruinţă în alergarea 
care ne stă înainte.“ 

Evrei 12:1 
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Lecţia 1 
 

Israel îşi încalcă promisiunea  
 
Text biblic pentru învăţători  
 Iosua 24 
Judecători 1 
Judecători 2:1-23 
 
Adevăr central 
Dumnezeu porunceşte: „Să iubeşti pe Dumnezeul tău cu toată inima, sufletul, mintea şi puterea ta”. 
 
Aplicaţie 
Nemântuit:   Recunoaşte că ai fost neascultător faţă de Dumnezeu şi întoarce-te la Hristos  
   pentru a fi  mântuit.  
Mântuit:       Nu permite altor lucruri sau oameni să devină mai importanţi pentru tine decât  
   Dumnezeu. 
 
Verset de memorat 
„Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot cugetul tău.“ 
Matei 22:37 
Îţi sugerăm să predai versetul înainte de lecţie.  
 
Ajutoare vizuale 
 Figurile: JD-1, JD-2, JD-3, JD-4, JD-5, JD-6, JD-7, JD-8, JD-9a, JD-9b şi JD-10.  
 

 Ajutoarele vizuale evanghelistice 1-1 şi 1-3.  
 

Schiţa lecţiei 
 

Introducere 
 

Iosua îi învaţă istorie 
 
 Desfăşurarea evenimentelor 
 

1  Iosua promite să Îl slujească pe Domnul  

2  Israel promite să slujească Domnului      AC 

3  Iosua moare  

4  Israeliţii Îl consultă pe Dumnezeu cu privire la popoarele păgâne AC 

5  Dumnezeu dă instrucţiuni şi victorie 

6  Următoarea generaţie se întoarce spre dumnezeii falşi  ACN 

7  Vine Îngerul lui Dumnezeu 

8  Israel plânge 

9  Israeliţii se întorc la dumnezeii falşi      ACN 

 
 Punct culminant 

10 Dumnezeu dă victorie duşmanilor lor     ACM 
 
 Concluzie 

Dumnezeu le dă judecători 
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Scena 1  
 

 Care este materia ta preferată la şcoală? Matematica? 
Geografia? Desenul? Cui îi place istoria? Iosua le ţinea israeliţilor 
o lecţie de istorie!  
 

Aşează Iosua (JD-1), israeliţii (JD-2) şi oraşul (JD-4) pe tablă.   
 

El le reamintea de ceea ce Dumnezeu a făcut pentru Avraam. 
(Dacă copiii ştiu despre Avraam întreabă-i ce a făcut Dumnezeu pentru 
el, cum i-a dat o ţară, un fiu, etc.) 
 

 Le-a vorbit din nou de modul minunat în care Dumnezeu şi-a 
scos poporul din Egipt. Mulţi dintre cei ce-l ascultau parcă vedeau 
din nou tot ceea ce s-a întâmplat, pe măsură ce conducătorul lor le 
vorbea de trecerea Iordanului în Canaan – fuseseră acolo!  
 

 Iosua a continuat: „Dumnezeu vă spune: ,V-am dat o ţară pe 
care n-o munciserăţi, cetăţi pe cari nu le zidiserăţi, dar pe care le 
locuiţi, vii şi măslini pe cari nu-i sădiserăţi, dar care vă slujesc ca 
hrană.’“ (Iosua 24:13).  
 

 Israeliţii ştiau că toate aceste lucruri erau adevărate, poate că 
au dat din cap afirmativ. Iosua însă nu terminase. „Deci“, a 
îndemnat poporul, „îndepărtaţi dumnezeii falşi – de oriunde ar fi ei. 
Aruncaţi-i! Daţi-vă pe voi în întregime Domnului“.  
 

 Avea dreptate, nu-i aşa? De ce să slujească ei dumnezeilor din 
piatră, când Îl cunoşteau pe singurul Dumnezeu viu şi adevărat? 
De multe ori au văzut puterea şi măreţia Lui. Din experienţă, ştiau 
că Dumnezeu poartă de grijă poporului Său. Ştiau şi porunca Sa: 
„Să nu ai alţi dumnezei în afară de Mine.“ (Exod 20:3). Vor urma 
oare israeliţii sfaturile lui Iosua?  
 

Însuşi Iosua le-a dat un exemplu. A anunţat: „Cât despre mine, eu 
şi casa mea vom sluji Domnului“. (Iosua 24:15).  
 

Poporul i-a urmat pilda. „Şi noi vom sluji Domnului, fiindcă El e 
Dumnezeul nostru“, au promis ei.  
 

 La fel ar trebui să fie şi pentru mine şi pentru tine. Domnul este 
singurul Dumnezeu. El e măreţ şi atotputernic, bun şi iubitor. 
Fiecare om de pe pământ ar trebui să Îl iubească pe deplin – 
100%. Dar nu este aşa. Deseori vedem că prietenii noştri sunt mai 
importanţi pentru noi decât Dumnezeu. Te-ai lăsat vreodată 
convins de prietenii tăi să mergi undeva, fără permisiunea 
părinţilor tăi? Asta arată că prietenii tăi sunt mai importanţi pentru 
tine decât Dumnezeu. Putem petrece o zi întreagă sau chiar o 
săptămână fără să ne gândim o singură dată la Dumnezeu. 
Aceasta este o jignire pentru El, Creatorul nostru. E neascultare 
de porunca Lui. Poţi spune porunca Sa împreună cu mine? „Să 
iubeşti pe Dumnezeul tău...“. Întotdeauna Îl pui pe Dumnezeu pe 
primul loc? Nu! – nici eu nu fac asta întotdeauna. Nici israeliţii n-au 
făcut-o, dar acum păreau să fie hotărâţi să Îl iubească şi să Îl 
asculte pe Dumnezeu.  

AC 

Planşa 1-1 
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Iosua ştia că poporului îi va fi greu să îşi ţină promisiunea. În 
Canaan erau încă mulţi oameni care se închinau altor dumnezei. 
Iosua le-a spus: „O să pun aici o piatră, să vă amintească de 
promisiunea voastră.“ 

 

Scena 2  
 Nu la mult timp după aceea, Iosua a murit. Israeliţii au fost 
foarte întristaţi, deoarece Iosua fusese un conducător puternic. 
Dar Dumnezeu era în continuare Dumnezeul lor şi El era cu ei. 
Mulţi din popor şi-au păstrat promisiunea de a-L urma doar pe 
Domnul. Aceasta a făcut o diferenţă în modul în care îşi rezolvau 
problemele.  
 

 În ţară erau mulţi canaaniţi care se închinau la idoli. Dumnezeu 
le-a dat Canaanul israeliţilor şi a spus că ceilalţi trebuiau forţaţi să 
plece. Cum urmau să facă israeliţii acest lucru? Cu multă 
înţelepciune, ei s-au întors spre Dumnezeu, întrebându-L ce să 
facă. Din nou şi din nou, Dumnezeu le-a spus care dintre ei să 
lupte şi împotriva cui. Aveau succes? Da! Chiar şi când luptau 
împotriva uriaşilor. În Biblie găsim scris secretul succesului lor 
(citeşte Judecători 1:22): „Domnul a fost cu ei.” 
 

 Cu timpul, israeliţii care şi-au reamintit de modul emoţionant în 
care au trecut Iordanul şi au ajuns în Canaan, au murit. Copiii lor 
ştiau povestiri despre ceea ce s-a întâmplat în trecut. Au fost şi ei 
învăţaţi despre Dumnezeu, dar vedeau şi idolii la care se închinau  
vecinii lor.  
 

Aşează idolul (JD-3) şi israeliţii închinându-se (JD-9a şi JD9b).  
 

 Ei vedeau dansurile şi băutura care se consuma în locurile în 
care aceştia se închinau. Israeliţii au început şi ei să li se alăture şi 
să se închine şi ei acelor dumnezei falşi.   
 

 Dacă îi întrebai atunci: „Crezi în Domnul Dumnezeu?“ cu 
siguranţă ar fi răspuns: „Da, bineînţeles!“. Dar ei încercau să îşi 
împartă închinarea şi dragostea pe care o aveau pentru Domnul, 
cu alţi dumnezei. De ce nu este posibil acest lucru? (permite copiilor 
să gândească şi să ajungă ei înşişi la răspunsul potrivit).  

 Oameni încă mai încearcă să facă asta. Încearcă să dea lui 
Dumnezeu doar o parte mică din viaţa lor. Merg la biserică, sau 
poate spun rugăciuni. Asta e tot. Restul timpului fac ce vor, fără să 
se mai gândească la ce vrea Dumnezeu. Eşti şi tu aşa? A fi creştin 
înseamnă că Dumnezeu e în controlul vieţii tale. El e înaintea 
oricărui alt lucru sau persoană. Poate că ai văzut că nu îţi faci timp 
pentru Dumnezeu şi îţi pare foarte, foarte rău. Dumnezeu spune: 
„Pocăiţi-vă şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, ca să vi se şteargă 
păcatele.” (Fapte 3:19). Recunoaşte ceea ce Dumnezeu spune 
despre păcatul tău, întoarce-te de la păcat şi încrede-te în Isus 
Hristos ca Domn şi Mântuitor al tău! Apoi, încetul cu încetul, vei 
învăţa să Îl iubeşti pe Dumnezeu cu fiecare părticică din tine. Eu 
încă mai învăţ! Şi doresc cu adevărat să Îl iubesc pe Dumnezeu 
mai mult. Dar aceşti israeliţi nu doreau asta. Petreceau din ce în 
ce mai mult timp închinându-se idolilor caananiţilor şi au început 
să trăiască şi ei la fel ca aceştia. 

AC 

ACN 
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Scena 3  
 

 Dumnezeu a fost foarte nemulţumit de ei şi a trimis un mesager.  
 

Aşează israeliţii (JD-2) şi îngerul (JD-5). 
 

Nu ştim cum arăta acel înger, dar poporul ştia cu siguranţă cine 
era. Biblia ne spune că era „Îngerul Domnului“. Sunt sigur că s-a 
făcut linişte în timp ce Îngerul le-a adus mesajul de la Dumnezeu: 
„V-am spus să nu faceţi legăminte cu popoarele păgâne. V-am 
spus să distrugeţi altarele dumnezeilor lor. Totuşi, nu M-aţi 
ascultat. Nu vă voi mai ajuta de acum să îi alungaţi. Vor fi ca spinii 
în coasta voastră şi dumnezeii lor vor fi o cursă pentru voi.“ 

Dacă ai fi fost acolo, cum te-ai fi simţit? Biblia ne spune că israeliţii 
au început să plângă şi să strige la Dumnezeu.  
 

Îndepărtează figura JD-2 şi aşează israeliţii plângând (JD-6).  
 

Au adus o jertfă lui Dumnezeu (aşează altarul şi mielul – figurile JD-7 

şi JD-8), iar lucrurile păreau că se vor schimba.  

Din nefericire, foarte puţine lucruri s-au schimbat. Ei şi-au păstrat 
prieteniile cu canaaniţii şi au continuat să se închine dumnezeilor 
falşi. Au plâns că au fost prinşi, dar nu fiindcă le părea rău de ce 
au făcut. Pentru un scurt timp, s-au comportat ca şi cum se vor 
schimba, dar n-au făcut-o.  
 

Îndepărtează figurile.  
 

Dacă nu eşti mântuit, Dumnezeu vrea ca tu să vezi cât de greşită 
a fost viaţa ta (Arată ajutorul vizual evanghelistic 1-1). El vrea să te 
schimbe, din ce în ce mai mult. Dacă aceasta e ceea ce şi tu vrei, 
spune-I! Crede că Domnul Isus a murit în locul tău, pentru păcatul 
tău; (Arată ajutorul vizual evanghelistic 1-3) după cum spune 
Biblia: „El era străpuns pentru păcatele noastre” (Isaia 53:5). El 
este viu astăzi şi poate să te mântuiască şi să te schimbe dacă te 
încrezi în El. Poate că asta este ceea ce îţi doreşti, dar ai încă 
întrebări pe care ai dori să mi le spui. După ce întâlnirea se va 
termina, te rog, ia un loc aici pe bancă (desemnează locul) şi voi fi 
bucuros să vorbesc cu tine – e foarte important să înţelegi. Dacă 
vei deveni un copil al lui Dumnezeu, vei dori să Îl iubeşti pe 
Dumnezeu şi să Îl asculţi – şi acestea nu vor fi doar cuvinte, cum a 
fost pentru israeliţi.  

 

 Scena 4 
 

Aşează israeliţii închinându-se (JD-9a, JD-9b) şi idolul (JD-3).  
 

Avertizarea lui Dumnezeu s-a împlinit. Israeliţii au intrat în război şi 
au fost înfrânţi. Duşmanii lor îi atacau continuu. (Aşează duşmanii 
– figura JD-10). De ce se întâmpla aşa? (Aşteaptă răspunsul 
copiilor). O, dacă israeliţii ar fi rămas credincioşi Domnului! Aceia 
dintre noi care aparţinem Domnului, trebuie să avem grijă să nu 
lăsăm ca altă persoană sau un alt lucru să ia locul lui Dumnezeu. 
Aceasta se poate întâmpla atât de încet, încât abia ne dăm 
seama. 

Bogdan era un copil al lui Dumnezeu şi un înotător pasionat. 
Luase parte la multe concursuri. Se antrena ori de câte ori avea 
ocazia. Într-o zi, după ora de grup Vestea Bună, învăţătorul i-a 
spus: „Bogdan, în ultima vreme vii foarte rar la grup, ce s-a 

Mulţi cercetători ai Bibliei cred 
că a fost vorba de o teofanie – 
o apariţie în carne şi oase a 
Domnului Isus.  

ACN 

ACM 

Planşa 1-2 

Planşa 1-3 

Planşa 1-4 

Planşa 1-5 

Planşa 1-6 
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întâmplat?“ 

Bogdan era chiar surprins: „Chiar? Nici nu m-am gândit la asta 
până acum.“ 

Pe drumul spre casă s-a gândit şi şi-a dat seama că se antrena 
atât de des încât nu mai ajungea şi la Grupul Vestea Bună, 
câteodată chiar uitând ziua şi ora când avea loc. Înotul a devenit 
încet, încet cel mai important lucru din viaţa lui. Cum putea Bogdan 
să îndrepte acest lucru? (Discută cu copiii).  Dumnezeu vrea să fie 
primul în viaţa copiilor Săi, iar copiii Săi la rândul lor, doresc ca El 
să fie pe primul loc.  

 

Dar israeliţii nu doreau să îndrepte lucrurile. Viaţa lor devenea 
din ce în ce mai dificilă şi mai periculoasă. E uimitor faptul că 
Dumnezeu încă îi mai iubea pe israeliţi. Le-a dat conducători noi, 
numiţi judecători, care să-i ajute să-şi înfrângă duşmanii. Uneori, 
israeliţii ascultau de acei judecători şi de Dumnezeu. Alteori îi 
ignora.  

 

Nu fi şi tu ca ei! Dacă nu eşti mântuit, întoarce-te de la păcatul 
tău la Domnul Isus, aşa cum spune în Biblie: „Pocăiţi-vă şi 
întoarceţi-vă la Dumnezeu.” Poţi să îţi aminteşti ce spune acest 
verset că va face Dumnezeu? Toate păcatele tale vor fi şterse 
pentru totdeauna. Dumnezeu te va schimba încetul cu încetul şi vei 
dori să Îl iubeşti cu fiecare părticică din tine.  

 

Întrebări sugerate: Ce era 
greşit în ceea ce făcea Bog-
dan? Cum putea să îndrepte 
greşeala lui? Ce altceva mai 
poate lua locul lui Dumnezeu 
în viaţa unui creştin?  
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 Întrebări recapitulative 
 
1.  Care era motivul pentru care Iosua le dădea oamenilor o lecţie 

de istorie? (Pentru a le arăta că ar trebui să Îl iubească pe 
Dumnezeu şi să Îl asculte, nu să urmeze alţi dumnezei). 

 
2.  Iosua le-a spus clar ceea ce va face el. „Cât despre mine, eu şi 

casa mea,....“ – completaţi propoziţia. („vom sluji Domnului“). 
 
3. Ce a promis poporul? (Şi ei Îl vor sluji pe Domnul). 
 
4.  Ce a făcut Iosua pentru a le reaminti de promisiunea făcută? (A 

aşezat o piatră de aducere aminte). 
 
5.  De ce lor, cât şi nouă, ne este atât de greu câteodată să Îl 

iubim pe Dumnezeu 100%? (Şi ei, şi noi, suntem păcătoşi). 
 
6.  Când a început Israel să îşi calce promisiunea? (După ce 

oamenii care îşi aminteau minunile pe care Dumnezeu le-a 
făcut în faţa ochilor lor, au murit). 

 
7.  Ce cuvânt lipseşte? „Iubeşte-l pe Domnul Dumnezeul tău cu 

inima, mintea şi puterea ta“ („toată“). 
 
8.  Israel a spus „îmi pare rău“ lui Dumnezeu, dar cum ştim că 

acestea au fost doar nişte cuvinte? (Ei au continuat să se 
închine altor dumnezei şi să facă ce nu-I plăcea lui Dumnezeu). 

 
9. Ce poate lua locul lui Dumnezeu în viaţa unui creştin? (Sportul, 

prietenii, computerul, etc). 
  
10. De ce trebuie ca fiecare om să Îl iubească pe Dumnezeu cu  

toată inima sa? (Dumnezeu este singurul Dumnezeu) 
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Lecţia 2  
 

Debora şi Barac eliberează Israelul 
 

Text biblic  
Judecători 4:1-24 
(Cântarea Deborei: Judecători 5:1-31) 
 
Adevăr central 
Dumnezeu este Domn peste toate. 
 
Aplicaţie 
Nemântuit:   Încrede-te în Hristos, ca puterea păcatului şi a lui Satan din viaţa ta să fie învinsă. 
Mântuit:       Încrede-te în El şi în ajutorul Lui atunci când oamenii sunt împotriva ta, fiindcă eşti 
    copilul lui Dumnezeu. 
 
Verset de memorat 
„Domnul Şi-a aşezat scaunul de domnie în ceruri, şi domnia Lui stăpâneşte peste tot.“  
Psalmul 103:19 
 
Ajutoare vizuale 
 Figurile: JD-3, JD-9a, JD-9b, JD-11, JD-12, JD-13, JD-14, JD-15, JD-16, JD-17, JD-18, JD-19,  

JD-20, şi JD-21.   
 

 Schiţa lecţiei 
 

Introducere 
 

Cum te-ai simţi în faţa unei armate duşmane imense?  
 
 Desfăşurarea evenimentelor 
 

1  Israeliţii se închină din nou la idoli 

2  Asupriţi de duşmani timp de 20 de ani   AC 

3  Israel strigă la Dumnezeu după ajutor    ACN 

4  Debora devine judecătoare       

5  Israeliţii vin la Debora pentru a primi sfat 

6  Debora cere să vină Barac şi dă instrucţiuni  ACM 

7  Barac îi cere Deborei să îl însoţească în luptă 

8  Armata israelită se adună, armata lui Sisera se apropie 

9  Debora încurajează israeliţii spre victorie 

  
Punct culminant 
 

10  Dumnezeu trimite furtuna, Sisera împiedicat de noroi  

11  Sisera fuge în cortul lui Iael 

12  Iael îl omoară pe Sisera 

           ACM 

Concluzie 
 

Debora, Barac şi israeliţii Îi dau slavă lui Dumnezeu  ACN 
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 Lecţia  
 
 Nouă sute de care din fier! Mii de soldaţi ai duşmanului! Sute de 
cai în galop! Oare cum era să trăieşti cu mulţi ani în urmă, ca 
soldat, într-o armată aflată în faţa unui duşman ca şi acesta – şi 
armata ta să nu aibă nici măcar o sabie sau un scut cu care să se 
apere? Cum te-ai fi simţit? Ţi-ar fi fost frică? Aceasta simţea şi 
poporul Israel. Era înspăimântat de armata generalului Sisera.  
 

 Scena 1  
 

Aşează pe tablă idolul (JD-3), israeliţii închinându-se (JD-9a şi JD-9b) 
şi soldaţii lui Sisera (JD-11).  

 Poporul Israel uitase promisiunea sa de a fi credincios lui 
Dumnezeu. Israeliţii s-e închinau din nou la idoli, în loc să se 
închine Dumnezeului celui viu. De data aceasta, neascultarea lor 
plină de încăpăţânare a durat 20 de ani. Timp de douăzeci de ani 
au fost înconjuraţi de armate duşmane. Douăzeci de ani - fără să 
aibă voie să meargă pe drumul principal spre casele lor. Bandele 
de soldaţi îi atacau atât de des încât trebuia să se furişeze pe 
drumuri lăturalnice, ascunzându-se de ei.  
 

  Aminteşte-ţi, armata israelită nu avea nici un fel de arme. 
Armata generalului Sisera le furase tot fierul şi uneltele cu care 
făceau arme. Poporul Israel era neajutorat şi plin de teamă.  
 

 În timpul acestor 20 de ani, Dumnezeu se folosise de duşmanii 
israeliţilor pentru a-Şi pedepsi poporul din cauza neascultării lui. 
Duşmanii, chiar şi generalul Sisera, nu aveau habar că Dumnezeu 
se folosea de ei. Dumnezeu Îşi pedepsea poporul pentru 
neascultarea sa.  
 

Dumnezeu poate face tot ceea ce doreşte cu orice lucru sau 
persoană. El e Dumnezeu. E Suveran. Ascultă ce spune Biblia 
despre Dumnezeu! (Citeşte 2 Cronici 20:6). „Doamne, Dumnezeul 
părinţilor noştri, nu eşti Tu Dumnezeu în ceruri şi nu stăpâneşti Tu 
peste toate împărăţiile neamurilor? Oare n-ai Tu în mână tăria şi 
puterea, aşa că nimeni nu Ţi se poate împotrivi?“ 
 

  Sisera era cel mai puternic general din acea vreme, dar era 
nimic în comparaţie cu Dumnezeu. Sisera avea o anumită putere, 
dar Dumnezeu are toată puterea. Ce măreţ este Dumnezeu! Nu-i 
aşa că israeliţii erau neînţelepţi închinându-se altor dumnezei?  
 

 Cu siguranţă, în timpul acestor ani de necaz s-au întors spre 
aceşti idoli, cerându-le ajutorul. Dar ei nu i-au ajutat. Când au 
ajuns la capătul puterilor, au strigat la Dumnezeu după ajutor. „O, 
Doamne, scapă-ne, eliberează-ne de această armată groaznică“, 
probabil s-au rugat ei. Dumnezeu a folosit duşmanul pentru a-Şi 
întoarce poporul la Sine. Într-un final, şi-au dat seama că doar 
Dumnezeu e mai mare decât duşmanul lor.  
 

Îndepărtează toate figurile.  
 

Ştii tu care sunt duşmanii noştri cei mai aprigi? Da, Satan şi 
păcatul. Dumnezeu e mai mare decât Satan. El e mult mai puternic 
decât păcatul. A arătat asta atunci când L-a înviat pe Domnul Isus 
Hristos, Fiul Său. Hristos a murit pentru păcatele noastre, dar nu a 

AC 

Unul din ajutoarele tale sau un 
copil mai mare care a primit 
referinţa anterior, poate citi 
versetul din Biblie.  

ACN 

Planşa 2-1 
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 rămas mort. El poate să-ţi salveze viaţa din strânsoarea păcatului 
şi a lui Satan. Încerci să fii bun, dar nu vei reuşi dacă nu eşti 
mântuit. Încerci să-ţi corectezi limbajul murdar, dar după o zi sau 
două, vorbeşti la fel de urât ca înainte. Păcatul şi Satan sunt prea 
puternici pentru tine. Domnul Isus „poate să mântuiască în chip 
desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El“ (Evrei 7:25). 
Dacă te încrezi în Domnul Isus pentru a fi mântuit, El te va salva 
din robia lui Satan şi a păcatului. Dumnezeu e mai puternic decât 
oricine, aşa că Sisera era mic în comparaţie cu El.  
 

 Scena 2  
 

Aşează palmierul (JD-2) şi pe Debora (JD-13).  
 

 Dumnezeu a dat israeliţilor un judecător, un judecător bun şi 
înţelept pe nume Debora. Crezi că israeliţii au meritat ajutorul lui 
Dumnezeu? Deloc! Dar Dumnezeu e bun şi milostiv, aşa că a 
numit-o pe Debora să îi conducă.  
 

Aşează israeliţii (JD-14).  
 

 Un judecător e o persoană care cunoaşte legea şi decide ceea 
ce e corect pe baza a ceea ce spune legea. Legea pe care o 
cunoştea Debora era Legea lui Dumnezeu. Când erau neînţelegeri 
în popor, cei în cauză veneau înaintea ei, iar Debora hotăra în 
fiecare caz. Dumnezeu i-a dat înţelepciune şi înţelegere, iar 
poporul respecta sfaturile ei.  
 

Îndepărtează israeliţii (JD-14).  
 

 Într-o zi, Debora a trimis un mesaj lui Barac, care trăia în nordul 
Israelului. I-a cerut să călătorească spre sud, pentru a-l întâlni.  
 

Aşează-l pe Barac (JD-15).  
 

 „Barac, Domnul Dumnezeul Israelului are instrucţiuni pentru 
tine. Mergi pe muntele Tabor şi ia cu tine 10.000 de oameni. 
Dumnezeu îl va aduce acolo pe generalul Sisera cu toate carele şi 
trupele lui. Dumnezeu îţi va da victoria în lupta cu Sisera!” 
  

 Debora se încredea pe deplin în Dumnezeu. Ştia că, dacă 
Barac şi israeliţii o să-L asculte, cu siguranţă vor ieşi victorioşi. 
Debora ştia că Dumnezeu e mai măreţ decât Sisera şi armata lui 
puternică.  

Dacă Îl iubeşti pe Domnul Isus, poate ai şi tu în viaţa ta un 
„Sisera” - cineva care e împotriva ta. Poate e cineva de acasă sau 
de la şcoală, care râde de tine, din cauză că Îi aparţii lui 
Dumnezeu. Poate te face să te simţi neînsemnat şi neştiutor. 
Ascultă ce spune Cuvântul lui Dumnezeu (citeşte Psalmul 34:15-
17): „Ochii Domnului sînt peste cei fără prihană, şi urechile Lui iau 
aminte la strigătele lor. Domnul Îşi întoarce Faţa împotriva celor 
răi, ca să le şteargă pomenirea de pe pământ. Când strigă cei fără 
prihană, Domnul aude, şi-i scapă din toate necazurile lor.” Cum te 
va scăpa Dumnezeu de oamenii care-ţi fac viaţa dificilă? El îi 
poate schimba în aşa fel încât să nu mai râdă de tine. Poate să 
schimbe situaţia şi să nu mai trebuiască să vă vedeţi atât de des. 
Te poate face puternic, să poţi trece cu bine prin aceste greutăţi. 
Aminteşte-ţi că cei ce sunt împotriva ta sunt mici înaintea lui 
Dumnezeu. Nu ar fi rău dacă ai sublinia aceste versete în Biblia ta, 
să-ţi fie uşor să le găseşti.  

ACM 

Folosirea unei hărţi poate fi de 
ajutor copiilor mai mari.  

Fă posibil acest lucru, de 
exemplu: scrie referinţa pe un 
bileţel, pentru fiecare copil; la 
sfârşitul orei, ajută-i pe copii 
să găsească versetul în 
Bibliile lor.  

Planşa 2-2 

Planşa 2-3 
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  Debora ştia foarte bine ce putea să facă Dumnezeu – dar 
Barac nu era aşa de sigur. Biblia ne spune exact care au fost 
cuvintele lui Barac. Ascultă, în timp ce le citesc din Cuvântul lui 
Dumnezeu: „Dacă vii tu cu mine, mă voi duce; dar dacă nu vii cu 
mine, nu mă voi duce“. (Judecători 4:8).  

 

De ce a spus Barac acest lucru? (Permite copiilor să-şi spună 

părerea). Biblia nu ne spune de ce. Debora i-a răspuns: „Voi merge 
cu tine“ (Judecători 4:9). Debora ştia că Dumnezeu e puternic şi 
măreţ, iar lupta împotriva lui Sisera nu va fi o problemă pentru El. 
Dumnezeu domnea şi domneşte peste tot. Debora i-a spus lui 
Barac că, deoarece a ezitat să meargă la luptă, nu va primi gloria 
victoriei, ci ea va fi acordată în schimb unei femei.  

 

 Scena 3  
 

Debora a plecat împreună cu Barac şi, foarte curând, o armată 
de 10.000 de oameni s-au adunat la muntele Tabor.  

 

Aşează soldaţii (JD-16). 
 

Dumnezeu a făcut în aşa fel încât generalul Sisera să afle de 
locul în care era armata israelită, aşa că, bineînţeles, Sisera s-a 
îndreptat spre acea direcţie cu armata lui de 30.000 de oameni.   
S-au aşezat lângă râul Chison.  

 

Aşează soldaţii (JD-11).  
 

  În timp ce armata generalului se aduna în vale (aşează pe 
Debora şi Barac – figurile JD-13 şi JD-15), Debora, Barac şi 
israeliţii puteau să-i vadă de pe vârful muntelui, de unde erau 
aşezaţi. Mai era oare Debora la fel de încrezătoare ca până acum? 
(Permite copiilor să răspundă.)  
 

 Debora le-a spus: „Haideţi să mergem. Aceasta este ziua în 
care Domnul ni-l dă pe Sisera în mâinile noastre!” Debora era atât 
de sigură că Dumnezeu avea să meargă înaintea lor în bătălie; nu 
se îngrijora deloc. Dacă ar fi comparat cele două armate, s-ar fi 
înspăimântat; dacă s-ar fi încrezut în arme şi în care, nu ar fi pornit 
la luptă. Debora ştia că totul e în siguranţă în mâinile lui 
Dumnezeu. Ştia că Dumnezeul ei, Dumnezeul lui Israel, era Domn 
peste tot. El nu putea fi învins.  
 

Mă întreb dacă Barac a strigat: „ATACAŢI!” când a început să 
coboare muntele, cu armata în spatele lui.  

 

Îndepărtează pe Debora (JD-13), Barac (JD-15) şi soldaţii (JD-16. 
Aşează norii cu ploaie (JD-17).  

În momentul în care Barac a făcut primul pas în ascultare faţă 
de porunca lui Dumnezeu, Dumnezeu a trimis o furtună puternică, 
cu grindină, ploaie şi fulgere.  

 

Ce şoc a fost probabil pentru toţi. În acea perioadă a anului de 
obicei nu ploua. Acum ploua atât de tare încât atunci când Barac şi 
armata lui ajunseseră la poalele muntelui, carele grele de fier ale 
lui Sisera erau deja înţepenite în noroi!  

 

Îndepărtează soldaţii (JD-11). Adaugă carele (JD-18) şi soldaţii pe fugă 
(JD-19).  
 

 Râul era umflat, făcând scăparea imposibilă. Vezi, Dumnezeu 
este Domn şi peste vreme! El poate trimite ploaie, vânt, soare, 

Planşa 2-4 
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fulgere şi grindină, oricând doreşte!  
 

 Era o mare învălmăşeală pe câmpul de luptă. Oamenii lui 
Sisera fugeau peste tot, unii au căzut chiar în propriile lor săbii. 
Barac s-a ţinut după soldaţii duşmani până când nici unul dintre ei 
nu a mai rămas în viaţă.  

 

Îndepărtează carele (JD-18) şi soldaţii (JD-19). Aşează pe Sisera fugind 
(JD-20). 
 Ce luptă! De ce au câştigat israeliţii? (Permite copiilor să 

răspundă, accentuând din nou adevărul central.) Copii care aparţineţi 
lui Dumnezeu, acesta e Dumnezeul despre care citim în Psalmul 
34. Ascultaţi în timp ce citesc din nou versetele 15 şi 17, apoi să 
îmi spuneţi ce a promis Dumnezeu să facă. El este Acela care 
este cu tine, când ceilalţi sunt împotriva ta. Nu este minunat să ştii 
aceasta şi să te încrezi în El! Îi vei spune chiar acum: „Doamne 
Dumnezeule, Tu ştii pe aceia care sunt împotriva mea. Te rog, 
ajută-mă. Ştiu că poţi să mă ajuţi, fiindcă Tu eşti Domn peste toate 
şi peste toţi oamenii. Ştiu că Tu ai promis că mă vei ajuta.“ 
Dumnezeu nu poate fi înfrânt.  

 

 Generalul Sisera era de partea celor ce pierdeau şi el ştia asta. 
Era atât de înspăimântat încât şi-a abandonat carul şi a fugit cât   
l-a ţinut picioarele. A fugit spre cortul unei femei pe nume Iael şi   
s-a oprit acolo pentru a se odihni. Când a adormit, Iael a luat un 
ţăruş de la cort şi i-a străpuns capul. Nu s-a mai trezit niciodată din 
somnul lui.  
 

Îndepărtează pe Sisera (JD-20). 
 

Barac a venit să-l caute pe faimosul general. „Vino, să-ţi arăt  
unde-l poţi găsi.“, i-a spus Iael. L-a dus pe Barac în cortul ei şi i-a 
arătat soldatul mort. Cine a primit gloria pentru această victorie? – 
Iael – o femeie, aşa cum spusese Debora, care ştia acest lucru de 
la Dumnezeu. 

 

 Scena 4 
 

Aşează pe Debora (JD-13), Barac (JD-15) şi israeliţii (JD-21).   
 

Era mare sărbătoare în tot Israelul. Debora, Barac şi oamenii 
din Israel cântau laude lui Dumnezeu. Erau mulţumitori pentru 
faptul că Dumnezeu îi scăpase de duşmanii lor – chiar dacă n-au 
meritat ajutorul Lui. Erau bucuroşi că Dumnezeu era Dumnezeul 
lor.  

Este El şi Dumnezeul tău? Este El în viaţa ta mai puternic 
decât Satan, decât păcatul? Dacă doreşti cu adevărat să fii 
eliberat de aceşti duşmani, vino la Domnul Isus. El „poate să 
mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu 
prin El” (Evrei 7:25). Spune-I că vrei să fii salvat de păcat şi de 
Satan. Dăruieşte-te pe tine însuţi Lui. Domnul Isus a murit pentru 
păcat – Satan nu a dorit ca acest lucru să se întâmple, dar Domnul 
Isus l-a înfrânt. Domnul Isus a înviat. Satan nu a dorit aceasta, de 
asemenea – dar Domnul Isus l-a înfrânt din nou prin învierea Sa. 
Satan nu doreşte ca tu să fii mântuit – dar Domnul Isus poate să-l 
înfrângă şi în aceasta. El poate să te mântuiască pe deplin! Apoi, 
puterea măreaţă a lui Dumnezeu se va vedea în viaţa ta, în timp 
ce vei deveni persoana care doreşte El să fii. Va fi lângă tine, 
pentru a te ajuta în orice situaţie, la fel cum a ajutat-o pe Debora şi 
pe israeliţi.  

Scrie răspunsurile copiilor 
pe măsură ce ei le dau. 

ACM 

ACN 

Planşa 2-5 

Planşa 2-6 
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 Întrebări recapitulative 
 
1. Din ce cauză a avut Dumnezeu puterea să se folosească de 

alte popoare, chiar şi de cele  mai puternice, pentru a-Şi 
împli-ni voia? (El este atotputernic). 

 
2. De ce şi-a pedepsit Dumnezeu poporul? (Poporul se închina 

idolilor). 
 
3. Cum se numea generalul puternic pe care l-a folosit 

Dumnezeu împotriva lui Israel? (Sisera). 
 
4. Când Dumnezeu a ales să elibereze Israelul de duşmani, pe 

cine a ales ca lider? (Debora). 
 
5.  Cum a arătat Dumnezeu că El este mai puternic decât 

păcatul şi decât Satan? (Prin învierea Domnului Isus). 
 
6.   Când Debora i-a spus lui Barac să meargă la luptă împotriva 

lui Sisera, care a fost răspunsul lui? (Nu va merge, dacă 
Debora nu vine şi ea). 

 
7.  De ce nu i-a fost teamă Deborei să meargă? (Ea ştia că 

Dumnezeu le va da victoria). 
 
8. Cine poate fi un „Sisera“ în viaţa ta, dacă Îi aparţii lui 

Dumnezeu? (Cineva care e împotriva ta). 
 
9.  Ce ar trebui să faci într-o astfel de situaţie? (Să te încrezi în 

Dumnezeu ca El să rezolve problema). 
 
10.  Cum a dat Dumnezeu victoria lui Israel? (A trimis ploaie, 

grindină şi fulgere, iar carele duşmanilor s-au împotmolit în 
noroi). 

 
11.  Unde a fost omorât Sisera? (În cortul lui Iael). 
 
12.  Completează afirmaţia: „Dumnezeu domneşte .... (peste 

toate“). 
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Lecţia 3  
 
Ghedeon învaţă să fie curajos pentru Dumnezeu 
 
Text biblic pentru învăţători  
Judecători 6:1-40  
 

Adevăr central  
Fii un soldat pentru Dumnezeu, la fel cum a fost Ghedeon. 
 

Aplicaţie  
Nemântuit:  Devii un „soldat” când te încrezi în Hristos pentru a fi mântuit. 
Mântuit:      Fii ascultător şi crede în Dumnezeu atunci când lupţi împotriva lui Satan. 
(Accentul de bază în text este pentru copilul mântuit). 
 

Verset de memorat 
 „Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi. Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El Se va apropia 
de voi.” Iacov 4:7-8 
 

Ajutoare vizuale  
 

 Figurile: JD-7, JD-22, JD-23, JD-24, JD-25, JD-26, JD-27, JD-28, JD-29, JD-30 şi JD-31. 
  

 Confecţionează un scut din carton, folosind modelul de la pagina 46 şi scrie în partea de 
sus „Fiţi soldaţii lui Dumnezeu“. În timp ce predai, adaugă următoarele: „ai un duşman“, 
„ales“, „supune-te“, „încrede-te“.  

 
Schiţa lecţiei 
 

Introducere 
 

Ultima dată israeliţii îl lăudau pe Dumnezeu, acum ei se ascund 
 
Desfăşurarea evenimentelor 
 

1. Madianiţii asupresc Israelul     ACM 

2. Israel strigă la Dumnezeu 

3. Domnul i se arată lui Ghedeon  

4. Ghedeon cere semn că Dumnezeu îl va folosi 

5. Dumnezeu îi dă lui Ghedeon un semn   ACM 

6. Lui Ghedeon i se spune să dărâme altarul lui  Baal  

7. Ghedeon ascultă      ACM 

8. Fapta e descoperită 

9. Tatăl lui Ghedeon îl apără 

10. Ghedeon pune lână pe pământ     ACM 
 

Punct culminant 
 

Dumnezeu îi dă semnul cerut 
 

Concluzie  
 

Ghedeon este gata să lupte cu madianiţii    ACM 
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  Lecţia  
 
 Ultima dată când am vorbit despre israeliţi, ei cântau de 
bucurie laude lui Dumnezeu. Au avut pace în ţară timp de 40 de 
ani. Dar iată ce făceau ei acum! 
 
Scena 1   
 

Aşează israeliţii (JD-22) ascunzându-se.  
 

 Ce s-a întâmplat? Din nou, israeliţii s-au îndepărtat de 
Dumnezeu. După moartea Deborei, au început din nou să se 
închine idolilor.  Iată-i unde au ajuns!  
 

Aşează madianiţii furând recoltele (JD-23).  
 

 Timp de şapte ani, madianiţii i-au atacat. Madianiţii erau 
oameni ai deşertului, care locuiau în corturi şi aveau sute şi sute 
de cămile.  
  

 Israeliţii ştiau întotdeauna când veneau madianiţii. Zgomotul 
făcut de sute de cămile în galop şi oameni care strigau tare 
răsuna în urechile israeliţilor. Biblia spune că ei soseau cu 
animalele şi corturile lor ca o mulţime de lăcuste – atât de mulţi 
deodată încât nu puteai vedea pământul de sub picioarele lor. Şi 
nu veneau pentru a face o vizită de curtoazie. Veneau să fure, să 
ucidă şi să distrugă.  
 

 Madianiţii soseau în fiecare an la vremea recoltei. Îşi aşezau 
corturile pe pământurile israeliţilor. Turmele lor de vite şi de oi 
devastau locurile. Oamenii lor mâncau, furau şi distrugeau 
roadele. Israeliţii nu puteau locui în casele lor. Se ascundeau în 
peşteri şi în văgăunile munţilor, unde madianiţii nu-i puteau găsi. 
Când madianiţii plecau, israeliţii nu mai aveau nimic. Nici hrană, 
nici animale, nici case – nimic!  
 

 Ce duşman înfiorător! Cu siguranţă, te bucuri că astfel de 
lucruri nu ţi se întâmplă ţie. Dar dacă Îi aparţii lui Dumnezeu, şi tu 
ai un duşman puternic, fără milă. (Scrie „ai un duşman” pe scut). 
Acest duşman e şi duşmanul lui Dumnezeu. Cine este el? Da, 
diavolul sau Satan. Să ascultăm ce spune Biblia despre el. (Patru 
copii care au primit mai devreme referinţele, vor citi cu voce tare). 
 

 Ioan 8:44  Mincinos / ucigaş 
 Efeseni 6:11 Viclean 
 1 Petru 5:8  Puternic şi crud 
 Marcu 1:13  Ispiteşte 
 

 Diavolul luptă împotriva lui Dumnezeu şi a creştinilor. 
Bineînţeles, nu este la fel de puternic ca Dumnezeu, dar dacă eşti 
un creştin adevărat, el se va bucura să-ţi facă viaţa grea. Va 
trebui să lupţi împotriva lui.  
  

 Israeliţii nu au încercat să lupte cu madianiţii. Au răbdat aceste 
invadări timp de şapte ani. Dumnezeu a permis să se întâmple 
aceasta pentru a-Şi învăţa poporul cât de mult au greşit 
întorcându-se la idoli. Le-au trebuit şapte ani pentru a învăţa 
această lecţie. Într-un final, au strigat către Dumnezeu, iar El le-a 
trimis un profet. El le-a spus motivul pentru care au suferit atât de 
mult. Dumnezeu le-a spus: „N-aţi ascultat glasul Meu” (Jud. 6:10).  

Madianiţii  sunt primul popor 
cunoscut ca folosind în luptă 
cămilele. 

Arată pe hartă din ce direcţie 
au venit madianiţii pentru a 
ataca Israelul.  

ACM 

Scrie pe tablă sau pe car-
ton cele patru caracteristici 
ale lui Satan. 

Planşa 3-1 
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Scena 2  
 

Aşează pe Ghedeon bătând grâul (JD-24).  
 

 Ghedeon, ca toţi fermierii de atunci, se ascundea când treiera 
grâul. Bineînţeles, nu existau pe atunci treierătoarele din ziua de azi. 
De obicei duceau grâul pe vârful unui deal şi îl băteau acolo. Apoi, 
vântul îndepărta părţile care nu se foloseau, iar grâul cădea pe 
pământ. Dar era prea periculos pentru Ghedeon să fie văzut. Aşa 
că, iată-l, ascunzându-se de frică într-un teasc (folosit la zdrobirea 
strugurilor pentru a face vin). 
 

Aşează Îngerul Domnului (JD-25) şi toiagul (JD-26).  
 

 Dintr-odată, Îngerul Domnului i-a apărut şi i-a spus: „Domnul este 
cu tine, viteazule!“ 

 Ghedeon a fost de-a dreptul confuz şi speriat. „Dacă Domnul e cu 
noi, de ce se întâmplă lucrurile acestea rele? Unde sunt toate 
minunile pe care Dumnezeu le-a făcut pentru părinţii noştri, când i-a 
scos din Egipt? Domnul ne-a părăsit. Ne-a lăsat să suferim în 
mâinile madianiţilor.“ 
 

 Domnul a înţeles teama lui Ghedeon şi i-a vorbit cu blândeţe: „Te 
trimit să scapi Israelul din mâinile madianiţilor. Mergi cu puterea pe 
care o ai.“ 
 

 Dar Ghedeon nu credea că are putere chiar deloc! „Cum pot eu 
să scap Israelul? Familia mea nu e importantă şi eu sunt şi mai puţin 
important în familia mea. Sunt un nimeni.“ 
 

 Ascultaţi ce i-a spus Îngerul Domnului. (Citeşte Judecători 6:16). 
„Eu voi fi cu tine, şi vei bate pe Madian ca pe un singur om.“   

 Dar nu era doar un singur madianit. Erau o mulţime – Ghedeon 
era sigur. Ce nu ştia sigur era dacă chiar Domnul era Cel care-i 
vorbea. „Dă-mi un semn ca să-mi arăţi că Tu îmi vorbeşti“, a spus el. 
„Lasă-mă să-ţi pregătesc o jertfă pentru Tine. Te rog, nu pleca până 
mă întorc.“ 
 

Îndepărtează toate figurile. Aşează pe Ghedeon (JD-27).  
 

 Îngerul i-a promis că va aştepta, iar Ghedeon s-a grăbit să-i 
pregătească un ied şi azimi (turte din aluat fără drojdie). (Aşează 
altarul de piatră cu jertfa – figurile JD-28 şi JD-29.) Ghedeon a dus 
jertfa Îngerului Domnului şi i-a urmat instrucţiunile cu grijă, punând 
carnea şi pâinea pe piatră şi turnând zeama.  
 

Aşează Îngerul (JD-25) şi toiagul (JD-26).  
 

 Îngerul Domnului a luat toiagul în mână şi a atins uşor carnea şi 
azimile cu vârful toiagului. În acel moment, s-a ridicat din stâncă un 
foc ce a mistuit jertfa.  
 

Îndepărtează toate figurile.  
 

 La fel de repede, Îngerul a dispărut. Ghedeon a fost plin de frică, 
dar Dumnezeu i-a spus: „Fii pe pace! Nu te teme! Nu vei muri.“ 
 

 Ghedeon era atât de recunoscător lui Dumnezeu încât a zidit un 
altar şi I s-a închinat acolo. Ştia că Dumnezeu l-a ales să lupte 
împotriva duşmanului. Urma să fie un soldat pentru Dumnezeu.  

Poţi sta în faţa tablei folosind 
un toiag şi o piatră pentru a 
face scena mai reală.  

Sugestie: Explicaţi copiilor 
cum arătau teascurile de 
atunci: O escavaţie în stâncă 
sau în pământ, de formă 
dreptunghiulară sau circulară, 
la o adâncime de aproximativ 
un metru. Unde era posibil, o 
escavaţie era mai adâncă 
decât altele. (Din International 
Standard Bible Encyclopedia, 
www.bible-history.com.) 

Planşa 3-2 

Planşa 3-3 

Planşa 3-4 

http://www.bible-history.com/
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   Dumnezeu nu l-a ales pe Ghedeon fiindcă era un om important, 
renumit sau inteligent. Doar Dumnezeu ştie de ce l-a ales pe 
Ghedeon. Dacă Îl ai pe Domnul Isus ca Domn şi Mântuitor al vieţii 
tale, şi tu eşti ales. Dacă te gândeşti la ziua în care te-ai încrezut în 
Domnul Isus, poate spui: „Am ales să îmi pun încrederea în El”. E 
adevărat. Dar de asemenea este adevărat faptul că Dumnezeu   te
-a ales. Biblia spune că creştinii sunt un popor ales (1 Petru 2:9). 
(Scrie pe scut „ales”).  Nu merităm să fim aleşi, deoarece am fost 
neascultători faţă de El şi împotriva Lui, la fel ca toţi oamenii.  

 Niciodată nu vom înţelege de ce ne iubeşte şi de ce ne-a ales. 
Dar dacă eşti mântuit, şi tu eşti ales. La fel ca Ghedeon, eşti ales 
să fii într-o luptă. Bătălia este împotriva duşmanului de care am 
vorbit, Satan. Dacă nu eşti încă mântuit, eşti încă de partea lui 
Satan. Este aceasta ceea ce-ţi doreşti? Dacă nu, încrede-te în Isus 
Hristos ca Mântuitor al tău şi vei fi şi tu un soldat în armata lui 
Dumnezeu, la fel cum a fost Ghedeon.  
 

Scena 3  
 

 În aceeaşi noapte, Domnul i-a vorbit din nou lui Ghedeon. 
„Dărâmă altarul tatălui tău pentru Baal şi zideşte-Mi un altar Mie“.  
 

 De ce oare era această poruncă greu de urmat? (Permite copiilor 

să răspundă). Toţi se închinau lui Baal, aşa că toţi se vor mânia pe 
el. Familia lui era implicată, aşa că asta făcea porunca şi mai grea. 
Ghedeon a ascultat însă de Dumnezeu.  
 

Aşează altarul dărâmat (JD-30), stânca (JD-28) şi altarul pentru 
Dumnezeu (JD-7).  
 

 Noaptea, Ghedeon a luat zece oameni, şi împreună au mers şi 
au distrus idolul şi altarul lui Baal. Au zidit în schimb un altar pentru 
Dumnezeul adevărat.  
 

 Ghedeon învăţase cea mai importantă lecţie ca luptător pentru 
Dumnezeu. Era ascultător. Niciodată o armată nu va câştiga, dacă 
soldaţii nu ascultă ordinele. Dumnezeu ne-a dat porunci în Biblie. 
Soldaţii Săi le ascultă, chiar şi atunci când e greu. (Scrie pe scut 

„ascultă”).  
 

 Alin avea o colecţie de CD-uri impresionantă – prietenii îl 
invidiau. Întotdeauna el avea cele mai recente hit-uri. Într-o zi, Alin 
a citit în Biblie: „Tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, 
tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot 
ce este vrednic de primit, orice faptă bună, şi orice laudă, aceea să 
vă însufleţească.” (Filipeni 4:8).  

 S-a gândit atunci la unele din melodiile de pe CD-urile lui, care 
cu siguranţă nu treceau testul lui Dumnezeu. Să le vândă, să le 
distrugă, să le păstreze? Ce crezi tu că ar fi trebuit să facă acum 
cu ele? Era un soldat creştin, luptător împotriva lui Satan. Alin a 
ascultat; a distrus acele CD-uri care nu erau potrivite să le asculte 
un copil al lui Dumnezeu. Era ca şi Ghedeon! ... dar curând au 
venit problemele pentru luptătorul Domnului.  
 

ACMN 

ACM 

Planşa 3-5 
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Aşează oamenii din Iuda (JD-31).  
 

„Cine a făcut asta? A văzut cineva ceva azi noapte?“ 
 

„Dacă va fi prins vinovatul, va fi aspru pedepsit!“ 
 

„Cine ar face aşa ceva – să distrugă altarul lui Baal? Vinovatul va 
muri!“ Vestea s-a răspândit în cetate, ca focul. Nu a trecut mult 
timp până când s-a aflat cine a făcut asta: Ghedeon (aşează pe 

Ghedeon, figura JD-27), fiul lui Ioas! Ghedeon îi auzea cum veneau. 

Mulţimea de oameni strigând şi ameninţând, se apropia de casa 
tatălui său. L-au strigat pe tatăl lui Ghedeon să iasă afară (aşează 
pe Ioas – figura JD-32). Ioas fusese unul dintre ei, şi el închinându
-se dumnezeului fals, Baal. De fapt, chiar altarul său fusese 
dărâmat. Era el oare la fel de supărat ca aceşti oameni?  

 

„Scoate-l pe fiul tău afară, ceru mulţimea, merită să moară!“ 
 

 Privindu-i pe aceşti oameni plini de mânie şi ură, Ioas a vorbit 
fără ezitare. „Are nevoie Baal să duceţi lupta asta pentru el? Dacă 
Baal este într-adevăr dumnezeu, nu se poate el apăra pe sine?“ 
Se pare că ascultarea lui Ghedeon faţă de Dumnezeu l-a ajutat  
pe tatăl său să-şi schimbe modul de a gândi.  
 

 Când oamenii aceia au auzit că adevăratul Dumnezeu i-a vorbit 
lui Ghedeon, au fost gata să îl ajute – Biblia ne spune că Duhul lui 
Dumnezeu a venit peste Ghedeon (Judecători 6:34) aşa că el a 
fost plin de curaj în lupta cu madianiţii. Aceasta ne reaminteşte 
faptul că noi nu luptăm împotriva lui Satan cu puterea noastră, ci 
Duhul Sfânt este cel care ajută pe fiecare credincios. Ghedeon a 
sunat din trâmbiţă – semn că soldaţii trebuiau să se adune. A 
trimis un mesager în fiecare seminţie a lui Israel, chemându-i să 
vină alături de el şi să lupte împotriva madianiţilor. Curând, mulţi 
bărbaţi i s-au alăturat, gata de luptă, deoarece acum aveau un 
conducător.  
 

Madianiţii însă erau şi ei gata. Aveau mai mult de 120.000 de 
oameni, de trei ori mai mulţi decât israeliţii.  

 

  Ghedeon mai avea momente în care încă şovăia. Dar a făcut 
un lucru foarte înţelept. S-a dus înapoi înaintea lui Dumnezeu 
pentru a fi sigur că Dumnezeu va  fi cu el în luptă.  
 

„Dacă mă vei folosi să scapi Israelul de madianiţi, aşa cum ai 
promis, vrei să-mi mai arăţi un lucru?“ Ghedeon a pus un val de 
lână pe pământ, în câmp. ”Dacă roua va cădea doar pe lână, iar 
pământul va rămânea uscat, voi şti că vei scăpa Israelul prin mâna 
mea, cum ai spus“, I-a spus el Domnului. 
  

Domnul a făcut exact cum i-a cerut Ghedeon. În dimineaţa 
următoare, pământul era uscat. Dumnezeu îi arăta lui Ghedeon că 
poate să se încreadă în El că va face ceea ce i-a promis. Fără să 
depindă de Dumnezeu, Ghedeon nu putea merge la luptă.  
 

 La fel este şi pentru tine, dacă eşti mântuit. Ca şi soldat al 
Domnului, în lupta împotriva lui Satan, trebuie să crezi că 
Dumnezeu Îşi va ţine promisiunile. (Scrie  pe scut „crede”). Poate, 
din când în când, profesorul la şcoală îţi spune că anumite părţi 
din Biblie nu sunt adevărate. Poate ai vrea să-i spui că şi Domnul 
Isus a crezut în Adam, Iona, în potop, dar îţi e teamă. Sau eşti în 

ACM 

Planşa 3-6 
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  casa unui prieten, iar prietenii tăi încep să joace tarot. Doreşti să le 
spui că acest lucru e greşit şi vrei să o suni pe mama ta să vină să 
te ia acasă. Poţi să te încrezi în Dumnezeu, ca El să te ajute? Da, 
la fel de mult cum s-a încrezut Ghedeon. Dumnezeu face această 
promisiune în Isaia 41:10: „Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te 
uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot 
Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare.“ El te 
va ajuta să învingi în astfel de bătălii. El vrea să te încrezi în El, la 
fel cum a dorit ca şi Ghedeon să facă asta.  
 

 Doar ca să fie sigur 100%, Ghedeon L-a rugat pe Dumnezeu să 
repete semnul. Dar, de data aceasta invers. Deci ce a cerut? 
(Permite copiilor să răspundă). Da, lâna să rămână uscată, iar tot 
pământul din jur să fie ud. Dumnezeu a făcut aşa cum i-a cerut 
Ghedeon. Acum Ghedeon era gata pentru luptă – bazându-se pe 
Dumnezeu, chiar dacă armata lor era mai mică de trei ori decât a 
madianiţilor. Data viitoare vom auzi ce s-a întâmplat.  
 

 În lupta împotriva păcatului şi a lui Satan, eşti tu de partea lui 
Dumnezeu? Dacă ai crezut în Domnul Isus ca Mântuitor al tău, tu 
eşti un luptător de partea lui Dumnezeu. Dumnezeu te-a ales. El 
vrea ca tu să Îl asculţi şi să te încrezi în El, la fel cum a făcut 
Ghedeon.  
 

Întrebări recapitulative 
 

1. De ce a permis Dumnezeu madianiţilor să aducă atât de mult 
necaz israeliţilor? (Israeliţii s-au întors din nou la idoli). 

 

2. Cine este duşmanul lui Dumnezeu? (Satan). 
 
3. Spuneţi-mi două caracteristici ale lui Satan care sunt scrise în 

Biblie. (Mincinos, ucigaş, viclean, ca un leu care răcneşte, 
ispiteşte oamenii să păcătuiască). 

 

4. Împotriva cui luptă diavolul? (Împotriva lui Dumnezeu şi a 
credincioşilor). 

 

5. Cum s-a simţit Ghedeon atunci când Dumnezeu i-a spus că el a 
fost ales să salveze Israelul? (S-a simţit slab, familia lui nu era 
importantă sau renumită). 

 

6. Care a fost prima slujbă pe care Dumnezeu i-a dat-o lui 
Ghedeon? (Să distrugă altarul lui Baal). 

 

7. De ce sunt credincioşii „soldaţi“? (Credincioşii luptă împotriva lui 
Satan şi împotriva păcatului) 

 

8. Cine alege soldaţii creştini? (Dumnezeu). 
 

9. Cum a arătat Dumnezeu lui Ghedeon că, într-adevăr, el urma să 
salveze Israelul de madianiţi? (A făcut cu lâna ceea ce Ghedeon 
i-a cerut). 

 

10. Soldaţii creştini sunt aleşi, la fel ca Ghedeon. Spuneţi două 
moduri în care ei se aseamănă cu Ghedeon. (Îl ascultă pe 
Dumnezeu, se încred în Dumnezeu). 

ACM 
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Lecţia 4  
 

Ghedeon şi cei 300 împotriva madianiţilor  
 
Text biblic pentru învăţători  
Judecători 7:1-25; 8:22-23, 28.  
 

Adevăr central 
Fiecare creştin adevărat este un soldat. 
(Această lecţie continuă tema lecţiei 3)  
 

Aplicaţie  
Nemântuit: Schimbă tabăra în care eşti, crezând în Hristos ca Mântuitor al tău.  
Mântuit:      Nu renunţa şi fii veghetor. 
 

Verset de memorat 
„M-am luptat cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa.“ 2 Timotei 4:7 

Ajutoare vizuale 
 

 Figurile: JD-16, JD-27, JD-33, JD-34, JD-35, JD-36, JD-37, JD-38 şi JD-39. 
 

 Foloseşte imaginea soldatului din modelul dat la pagina 47 şi adaugă cuvintele: „ales“, 
„ascultător“, „încrezător“, „nu renunţă”,  „veghetor“ în locurile potrivite din lecţie.  

 
 

Schiţa lecţiei 
 

Introducere 
 

Recapitulează lecţia 3. 
 
Desfăşurarea evenimentelor 
 

1. Ghedeon şi israeliţii îşi aşează tabăra în apropierea madianiţilor 

2. Dumnezeu spune că sunt prea mulţi  

3. 22.000 de oameni fricoşi merg acasă   ACM 

4. Testul la râu, rămân 300     ACM 

5. Ghedeon şi slujitorul vizitează tabăra madianită ACM 

6. Ghedeon conduce armata, având trompete, vase de lut şi torţe  

 
Punct culminant 
 

Dumnezeu primeşte cinstea pentru victoria lui Israel ACMN 
 
Concluzie  
 

Madianiţii fug, mulţi sunt prinşi şi omorâţi de israeliţi.  
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  Lecţia  
 
Recapitularea lecţiei 3. 

 Unde se afla Ghedeon când a venit Îngerul Domnului la el? 
(Se ascundea în teasc, vânturând grâul).  

 Ce a făcut Ghedeon când Dumnezeu i-a spus să dărâme 
altarul lui Baal care aparţinea tatălui său? (A ascultat). Care a 
fost următoarea însărcinare pe care Dumnezeu i-a dat-o lui 
Ghedeon? (Să lupte împotriva madianiţilor). Ce semn a cerut 
Ghedeon, ca să fie sigur că Dumnezeu va merge cu el? (Lâna să 
fie udă de rouă, pământul rămânând uscat, apoi pământul să fie 
ud, iar lâna să rămână uscată). Cum a răspuns Dumnezeu cererii 
lui Ghedeon? (A făcut ceea ce i-a cerut).  
 
Scena 1 
 
 Acum Ghedeon era gata de luptă, chiar dacă armata lui era 
mult mai mică decât a madianiţilor. Era dimineaţa devreme. 
(Aşează pe Ghedeon şi soldaţii israeliţi – figurile JD-27, JD-16, JD-33 şi 

JD-34). Ghedeon şi cei 32.000 de oameni ai săi îşi aveau tabăra 
aşezată lângă un râu. (Aşează armata madianită – figura JD-35).  
 La aproximativ opt kilometri distanţă la nord de ei se afla 
tabăra celor 135.000 de madianiţi. Părea ca o mare de corturi 
întinse în toată valea, la baza muntelui Horeb.  
 

 135.000 de oameni împotriva a 32.000! Patru madianiţi la un 
israelit. Sună ca şi cum va avea loc o luptă corectă? Să vedem 
ce a spus Dumnezeu. (Citeşte Judecători 7:2). ,„Poporul pe care-l 
ai cu tine este prea mult, pentru ca să dau pe Madian în mâinile 
lui; el ar putea să se laude împotriva Mea, şi să zică: ,Mâna mea 
m-a izbăvit.“ 
 

Dumnezeu a ştiut că, dacă israeliţii ar fi mers la luptă cu 32.000 
de oameni, ei vor fi aceia care îşi vor acorda cinstea pentru 
victorie.  
 

„Lasă pe toţi aceia care se tem să plece acasă“, l-a instruit 
Dumnezeu pe Ghedeon.  
 

Câţi oameni erau acolo? 32.000. Câţi crezi tu că au plecat 
acasă? 22.000! 22.000 de bărbaţi au fost prea fricoşi pentru a 
rămâne soldaţi. Au renunţat foarte uşor.  
 

 Data trecută am învăţat despre faptul că fiecare credincios e 
un „soldat“ pentru Dumnezeu. (Aşează soldatul). Dacă Domnul 
Isus e Mântuitorul tău, tu eşti un soldat în lupta împotriva lui 
Satan şi împotriva păcatului. Îţi poţi aminti câteva din lucrurile pe 
care le-am învăţat despre soldaţi? Un soldat e ales, ascultător şi 
încrezător. (Aşează sub conturul soldatului cartonaşele pe care ai 
scris aceste cuvinte). Putem adăuga şi „nu renunţă.“ 
 Adi s-a gândit mult înainte să îşi pună încrederea în Domnul 
Isus ca Mântuitor. Fratele lui mai mare consuma droguri, iar 
mama lui îl părăsise. Nimeni din familia lui nu avea timp pentru 
Dumnezeu. Într-o zi, Adi şi-a căutat Biblia mult timp, dar nu a mai 
găsit-o. Sora lui a râs batjocoritor, când a întrebat-o dacă ştie 
unde e. Câteodată, noaptea venea gaşca ei de prieteni în vizită la 

Permite unui copil să arate 
locul pe hartă.  

ACM 

Planşa 4-1 
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ei. Era oribil să îi auzi cum vorbeau. Adi se chinuia mult să 
rămână credincios lui Dumnezeu, dar nu a renunţat.  

 Un alt băiat, pe nume Petruţ, s-a hotărât să îşi pună încrederea 
în Domnul Isus ca Mântuitor al său. Dar, imediat ce a auzit pe 
cineva râzând de el, a renunţat. Era prea greu. A renunţat să se 
mai roage. Nu mai mergea la ora biblică. Nu mai dorea să audă 
despre credinţa în Domnul Isus. A arătat astfel că de fapt, nu 
fusese niciodată un soldat al lui Isus Hristos, fiindcă cei ce-L 
urmează pe Domnul Isus nu renunţă niciodată în acest fel, în  felul 
în care cei 22.000 de oameni au renunţat, la auzirea mesajului 
„Dacă ţi-e frică, du-te acasă.“ 
 

Îndepărtează cei 22.000 de soldaţi (JD-16).   
 

 Acum mai erau doar 10.000 de israeliţi. Aceasta însemna 
paisprezece madianiţi la un israelit. Paisprezece la unu! Cu 
siguranţă, dacă vor câştiga lupta, îi vor acorda toată cinstea lui 
Dumnezeu. Dar aşteaptă, Dumnezeu vorbea din nou. „Încă sunt 
prea mulţi oameni. Coboară-i la râu şi priveşte la modul în care 
vor bea apă. Îţi voi spune pe care să-i trimiţi acasă.“ 
 

 Dumnezeu i-a spus apoi să trimită acasă pe toţi cei care s-au 
coborât şi au băut apă direct din râu. Ghedeon urma să rămână 
doar cu cei care şi-au dus apa la gură cu mâna. Cei care au 
limpăit apa cu limba au arătat că nu vor fi foarte atenţi la soldaţii 
duşmani, fiindcă nu poţi face asta şi în acelaşi timp să veghezi la 
un posibil atac! Aceşti oameni nu erau atenţi la duşman. Soldaţii 
lui Dumnezeu trebuie să fie mereu în gardă şi atenţi la atacurile lui 
Satan! (Aşează cuvântul „veghetor”).  
 Când te duci seara la culcare târziu şi eşti obosit, şi nici măcar 
nu-ţi trece prin cap să mai citeşti Biblia sau să te rogi – dacă asta 
se întâmplă în fiecare seară – ai grijă! Diavolul e viclean, iar în 

acest fel tu te laşi descoperit în faţa atacului său.  
 Poate eşti în situaţia în care prietenele tale cele mai apropiate 
mereu dau de necaz. Ai grijă! Compania lor te poate duce şi pe 
tine în aceleaşi probleme, şi nu-i aşa că aceasta doreşte şi 
duşmanul tău, Satan?  
 

 Trebuie să fim veghetori, la fel ca soldaţii care şi-au dus apa cu 
mâna căuş la gură. Dar aceştia erau atât de puţini! (Îndepărtează 

soldaţii – figura JD-33).  Doar 300 de bărbaţi! Ce spui acum de asta 
– 450 de madianiţi la un israelit! E corect? Nu sună egal, dar nu 
uita! Dumnezeu era cu israeliţii! El i-a spus lui Ghedeon că le va 
da victoria împotriva madianiţilor cu doar cei 300 de oameni! 
 

Scena 2 
 

 În acea noapte, Dumnezeu i-a vorbit din nou lui Ghedeon şi i-a 
spus: „Ghedeon, dacă îţi e teamă să ataci pe madianiţi, ia pe 
slujitorul tău şi mergeţi în tabăra lor. Ascultă ceea ce ei vorbesc şi 
te vei întări.“ 
 

Aşează pe Ghedeon (JD-36) şi slujitorul (JD-37).  
 

Ghedeon şi slujitorul lui s-au furişat în noapte şi au ajuns în tabăra 
madianiţilor. Erau aşa de mulţi soldaţi încât cu greu se vedea 
pământul de atâţia oameni şi cămile! Biblia spune că erau atât de 
mulţi încât nu-i puteai număra.  
 

ACM 

Alege doi copii care să 
interpreteze modul în care 
Ghedeon şi slujitorul său s-au 
furişat în tabăra duşmană. 
Ceilalţi va trebui să facă o 
linişte perfectă: madianiţii nu 
trebuie să audă nimic.  

Planşa 4-2 

Planşa 4-3 
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  Aşează madianiţii vorbind (JD-38). 
 

Chiar în momentul în care Ghedeon şi slujitorul lui au ajuns, au 
auzit doi oameni vorbind.  
„Am avut un vis, spunea unul dintre ei. Se făcea că o turtă de orz 
s-a rostogolit în tabăra noastră. A lovit un cort atât de tare încât 
cortul s-a răsturnat şi a fost dărâmat!“ 
 

Prietenul său i-a răspuns cu teamă: „Ştiu ce înseamnă acest vis. 
Dumnezeu i-a dat victoria lui Ghedeon peste întreaga tabără.“ 
 

Ce crezi că a făcut Ghedeon auzind aceste lucruri?  
Înlocuieşte-l pe Ghedeon ascultând (JD-36) cu Ghedeon închinându-se 
(JD-39).  
 

S-a închinat lui Dumnezeu. Ştia că poate să aibă încredere în El. 
Aminteşte-ţi că data trecută am învăţat că soldatul creştin se 
încrede în Dumnezeu. (Arată spre „crede“). Poţi să te încrezi în 
El că îţi va da victoria asupra păcatului şi a lui Satan. Poate e 
vorba de temperamentul tău. Te aprinzi repede. Încrede-te în 
Dumnezeu ca să te ajute să fii altfel şi să ai victorie asupra 
temperamentului tău.  
 
Scena 3 
 Ghedeon ştia că va învinge. Dumnezeu i-a făcut cunoscut 
foarte clar aceasta, iar Ghedeon se încredea în El.  
 

Aşează pe Ghedeon (JD-27), soldaţii israeliţi (JD-34) şi madianiţii (JD-
35).  

 Ghedeon şi slujitorul său s-au grăbit spre tabăra lor.   „Ridicaţi
-vă! Domnul ne-a dat victoria asupra duşmanilor noştri!“, a strigat 
Ghedeon.  
 

 Ghedeon i-a împărţit pe oamenii săi în trei cete de câte o 
sută. A dat fiecărui om o trompetă în care să sufle şi un ulcior cu 
o torţă înăuntru. Le-a dat instrucţiuni să înconjoare tabăra 
duşmană. „Uitaţi-vă la mine şi faceţi exact ce fac eu“, le-a spus.  
 

 Ce mod ciudat de a merge la luptă – dar era modul în care    
le-a spus Dumnezeu să meargă. Ghedeon învăţase să asculte 
de Dumnezeu. (Arată spre cuvântul „ascultă“). Este atât de 
important pentru fiecare credincios să facă ceea ce Dumnezeu 
spune în Biblie! 
 

 Ghedeon şi oamenii lui au ajuns la marginea taberei 
madianite, cam pe la ora 10.00 seara, când se schimbau gărzile. 
Probabil cei care ieşiseră din gardă stăteau de vorbă acum cu 
cei care au venit să-i înlocuiască.  
 

 Ghedeon a dat semnalul. Toţi cei 300 de oameni ai lui au 
început să sufle din trompete în acelaşi timp. Au zdrobit 
ulcioarele de pământ, iar lumina torţelor dinlăuntrul lor parcă 
aprindea cerul.  
 

„Sabia Domnului şi a lui Ghedeon!“ au strigat ei. Sunetul puternic 
al trompetelor, strălucirea luminii apărute dintr-odată şi bărbaţii 
ce strigau împrejurul taberei, toate acestea i-au speriat pe 
madianiţi atât de mult încât au început să fugă care încotro, 
ţipând. Poate că au confundat soldaţii care ieşiseră din gardă cu 
soldaţii israeliţi. Dumnezeu a făcut ca madianiţii să fie atât de 

ACM 

Permite copiilor să strige,  ca 
şi  soldaţii lui Ghedeon.  

Planşa 4-4 

Planşa 4-5 

Planşa 4-6 
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confuzi încât s-au întors unul împotriva altuia, omorându-se cu 
propriile lor săbii.  
 

 Dumnezeu a dat Israelului victoria. El a primit toată lauda 
pentru aceasta. Ghedeon şi cei 300 de oameni nu au uitat 
niciodată acea noapte. Ştii, dacă eşti un soldat al lui Dumnezeu, te 
afli de partea învingătoare. Poate nu totdeauna vezi asta – atât de 
puţini creştini adevăraţi sunt în această lume, atât de mult păcat. 
Dar într-o zi, când Domnul Isus va reveni, toţi vor vedea că El e 
Învingătorul. Satan şi cei care sunt de partea lui vor fi pedepsiţi 
pentru totdeauna. Păcatul nu va avea acces în ceruri. De ce parte 
eşti tu? Ai schimbat partea atunci când ţi-ai pus încrederea în 
Domnul Isus Hristos ca Mântuitor al tău. Biblia spune clar acest 
lucru: „El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului, şi ne-a 
strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui“. (Coloseni 1:13) Te vei 
încrede în El chiar azi, acum? Atunci El te va ajuta să fi soldatul 
Său, ales, ascultător, credincios, veghetor, care nu renunţă 
niciodată – aşa cum a fost Ghedeon şi cei 300 de oameni ai lui.  
 

Madianiţii care au supravieţuit au fugit, dar au fost prinşi şi omorâţi 
de alţi israeliţi. Dumnezeu le-a dat victorie totală.  
 

ACM 

ACN 
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  Întrebări recapitulative 
 

1. Câţi soldaţi erau în armata madianită? (135.000). 
 

2. Câţi soldaţi a avut Ghedeon la început? (32.000). 
       

 

3. De ce a dorit Dumnezeu ca armata israelită să fie mai mică?  
(Ca Dumnezeu să primească gloria pentru victorie). 

 

4. De ce au plecat cei 22.000 din armata lui Ghedeon? (Le era 
frică). 

 

5. Am învăţat de aici un lucru pe care soldatul creştin nu trebuie să 
îl facă. Care e acest lucru? (Să nu renunţe).  

 

6. Ce au arătat cei 300 de soldaţi ai lui Ghedeon despre ei înşişi, 
când au băut din râu? (Erau atenţi, veghetori). 

 

7. Cum poate un creştin să fie veghetor? (Să aibă grijă să nu 
renunţe la timpul de părtăşie cu Dumnezeu, să vegheze asupra 
prietenilor pe care îi are, să nu fie atras într-o companie greşită). 

 

8. Care a fost visul pe care Ghedeon şi slujitorul lui l-au auzit când 
s-au apropiat de tabăra inamică? (O turtă de orz a lovit un cort 
şi acesta s-a dărâmat).  

 

9. Ce a făcut Ghedeon şi cei 300 de oameni în lupta împotriva 
madianiţilor? (Au suflat din trompete, au zdrobit ulcioarele şi au 
strigat „Sabia Domnului şi a lui Ghedeon!“)  

 

10. Când va vedea oricine că Domnul Isus e Învingătorul în lupta 
împotriva păcatului şi a lui Satan? (Când Domnul Isus va 
reveni). 

 



Judecătorii  Neascultare şi Eliberare 

  

31 

 

 

Lecţia 5 
 

Dumnezeu îl alege pe Samson  
 
Text biblic pentru învăţători 
Judecători 13:1-15:20 
 

Adevăr central 
Dumnezeu are un plan special pentru fiecare persoană mântuită. 
 

Aplicaţie  
Nemântuit: Începi să descoperi planurile lui Dumnezeu, când crezi în Isus Hristos ca Mântuitor al 

tău.  
Mântuit:    Vei deveni din ce în ce mai asemănător cu Domnul Isus, în timp ce Dumnezeu Îşi 

duce planul la îndeplinire în viaţa ta. 
 

Verset de memorat 
„Doamne, Dumnezeule, multe sunt minunile şi planurile tale pentru mine.“ Psalmul 40:5 
 

Ajutoare vizuale 
 Figurile: JD-25, JD-31, JD-41, JD-42, JD-43, JD-44, JD-46, JD-47, JD-48, JD-49 şi JD-50. 
 

Schiţa lecţiei  
 

Introducere 
 

Îţi plac ghicitorile?  
 
Desfăşurarea evenimentelor 
 

1. Israel se închina la idoli 

2. Îngerul Domnului transmite un mesaj soţiei lui Manoah ACM 

3. Îngerul vine a doua oară  

4. Naşterea lui Samson       ACN 

5. Samson vrea să se căsătorească cu o filisteancă  ACM 

6. Samson sfâşie leul      

7. Nunta lui Samson şi ghicitoarea  

8. Filistenii primesc dezlegarea ghicitorii 

9. Samson ucide cu mânie 30 de filisteni 

10. Furios, Samson arde recolta 

11. Filistenii îl urmăresc pe Samson până în Iuda 

12. Samson e legat de oamenii din Iuda 

 
Punct culminant 
 

Samson se eliberează şi ucide 1000 de filisteni    ACMN 

Concluzie 
 

Samson e judecător timp de 20 de ani 
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Lecţia  
 

 Îţi plac ghicitorile? Să vedem dacă o poţi dezlega pe aceasta: 
„Din cel ce mănâncă a ieşit ce se mănâncă, şi din cel tare a ieşit 
dulceaţă.“ Dacă ştii răspunsul, poţi să vii să mi-l şopteşti.  
 În timpurile biblice, ghicitorile erau foarte populare. De fapt, 
această ghicitoare o găsim în Biblie! Toţi veţi auzi dezlegarea ei în 
timpul lecţiei noastre biblice de azi. Povestirea noastră începe 
înainte de naşterea persoanei care a spus ghicitoarea.  
 

Scena 1 
 

 Poporul Israel a început din nou să se închine idolilor, după ce 
Ghedeon a murit. Ce făcea Dumnezeu ori de câte ori se întâmpla 
acest lucru? (Permite copiilor să răspundă). A lăsat ca poporul 
străin care trăia în ţară să domnească asupra lor. De data 
aceasta, asupritorii erau filistenii. Aceşti războinici mari şi puternici 
ce se închinau zeului grâului, Dagon, făceau multe necazuri 
israeliţilor.  
 Nu toţi din Israel se închinau dumnezeilor falşi. Manoah şi 
soţia lui se închinau adevăratului Dumnezeu.  
 

Aşează pe soţia lui Manoah (JD-41).   
 

 Soţia lui Manoah nu putea să aibă copii. În vremurile biblice şi  
chiar şi astăzi, în multe părţi ale lumii, dacă nu ai copii, viaţa nu 
este considerată completă. Acest fapt aducea multă întristare lui 
Manoah şi soţiei lui.  
 

Aşează Îngerul Domnului (JD-25). 
 

 Imaginează-ţi bucuria şi surpriza pe care a avut-o soţia lui 
Manoah într-o zi când Îngerul Domnului i s-a arătat şi i-a spus: 
„Nu puteai să ai copii, dar acum vei avea un fiu”. Dumnezeu avea 
un plan special pentru bebeluşul care i s-a născut lui Manoah şi 
soţiei lui. Din acest motiv, Îngerul le-a dat porunci exacte, pe care 
să le asculte întru totul.  
 

„Să nu îi tăiaţi niciodată părul, fiindcă el va fi nazireu.“, i-a spus 
Îngerul. Un nazireu era o persoană dedicată în mod special lui 
Dumnezeu. Părul bebeluşului nu avea voie să fie tăiat niciodată. 
Poporul Israel ştia că acesta era un semn al unei persoane 
special dedicate lui Dumnezeu. Când oamenii îl vedeau, 
recunoşteau după modul în care arăta că fusese ales de 
Dumnezeu pentru un scop special.  
 

„Fiul tău e cel pe care l-a ales Dumnezeu să înceapă să scape 
Israelul din mâinile filistenilor“, i-a spus Îngerul. Dumnezeu l-a ales 
pe fiul ei chiar înainte de a se naşte, pentru acest scop deosebit.  
 Îngerul care a venit la soţia lui Manoah i-a dat reguli stricte 
pentru ea şi copilul ei, datorită scopului special pe care Dumnezeu 
îl avea cu el.   
 

 Dacă Domnul Isus e Mântuitorul tău, Dumnezeu are un scop 
special şi pentru viaţa ta. Planul Lui pentru tine este bun. (Citeşte 
Ieremia 29:11). Dumnezeu are un plan pentru toate zilele ce îţi 
stau în faţă – şcoala pe care să o frecventezi, meseria pe care o 
vei avea, biserica la care să mergi. El are un plan şi pentru ceea 

Vezi Numeri 6:1-21 pentru 
informaţii adiţionale despre 
restricţiile nazireului.  

ACM 
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ce vei deveni. Voia Lui e ca tu să te asemeni cu Fiul Său, Domnul 
Isus (Romani 8:29). Dacă eşti mântuit, planul Lui măreţ pentru tine 
este ca tu să gândeşti şi să te comporţi ca şi Domnul Isus. Acesta 
este scopul special al lui Dumnezeu pentru tine şi este chiar mai 
minunat decât cel pe care l-a pregătit pentru Samson.  
 

 Să faci totul pentru slava lui Dumnezeu înseamnă să faci ceea 
ce-i place Lui. Cei din jurul tău Îl vor lăuda pe Dumnezeu pentru 
ceea ce eşti. Arată prin modul în care trăieşti faptul că ştii că 
Dumnezeu are un scop special pentru viaţa ta.  
 

Îndepărtează Îngerul Domnului (JD-25) şi aşează-l pe Manoah (JD-42).  
 

 Soţia lui Manoah s-a gândit la poruncile pe care le-a primit din 
partea Îngerului, deoarece ştia că Dumnezeu are un plan special 
pentru viaţa fiului ei.  
 

 Ea s-a grăbit să spună soţului ei vestea bună: „Un om al lui 
Dumnezeu a venit la mine astăzi ... părea un înger ... Nu l-am 
întrebat de unde vine ... nu mi-a spus cum îl cheamă ... dar mi-a 
spus că o să am un fiu ... şi să nu beau vin, nici să nu mănânc 
ceva necurat ... băieţelul va fi un nazireu, de la naştere ...“ 
 

 Imaginează-ţi bucuria lui Manoah când a auzit aceste lucruri! 
Ce crezi că a făcut? Biblia ne spune că primul lucru pe care l-a 
făcut, a fost să se roage. I-a cerut lui Dumnezeu să trimită din nou 
acel mesager să le spună cum trebuie să-şi crească copilul. N-ar fi 
minunat să ai un astfel de tată?  
 
Scena 2 
 

 Într-o zi, când soţia lui Manoah lucra la câmp, Îngerul a venit din 
nou la ea. S-a grăbit să meargă să-l caute pe soţul ei.  
 

Aşează pe soţia lui Manoah (JD-41), Îngerul Domnului (JD-25) şi Manoah 
(JD-42).  
 

 Manoah ştia că Dumnezeu are un plan special pentru viaţa 
fiului său. Dorea să ştie exact care era planul, ca împreună cu 
soţia lui să fie părinţii doriţi de Dumnezeu. Ai şi tu părinţi 
credincioşi care se roagă pentru tine, ca tu să ştii planul lui 
Dumnezeu pentru viaţa ta? Să ai astfel de părinţi e o 
binecuvântare deosebită de la Dumnezeu.  
 
Scena 3  
 

Aşează-l pe Samson (JD-43).  
 

 Când fiul lor s-a născut, l-au numit Samson. Se rugau pentru el 
şi îl priveau cum creştea. Părul lui era din ce în ce mai lung, iar 
Samson devenea din ce în ce mai puternic. Israeliţii puteau să 
vadă prin înfăţişarea lui faptul că Dumnezeu îl alesese pentru un 
scop special.  
 Biblia spune că el a crescut şi Domnul l-a binecuvântat. 
Probabil că în adolescenţă, Dumnezeu începuse să-i dea puterea 
de a scăpa pe Israel de filisteni şi să fie judecător.  
 

 Nu ştim când l-a cunoscut Samson pe Dumnezeu, dar ştim că 
Samson avea credinţă în El (Evrei 11:32).  

Vorbeşte repede, ca şi cum 
abia ai mai răsufla, plin de 
entuziasm.  

Planşa 5-1 
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 Doar atunci când începi să Îl cunoşti pe Dumnezeu, punându-ţi 
încrederea în Domnul Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor, îţi dai 
seama că Dumnezeu are un plan pregătit pentru tine. Planurile Lui 
sunt bune şi înţelepte. El plănuieşte să facă pe fiecare creştin 
asemenea Domnului Isus. Nu devii perfect – Samson cu siguranţă 
nu era perfect. Când devii creştin, Dumnezeu Duhul Sfânt vine să 
locuiască în tine. El te ajută să faci lucrurile care Îi plac Lui. Te 
ajută în atitudinea pe care o ai faţă de părinţii tăi, te ajută să-ţi 
schimbi modul greşit de a vorbi. Toate acestea fac parte din planul 
lui Dumnezeu pentru tine.  
 

 E minunat să ştii că Dumnezeu are un plan pentru tine, dar 
dacă nu eşti mântuit, nu ai parte de el.  
 

 Samson avea credinţă în Dumnezeu şi probabil că ştia că 
Dumnezeu vrea ca el să izbăvească pe israeliţi de filisteni.  
  

 Într-o zi, Samson s-a coborât la Timna şi a văzut acolo o 
filisteancă. (Aşează filisteanca JD-44). Probabil că a fost dragoste la 
prima vedere, deoarece Samson s-a întors acasă şi le-a spus 
părinţilor să înceapă să facă pregătirile pentru nuntă. În acele zile, 
părinţii erau aceia care alegeau partenerii de căsătorie pentru fiii şi 
fiicele lor. Israeliţii nu trebuiau să se căsătorească cu cineva care 
nu credea în Dumnezeul cel viu şi adevărat. Această fată crescuse 
lângă filistenii care se închinau dumnezeului grâului, Dagon. Ea nu 
credea în Dumnezeul cel viu şi adevărat.  
 

Îndepărtează filisteanca (JD-44) şi aşează pe Manoah (JD-42) şi soţia lui 
(JD-41). 
 

 Părinţii lui Samson credeau în Dumnezeul cel viu şi adevărat. 
Cum crezi că s-au simţit ei când au auzit planul lui Samson de a 
se căsători cu o filisteancă? Cu siguranţă au fost foarte întristaţi. 
Ştiau că Dumnezeu are un plan special pentru viaţa lui Samson.  
 

 Cum putea oare Dumnezeu să-Şi împlinească planul Lui pentru 
viaţa lui Samson, dacă Samson se căsătorea cu o filisteancă? Nu 
cred că Samson se mai gândea la planul lui Dumnezeu pentru 
viaţa sa. Se gândea la acea fată frumoasă, cu care dorea atât de 
mult să se căsătorească. Dar Dumnezeu nu uitase de planul 
special pe care Îl avea cu Samson.  
 

 Acesta e unul dintre lucrurile minunate ale faptului că eşti în 
familia lui Dumnezeu. Dacă aparţii lui Dumnezeu, atunci poţi să fii 
sigur că El nu renunţă la planurile Sale pentru tine când faci o 
greşeală mare sau când păcătuieşti împotriva Lui. Bineînţeles, 
păcatul tău strică relaţia ta cu Dumnezeu, şi e nevoie să vii la El şi 
să-I spui că îţi pare rău, dar Dumnezeu continuă să aibă acel plan 
special de a te face să gândeşti şi să te comporţi ca Domnul Isus. 
Citim aceste cuvinte minunate în Biblie: „Acela care a început în 
voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus 
Hristos.“ (Filipeni 1:6). Dumnezeu nu renunţă la tine, şi nu a 
renunţat nici la Samson.  
 

 Samson şi părinţii lui s-au dus înapoi în Timna. Pe drum, 
Samson a fost atacat de un leu tânăr. Pentru un motiv oarecare, 
părinţii lui nu erau împreună cu el, pentru a-l ajuta, dar Dumnezeu 
era acolo. Duhul Domnului i-a dat lui Samson puterea de a sfâşia 
acel leu cu mâinile sale. N-a spus nimănui ce s-a întâmplat, nici 
chiar părinţilor lui.  

ACN 

ACM 

Arată Timna pe hartă. 

Planşa 5-2 

Planşa 5-3 
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Scena 4 
 

 Mai târziu, când Samson s-a întors în Timna pentru a se 
căsători cu fata filisteancă, s-a oprit la locul unde sfâşiase leul. În 
scheletul leului, un roi de albine îşi construise stupul, care era plin 
de miere. Samson a luat miere cu mâinile şi a mâncat, apoi şi-a 
continuat drumul. Când şi-a văzut părinţii le-a dat şi lor din miere, 
dar nu a le-a spus nici lor de unde a luat-o.  
 

Aşează pe Samson (JD-43), filisteanca (JD-44) şi nuntaşii(JD-46).  
 

 La ospăţul de nuntă au fost aduşi 30 de invitaţi, să 
sărbătorească împreună cu el. Toţi râdeau şi se simţeau bine. 
Samson s-a hotărât să le spună o ghicitoare. „Dacă mi-o veţi ghici 
în şapte zile, voi da fiecăruia dintre voi un rând frumos de haine, 
dar dacă nu o veţi rezolva, îmi veţi da voi fiecare câte un rând de 
haine noi.“, le-a spus Samson. Era sigur că nu vor reuşi să 
dezlege ghicitoarea.  
 

Îţi aminteşti care era ghicitoarea? Ai dezlegat-o? Ai ultima şansă!  
 

Îndepărtează pe Samson (JD-43) şi filisteanca (JD-44).  
 

 Cei 30 de bărbaţi au încercat timp de trei zile să dezlege 
ghicitoarea, dar fără succes. În a patra zi, s-au dus la soţia lui 
Samson şi au început să o ameninţe că o vor arde pe ea şi pe 
tatăl ei, dacă nu va afla răspunsul de la Samson pentru ei. Chiar 
au luat în serios provocarea!  
 

Îndepărtează nuntaşii (JD-46) şi aşează pe Samson (JD-43) şi filisteanca 
(JD-44).  
 

 Soţia lui Samson a plâns şi nu i-a dat pace toată săptămâna! 
„Nu mă iubeşti! Dacă m-ai iubi, mi-ai spune răspunsul la 
ghicitoare!, suspina ea. Samson, săturându-se să o tot audă, i-a 
dat răspunsul.  
 

Îndepărtează toate figurile.  
 

Ea s-a grăbit să le spună răspunsul acelor bărbaţi, ca să nu-i facă 
vre-un rău ei şi familiei sale.  
 

Aşează pe Samson (JD-43) şi nuntaşii (JD-46).  
 

 Imaginează-ţi privirea îngâmfată de pe faţa filistenilor când au 
venit la Samson cu răspunsul ghicitorii. În a şaptea zi, au aşteptat 
până în ultimul minut, înainte de apusul soarelui, ca Samson să 
creadă că n-au reuşit.  
 

„Ce este mai dulce decât mierea, şi ce este mai tare decât leul?” 
Acei bărbaţi au rezolvat ghicitoarea. Răspunsul era miere în leu. 
Samson şi-a dat seama că ştiau răspunsul de la soţia lui. Era de-a 
dreptul furios!  
 

 Acum Samson avea un motiv să se lupte cu filistenii. Duhul 
Domnului a venit asupra lui şi i-a dat putere să ucidă 30 de filisteni 
dintr-un alt oraş. A luat hainele fiecăruia dintre ei şi le-a dat celor 
ce-au dezlegat ghicitoarea.  
 

Acei bărbaţi au câştigat pe nedrept, iar ca rezultat, 30 de oameni 
din naţiunea lor au murit. Dacă Samson era îndeajuns de mânios 
să omoare 30 de bărbaţi, gândeşte-te cât de mânios trebuie să fi 
fost pe soţia lui! „Nu voi sta aici“, s-a gândit Samson, mergând 

Un copil poate citi ghicitoarea 
din Biblie.  

Planşa 5-4 
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  spre casa părinţilor săi. Tatăl soţiei lui era mai mult decât sigur că 
Samson nu se va mai întoarce, aşa că a spus fiicei lui să se 
căsătorească cu un prieten al lui Samson. Şi ea a făcut aceasta.  
 
Scena 5 
 

 După un timp, pe vremea când filistenii secerau grâul, mânia lui 
Samson s-a mai potolit şi s-a dus să-şi viziteze soţia. Socrul său 
însă, nu l-a lăsat să intre în casă la ea, deoarece ea se 
recăsătorise. Cum crezi că s-a simţit Samson?  
 

Aşează vulpile pe câmp (JD-47).  
 

 Samson s-a mâniat cumplit. Cumva, a prins 300 de vulpi şi le-a 
legat cozile, perechi. Apoi, a aprins o torţă pe care a pus-o la 
mijloc, între cele două cozi. A dat drumul vulpilor pe câmpul cu 
snopi de grâu al filistenilor. Grânele erau foarte uscate, iar focul s-a 
aprins repede. Focul s-a întins până în grădinile cu măslini şi în vii. 
Totul ardea. Era imposibil pentru filisteni să-l stingă. Nu puteau să 
se apropie de foc, datorită căldurii acestuia. Bineînţeles, pe vremea 
aceea nu erau pompieri, ca să-i cheme să-i ajute! Aşadar, toată 
recolta lor a fost distrusă dintr-odată!  
 

Îndepărtează vulpile din câmp (JD-47).  
 

Cum crezi că s-au simţit filistenii acum?  
 

„Ce să facem să ne răzbunăm?“ se întrebau poate unul pe celălalt. 
Erau atât de furioşi încât au omorât-o pe fosta soţie a lui Samson şi 
pe tatăl ei.  
 

 După aceasta, Samson s-a hotărât să omoare şi mai mulţi 
filisteni. A coborât la Etam şi locuia într-o peşteră. În acest timp, 
filistenii şi-au adunat armata şi s-au dus în Iuda să-l caute şi să-l 
omoare pe Samson.  
 

Aşează bărbaţii din Iuda (JD-31) şi frânghiile (JD-48) pe Samson.  
 

 De teamă pentru vieţile lor, bărbaţii din Iuda l-au găsit pe 
Samson, l-au  legat cu două frânghii şi l-au dus filistenilor. Samson 
a fost de acord să meargă cu ei, doar cu condiţia să promită că nu 
îl vor omorî.  
 

Aşează filistenii fugind (JD-49).  
 

Filistenii l-au văzut pe Samson venind şi s-au îndreptat spre el în 
fugă, scoţând strigăte ascuţite de război. Ce va face Samson 
acum?  
 

Duhul Domnului i-a dat lui Samson o putere extraordinară. În timp 
ce a tras de funii, acestea au căzut la pământ, ca arse. Samson s-a 
uitat repede împrejur, să găsească ceva cu care să lupte.  
 
Ia funiile (JD-48) şi aşează falca de măgar (JD-50).  
 

În apropiere era aruncată o falcă de măgar, neuscată încă. A 
apucat-o şi a început s-o învârtă printre filisteni. Până ca ei să-şi 
dea seama bine ce se întâmplă, Samson a ucis 1.000 de bărbaţi cu 
falca unui măgar!  
 

Samson a început să îi distrugă pe filisteni. Era parte din planul 
special pe care Dumnezeu îl avea cu el.  

 

Planşa 5-5 

Planşa 5-6  
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 Israel era în aşteptarea unui om ca Samson. Ei şi-au dat seama 
că Dumnezeu l-a ales pe Samson pentru a începe eliberarea din 
mâinile filistenilor şi să fie judecător în Israel.  
 

 Samson a fost judecător în Israel timp de 20 de ani. Câteodată 
a luat decizii bune, alteori a mers pe propriul drum. Nu a fost un 
lider perfect, dar Dumnezeu l-a folosit pentru a-i ţine pe filisteni sub 
control. Samson făcea parte din planul lui Dumnezeu pentru Israel.  
 

 E uimitor şi emoţionant să te gândeşti că eşti parte din planul lui 
Dumnezeu. El e atât de măreţ, de puternic, de înţelept, iar planul 
Lui te include şi pe tine, dacă eşti mântuit. Planul Lui pentru tine e 
să fii ca Domnul Isus. Duhul Sfânt locuieşte în tine pentru a te ajuta 
să devii ca El. Bineînţeles, Dumnezeu are un plan şi pentru viitorul 
tău. Când ai de luat decizii, cere-i lui Dumnezeu să te ajute să alegi 
calea Lui.  
 

 Primul pas în găsirea scopului lui Dumnezeu pentru viaţa ta 
este să te întorci de la păcatul tău şi să crezi în Domnul Isus ca 
Mântuitor al tău. Când faci aceasta, Biblia spune că eşti „în 
Hristos“. (Citeşte 2 Corinteni 5:17). „Dacă este cineva în Hristos, 
este o făptură nouă“. Vei fi o persoană nouă, diferită, care va dori 
să trăiască pentru Dumnezeu. Acesta este planul lui Dumnezeu. 
Nu vrei să te încrezi în Isus Hristos acum, crezând că El a murit 
pentru tine? Spune-i că vrei ca planurile Sale să fie împlinite în 
viaţa ta.  
 

ACM 

ACN 
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  Întrebări recapitulative  
 
1. Cum a fost anunţată naşterea lui Samson? (Printr-un Înger).  
 
2. Care a fost scopul special pe care Dumnezeu l-a avut pentru 

Samson? (Să înceapă eliberarea poporului Israel şi să fie 
judecătorul lor).  

 
3. Care este scopul special pe care Dumnezeu îl are pentru 

fiecare persoană mântuită? (Să devină din ce în ce mai 
asemănătoare cu Domnul Isus).  

 
4. După ce se putea şti că Samson era nazireu? (Avea părul 

lung).  
 
5. Când începi să descoperi planul lui Dumnezeu pentru tine? 

(Din momentul în care îţi pui încrederea în Isus Hristos ca 
Mântuitor).  

 
6. Care era ghicitoarea cu care Samson a încercat să-i încurce pe 

filisteni? („Din cel ce mănâncă a ieşit ce se mănâncă, şi din cel 
tare a ieşit dulceaţă.“).  

 
7. De ce greşelile lui Samson nu au deranjat planurile lui                        

Dumnezeu? (Dumnezeu e atotputernic şi înţelept).  
 
8. Ce a făcut Samson cu o falcă de măgar? (A omorât 1.000 de 
filisteni).  
 
9. Ce ar trebui să facă un copil al lui Dumnezeu atunci când 

plănuieşte ce meserie să aibă în viitor? (Să ceară lui 
Dumnezeu să îl călăuzească).  

 
10. Spuneţi versetul de azi: „Doamne, Dumnezeule, multe sunt 

minunile şi planurile Tale pentru mine.“ Psalmul 40:5  
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Lecţia 6 
 

Samson şi Dalila 
 
Text biblic pentru învăţători 
Judecători 16:4-31 
 

Adevăr central 
Paşii pe calea păcatului te îndepărtează de Dumnezeu. 
 

Aplicaţie 
Mântuit:   Vino înapoi la Dumnezeu, mărturisindu-I păcatul tău. 
 

Verset de memorat 
„Să dăm la o parte orice piedică, şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne, şi să alergăm cu 
stăruinţă în alergarea care ne stă înainte.“ Evrei 12:1 
 

Ajutoare vizuale  
 Figurile: JD-43, JD-48, JD-49, JD-51, JD-52, JD-53a, JD-53b, JD-54, JD-55, JD-56, JD-57, JD

-58, JD-59a, JD-59b, JD-60 şi JD-61.  
 Urme de picior pe care să scrie cuvintele: „Eu primul“,  „anturaj nepotrivit“, „minciună“ şi 

„neascultare“. 
 

Schiţa lecţiei 
 

Introducere  
 

Urme           AC 
 

Desfăşurarea evenimentelor 
 

1. Samson îndrăgostit de Dalila 

2. Dalila, mituită cu bani, încearcă să afle sursa puterii lui ACM 

3. Samson îi spune 

 „foloseşte funii noi, neuscate“ 

 „foloseşte funii nefolosite“      ACM 

 „împleteşte-mi părul“ 

4. Samson îi spune „taie-mi părul“     ACM 

5. Dalila îi taie părul 

6. Samson prins de filisteni 

7. Samson orb şi învârtind la râşniţă      ACM 

8. Samson scos din temniţă pentru a fi batjocorit 

9. Samson stă între stâlpi  

10. Samson se roagă  

 
Punct culminant  
 

Samson împinge stâlpii, templul se dărâmă 
 
Concluzie  
 

Samson moare împreună cu toţi filistenii prezenţi    ACM 
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Lecţia  
 

Aşează mai multe forme de urme (pe care nu sunt scrise cuvinte) pe 
podea, care să ducă departe de tine. Cere unui copil să-şi aşeze tălpile 
pe urme şi să meargă în direcţia în care duc ele.  
 

„Aceşti paşi te îndepărtează de mine, nu-a aşa?“ 
 

 Samson a făcut nişte paşi care l-au îndepărtat de Dumnezeu. 
Unul dintre ele este acesta: (ridică urma pe care scrie „Eu primul“). 
Poţi să te gândeşti la o situaţie în care el dorea să facă numai 
ceea ce îi plăcea? Da, când a dorit să se căsătorească cu 
filisteanca, deşi tatăl său l-a sfătuit să n-o facă. Dacă eşti mântuit 
şi eşti egoist, acest fapt te îndepărtează de Dumnezeu. Păcatul e 
cel ce strică părtăşia ta cu Dumnezeu. S-a întâmplat aceasta şi în 
viaţa lui Samson.  
 

Scena 1  
 

 Ce urmează să se întâmple în viaţa lui Samson? Samson se 
îndrăgosteşte din nou. De data aceasta, de o femeie frumoasă 
care locuia tot între filisteni. Numele ei era Dalila.  
 

Aşează pe Samson (JD-43) şi Dalila (JD-51).  
 

 Liderii filistenilor îl urau pe Samson pentru tot ceea ce le-a 
făcut el. Când au auzit că Samson s-a îndrăgostit de Dalila, erau 
aşa de bucuroşi! Au venit la ea cu un plan foarte inteligent. 
  
Aşează banii (JD-52).  
 

„Află care e secretul marii lui puteri şi vei deveni o femeie bogată!“ 
i-au spus Dalilei. „Fiecare dintre noi îţi vom da 1.100 de sicli de 
argint pentru această informaţie“. Această sumă reprezintă sute 
de mii de lei în banii noştri – o mare tentaţie pentru Dalila.  
Biblia nu menţionează că şi Dalila îl iubea pe Samson.  
 

Scena 2  
Aşează pe Samson ras în cap (JD-53a) cu păr pe cap (JD-53b), pe 

Dalila stând jos (JD-54).  
 

 Următoarea dată când Samson a vizitat-o pe Dalila, în casa ei 
erau filisteni care se ascundeau – gata să-l prindă pe Samson, din 
momentul în care aflau secretul puterii lui.  
 

„O, Samson, spune-mi de unde-ţi vine puterea ta cea mare, şi cu 
ce ar trebui să fii legat ca să fii biruit“ îi şoptea dulceag Dalila în 
ureche.  
 

 Samson ar fi trebuit să îşi dea seama de motivul cu care 
Dalila îl întreba acel lucru, deoarece ştia că se află pe teritoriul 
duşmanului, iar filistenii nu doreau altceva decât să afle cum să îl 
prindă. Ar fi trebuit să i se pară ciudat că această femeie îi pune 
astfel de întrebări. Dar Samson nu avea habar de ceea ce se 
întâmpla. A mai făcut un pas greşit care l-a îndepărtat de 
Dumnezeu – anturajul nepotrivit. (Aşează această urmă pe tablă). 
Dacă eşti într-un anturaj nepotrivit, vei face şi tu lucruri greşite pe 
care în mod normal nu le-ai face.  
 

I s-a întâmplat şi lui Gabi. El era creştin, dar după ce a schimbat 
şcoala la care mergea, a început să petreacă timp în compania 
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„băieţilor duri”. Aceştia se ocupau cu scrierea cuvintelor urâte pe 
pereţi, unele dintre ele fiind chiar dezgustătoare. Într-o seară, unul 
dintre ei a adus droguri şi toţi le-au încercat. Gabi a început şi el 
să folosească cuvinte urâte. Nu mai mergea de acum la ora 
biblică, acolo unde îl primise pe Domnul Isus ca Mântuitor. 
Această stare a continuat luni de zile, înainte ca Gabi să se 
întoarcă la Dumnezeu şi să-I ceară iertare că a făcut un aşa 
dezastru din viaţa sa. Dumnezeu l-a iertat, fiindcă aşa a promis: 
„Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne 
ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire.“ (1 Ioan 1:9). 
Gabi a învăţat că anturajul nepotrivit te îndepărtează de 
Dumnezeu – la fel cum l-a îndepărtat pe Samson.  
 

 Oare ce răspuns va da Samson? Probabil că era ca un joc 
pentru el. A inventat un răspuns: „Leagă-mă cu şapte funii noi, 
care să nu fie încă uscate şi voi deveni la fel de slab ca oricare 
om.” Aceste funii erau din intestine de animale şi nu se rupeau 
uşor, mai ales când erau încă proaspete şi neuscate.  
 

Samson a ales să-i spună Dalilei o minciună, poate ca să se 
distreze, dar totuşi o minciună. El chiar savura acest joc periculos. 
  
Aşează funiile (JD-55) pe Samson.  
 

 Probabil că în timp ce Samson dormea, conducătorii filistenilor  
i-au adus Dalilei legăturile, iar ea l-a legat. Cu grijă şi în linişte,    
le-a înfăşurat în jurul trupului său puternic. Dalila, având acei 
oameni ascunşi în camera ei, gata de a-l prinde, l-a strigat: 
„Filistenii sunt asupra ta, Samson!“ 
 

Îndepărtează legăturile (JD-55).  
 

 Samson a rupt funiile, cum ai rupe o aţă. Secretul puterii lui nu 
a fost descoperit, iar filistenii nu au ieşit din ascunzătoarea lor.  
 

„Te-ai distrat pe seama mea, Samson!“ se plângea Dalila. Te rog, 
spune-mi cum poţi fi legat“.  
 

 Samson era pregătit cu o altă poveste. O citim în Biblie: „Dacă 
aş fi legat cu funii noi, care să nu fi fost întrebuinţate niciodată, aş 
slăbi şi aş fi ca orice alt om.“ (Judecători 16:11). Încă o minciună! 
 

Aşează frânghiile (JD-48) asupra lui Samson.  
 

Ce părere are Dumnezeu despre minciuni? Ascultă răspunsul pe 
care îl poţi găsi în următoarele cuvinte din Biblie: (Citeşte 
Proverbe 6:16-17). Da, Dumnezeu urăşte minciuna. Minciuna este 
cu siguranţă un pas care te îndepărtează de Dumnezeu. (Aşează 

urma pe care scrie „minciună”). Băiat sau fată care-l urmezi pe 
Domnul Isus, spui minciuni? Dacă răspunsul este „da“, atunci 
trebuie să ştii că „apropierea“ ta de Dumnezeu este stricată. Când 
faci anumite lucruri care nu-i plac mamei sau tatălui tău, relaţia ta 
între tine şi ei e tensionată. Nu te dau afară din familia lor, dar 
aşteaptă ca tu să-ţi ceri iertare. La fel este şi cu Dumnezeu. Nu 
lăsa ca minciunile tale să-ţi strice relaţia cu Tatăl tău ceresc. 
Minciuna Îl nemulţumeşte pe Dumnezeu, iar minciunile lui 
Samson nu erau mai diferite.  
 

De data aceasta, filistenii erau cei care trebuiau să-şi dea seama 
că Samson nu spune adevărul. De unde ştim că funiile noi nu-l 
puteau ţine legat pe Samson? Da, bărbaţii din Iuda le-au încercat!  
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   Dalila l-a legat cu funiile noi şi a strigat: „Samson, filistenii sunt 
asupra ta!“ 
 

 Funiile au pleznit de pe braţele lui Samson ca nişte fire toarse. 
Şi de data aceasta, filistenii din casa Dalilei au rămas în 
ascunzătoarea lor.  
 

 Dalila nu se descuraja uşor. Dorea banii şi nu renunţa să 
încerce să afle secretul. De data aceasta, când ea l-a întrebat, 
Samson i-a spus – să citim din Biblie (citeşte Judecători 6:13b):  
„N-ai decât să împleteşti cele şapte şuviţe de păr din capul meu în 
urzeala ţesăturii.“ 
 

 În acele zile nu existau fabrici în care oamenii confecţionau 
haine. (aşează războiul de ţesut – JD-56). Femeile ţeseau manual  
într-un război de ţesut ca şi acesta. Cu grijă, Dalila a luat părul lui 
Samson. Era atât de lung încât trebuia să îl ţină împletit în şapte 
şuviţe. A luat-o pe fiecare şi a ţesut-o în material. Probabil că era 
foarte relaxant pentru Samson, fiindcă imediat a adormit. S-a 
apropiat foarte tare de a spune adevărul despre secretul puterii lui. 
  

 Dalila i-a pironit părul în pământ cu un cui de lemn. „Samson, 
trezeşte-te!“ Filistenii sunt aici să te prindă!“ Samson s-a trezit şi a 
sărit în picioare. Ce crezi că s-a întâmplat cu acel război de ţesut? 
S-a ridicat odată cu el şi probabil că s-a dezmembrat! Ce crezi că 
au făcut filistenii? Au rămas în ascunzătoare! 
 

Îndepărtează războiul de ţesut (JD-56) şi Dalila şezând (JD-54). Aşează 
pe Dalila (JD-51) în stânga lui Samson.  
 

„Cum poţi să spui că mă iubeşti, când nu ai încredere în mine, 
Samson? E a treia oară când ţi-ai bătut joc de mine şi nu mi-ai 
spus secretul puterii tale.“  
 

 În fiecare zi, Dalila îl sâcâia şi nu îi dădea pace, până când 
Samson s-a săturat. S-a gândit că nu mai poate suporta stăruinţa 
ei, aşa că iată ce i-a spus (Citeşte Judecători 16:17): „Briciul n-a 
trecut peste capul meu, pentru că sunt închinat Domnului din 
pântecele mamei mele. Dacă aş fi ras, puterea m-ar părăsi, aş 
slăbi şi aş fi ca oricare om.“ Samson ştia foarte bine că nu trebuia 
să-i spună. Dumnezeu îi dăduse această mare putere pentru a 
ajuta pe israeliţi să lupte împotriva filistenilor. Ştia că Dalila va 
spune mai departe această informaţie importantă. Cu siguranţă, 
acesta era un pas de neascultare.  
 

Aşează urma pe care scrie „neascultare“.  
 

 Şi cei ce sunt ai lui Dumnezeu pot fi neascultători. Ţii şi tu ură 
pe cineva? O altă fată a câştigat un premiu la care şi tu ai sperat, 
şi refuzi să fi prietenoasă faţă de ea. Sau un băiat ţi-a răsturnat 
bicicleta şi ţi-a stricat ceva la ea. El şi-a cerut scuze, dar tu încă nu 
poţi uita că ţi-a făcut asta. Dumnezeu spune: „Iubeşte-l pe 
aproapele tău ca pe tine însuţi“. Aşa că, aceste reacţii sunt de fapt 
neascultare, un pas departe de Dumnezeu. Dacă ţii în inima ta 
ranchiună, lucrurile între tine şi Dumnezeu nu vor fi bune.  
 

 Din nefericire, lui Samson nu îi părea rău. A adormit buştean în 
poala Dalilei. Dalila (înlocuieşte figura JD-51 cu JD-54) şi-a dat 
seama că de data asta i-a spus adevărul. Ştia că filistenii sunt gata 
şi aveau banii pregătiţi pentru ea. Pe furiş, a chemat un bărbat 
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care să-i radă toate cele şapte şuviţe. Cu fiecare şuviţă care 
cădea pe pământ, puterea lui Samson îl părăsea. Când tot părul a 
fost ras, s-a dus şi puterea lui. Dumnezeu poruncise ca părul să  
nu-i fie tuns niciodată.  
 

Îndepărtează părul lui Samson (JD-53b).  
 

 Samson stătea acolo dormind, neputincios, fără să ştie măcar 
ce se întâmpla cu el. Dormea adânc, până când Dalila l-a trezit. 
„Samson, filistenii sunt aici!“ 
 

Aşează filistenii fugind (JD-49) şi pe Samson în picioare (JD-53a).  
 

 Samson nu era deloc îngrijorat. S-a gândit: „Voi scăpa, cum am 
scăpat şi înainte.“ Dar, ascultă aceste cuvinte din Biblie (citeşte 
Judecători 16:20b): „Nu ştia că Dumnezeu se depărtase de el.“ 
 

Filistenii au sărit din ascunzătoarea lor, curajoşi acum, văzându-l 
slăbit. L-au prins, i-au scos ochii şi l-au dus prizonier în Gaza.  
 

Scena 3  
 

Aşează pe Samson învârtind la râşniţă (JD-57).  
 

 În închisoarea din Gaza, filistenii l-au forţat pe Samson să 
macine grâu pentru ei. Zi după zi, învârtea la osie. Orb, 
neputincios, Samson şi-a petrecut următorul an făcând munca 
unei femei. Acesta era unul dintre cele mai jenante lucruri pe care 
le putea face un bărbat în zilele de atunci. Era rezultat al 
depărtării lui de Dumnezeu.  
 

 Când cei mântuiţi merg pe calea lor în loc să meargă pe calea 
lui Dumnezeu, au probleme. Poate eşti aici şi simţi că ai făcut şi tu 
aceşti paşi care te-au îndepărtat de Dumnezeu şi îţi pare foarte, 
foarte rău. Nu vrei să vii la El şi să-i spui acest lucru? Aminteşte-ţi 
acea promisiune minunată: „Dacă ne mărturisim păcatele, El este 
credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice 
nelegiuire.“ (1 Ioan 1:9). Dumnezeu te va ajuta să eviţi aceşti paşi. 
Nu continua pe calea neascultării. Versetul de astăzi ne spune să 
dăm la o parte … păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne (Evrei 
12:1).  
 

 Samson savurase pentru un timp modul lui păcătos şi nesăbuit 
de a trăi, dar nu şi acum. În închisoare a avut timp să se 
gândească şi, cu siguranţă, şi-a dat seama cât de greşit şi 
necugetat a fost. Zi după zi însă, ceva se întâmpla cu părul lui. 
Creştea.  
 

Scena 4  
 

Aşează filistenii în templu (JD-58), stâlpii (JD-59a şi 59b) şi Dagon (JD-
60).  
 

 Conducătorii filistenilor erau atât satisfăcuţi în inimile lor  
avându-l captiv pe Samson. Erau mai mult decât încântaţi să îl 
vadă pe prizonierul lor neajutorat. Bineînţeles, credeau că 
dumnezeul lor, Dagon, i-a ajutat să îl prindă pe Samson.  
 

„Lăudat să fie Dagon! Dumnezeul nostru ne-a dat în mâinile 
noastre pe cel ce ne-a ars pământurile şi ne-a ucis oamenii“ îi 
cântau ei laudă lui Dagon.  
 

 Apoi, cineva a avut o idee grozavă. S-a răspândit repede prin 
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  mulţime. „Aduceţi-l pe Samson să ne distreze!“, au strigat ei.  
 Parcă îi vedem cum fugeau să îl aducă pe Samson. Pe acoperiş 
erau peste 3.000 de bărbaţi şi femei, care arătau cu degetul şi îşi 
băteau joc de el. Conducătorii cei mai importanţi erau sub acoperiş, 
unde puteau fi umbriţi de arşiţa soarelui. Îl priveau cu ură şi dispreţ, 
batjocorindu-l. 
 

 Samson i-a cerut tânărului care îl ţinea: „Du-mă la stâlpi şi   lasă
-mă să mă sprijin de ei.“ 
 

 Râsetele batjocoritoare au continuat. Samson a ajuns la capătul 
puterilor. A început să strige la Dumnezeu. (Citeşte Judecători 
16:28). „Doamne Dumnezeule, adu-ţi aminte de mine, te rog; 
Dumnezeule, dă-mi putere numai de data aceasta şi cu o singură 
lovitură să mă răzbun pe Filisteni pentru cei doi ochi ai mei!“ 
Samson s-a încrezut în Dumnezeu, iar Dumnezeu nu l-a 
dezamăgit.  
 

Aşează pe Samson sprijinindu-se (JD-61) între cei doi stâlpi.  
 

 Samson a ajuns între cei doi stâlpi din mijloc, ce suţineau 
templul. A îmbrăţişat amândoi stâlpii şi a strigat: „Să mor împreună 
cu filistenii!“ 
 

Răstoarnă scena pentru a arăta stâlpii căzând, apoi îndepărtează figurile.  
 

 Samson a tras cu toată puterea lui şi templul s-a prăbuşit peste 
el şi peste toţi oamenii de acolo, chiar şi peste conducătorii 
filistenilor.  
 

 Totul s-a făcut praf. Nimeni nu a mai rămas în viaţă. Cei pe care 
Samson i-a ucis la moartea lui, au fost mai mulţi decât a omorât în 
timpul vieţii. Dumnezeu l-a folosit de-a lungul vieţii pe Samson, în 
ciuda tuturor greşelilor lui. Vedem cât de bun, răbdător şi iubitor 
este Dumnezeu faţă de cei ce fac paşi nesăbuiţi, îndepărtându-se 
de El prin păcatele lor. Dumnezeu se poartă la fel şi cu tine. 
Continuă să te întorci la El, imediat ce ai făcut un pas în direcţia 
greşită. Încrede-te în promisiunea lui de a te ierta. El te va folosi, va 
duce planurile Lui la îndeplinire cu tine, la fel cum a făcut cu 
Samson, ultimul dintre judecătorii lui Israel.  
 

 

Întrebări recapitulative 
 

1.  De cine s-a îndrăgostit Samson? (Dalila).  
 
2.  De ce s-a dovedit acest fapt a fi nesăbuit şi periculos? (Filistenii 

s-au folosit de ea pentru a afla secretul puterii lui).  
 
3.  Dalila era un anturaj nepotrivit pentru Samson şi ea l-a dus un 

pas mai departe de Dumnezeu. Care era acel pas. (Minciuna).  
 
4.  Ce simte Dumnezeu faţă de minciună? (Urăşte minciuna).  
 
5.  Spuneţi una din încercările nereuşite ale filistenilor de a-l lega şi 

prinde pe Samson. (Cu funii noi, neuscate; cu funii nefolosite;  
să-i împletească părul în ţesătură).  

 
6.  Într-un final, Samson i-a spus Dalilei secretul puterii lui. Care 
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era acesta? (Părul lui lung).  
 

7.  Ce pas a făcut el îndepărtându-se de Dumnezeu? (Neascultarea).  
 
8.  Câţi oameni au făcut şi ei acest pas? (Toţi).  
 
9.  Ce au făcut filistenii cu Samson după ce l-au capturat? (I-au scos ochii şi l-au făcut prizonier). 
  
10.  Ce ar trebui să facă un creştin când îşi dă seama că a păcătuit? (Să-şi mărturisească   

păcatul lui Dumnezeu).  
 
11.  Ce rău face păcatul în viaţa unui creştin? (Îi strică părtăşia cu Dumnezeu).  
 
12.  Cum s-a sfârşit viaţa lui Samson? (A dărâmat templul lui Dagon, toţi filistenii prezenţi au 

murit împreună cu el).  
 
 
 

Prezentarea Evangheliei 
 

 În această lecţie, poate vei dori să introduci în programul tău următoarea prezentare a 
Evangheliei, ca aplicaţie pentru copiii nemântuiţi. 
 

 Majoritatea dintre voi aţi trecut de învăţarea alfabetului, dar astăzi vom învăţa o lecţie 
folosindu-ne de literele Î, C, M.  
 

(Învăţătorule, mergi într-o anumită direcţie, opreşte-te, apoi mergi în direcţia opusă)  
 

 Ceea ce eu tocmai am făcut, începe cu Î. Este o „Întoarcere”. De la naştere, o iei spre direcţia 
greşită – departe de Dumnezeu. Multora le place să meargă pe această cale şi nu doresc să se 
întoarcă. Dar dacă doreşti să fi salvat de păcatul tău, trebuie să doreşti să te întorci de la păcat 
şi să mergi în direcţia opusă. (Fapte 3:19).  
 

„C” vine de la „credinţă”. Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a murit pentru păcat. A fost crucificat 
pe o cruce, iar acolo Dumnezeu L-a pedepsit pentru păcatul întregii omeniri. El a murit, dar a 
înviat a treia zi. Poate cunoşti aceste lucruri, dar ai crezut tu cu adevărat în El? Pentru a fi 
mântuit, trebuie să te încrezi în Domnul Isus Hristos ca să te salveze. Biblia spune: „Crede în 
Domnul Isus şi vei fi mântuit“ (Fapte 16:31). Dacă aceasta este cu adevărat ceea ce vrei, dar ai 
întrebări şi ai dori să vorbeşti cu mine despre acestea, te rog, rămâi pe scaun la sfârşitul 
întâlnirii, iar eu voi ştii că vrei să vorbeşti cu mine.  
 

 Alex era un băiat care şi-a pus încrederea în Domnul Isus ca Mântuitor, dar era prea timid şi 
nu a spus asta nimănui. Într-o zi, prietenul lui, Ionuţ, l-a invitat să meargă cu el cu barca 
duminica dimineaţa. „Îmi pare rău, i-a spus Alex, dar merg la biserică la ora aceea.“ 
 

„Ce?“ l-a  întrebat Ionuţ. „Te duci la biserică? Ce poate fi mai plictisitor decât să mergi la 
biserică!“ 
 

„Mie îmi place să merg“, i-a explicat Alex liniştit, „mai ales de când Isus m-a mântuit – vezi, 
acum eu sunt un creştin.“ 
„Pfui!“, ripostă Ionuţ. „Prostii!“  
Dar Alex simţea că a fost foarte bine ce i-a spus lui Ionuţ. Ascultă aceste cuvinte din Biblie şi 
spune-mi ce reprezintă aici litera „M” (Citeşte Romani 10:9) 
Reprezintă „Mărturisirea”. Trebuie să mărturisim cu gura noastră pe Domnul Isus. Nu putem 
păstra secretul că suntem mântuiţi. Poate că ai făcut pasul „Î” şi „C” dar nu şi „M”. Ce-ar fi să-mi 
mărturiseşti chiar mie înainte să pleci, că Isus e Mântuitorul tău?  
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Imaginea unui soldat 
 
(Lecţia 4) 
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