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Introducere
Foarte mulţi copii nu cunosc aproape nimic despre această Persoană a Trinităţii.
Există multe concepte greşite despre Persoana şi lucrarea Duhului Sfânt, ca şi multe idei adăugate
la ceea ce scrie în Biblie, cum ar fi că prin influenţa Duhului Sfânt oamenii sunt doborâţi la pământ,
amuţesc sau strigă incontrolabil.
Lecţiile se adresează în mod special copiilor mai mari, de aceea unele metode sau cuvinte trebuie
adaptate pentru cei mici.
În mod evident, doar unele aspecte ale învăţăturii despre Persoana şi lucrarea Duhului Sfânt pot fi
incluse în cinci lecţii. De exemplu, nu veţi găsi învăţătura despre darurile Duhului Sfânt. Dacă doriţi
să includeţi mai multă învăţătură despre acest subiect, puteţi să folosiţi seria de lecţii „Mari adevăruri
din cartea Romani“ (publicată de asemenea de AMEC).
Recomandăm predarea sistematică, a întregii serii, săptămână după săptămână, în ordinea dată.
Alternativ, puteţi alege lecţii pentru ocazii speciale. Lecţiile 1-3 sunt cu mesaj predominant
evanghelistic, de aceea pot fi folosite pentru prezentarea Evangheliei în aer liber, în tabere sau la
Grupul Vestea Bună®. Lecţiile 4 şi 5 au fost scrise având ca obiectiv ajutarea copiilor creştini să
crească în viaţa lor spirituală.
Structura lecţiilor nu este ca la cele obişnuite, bazate pe o singură povestire biblică, de aceea în
predare va trebui să folosiţi diferite metode, pe lângă naraţiune. Textul lecţiei include întrebări şi
răspunsuri, studii de caz, discuţii în grup, jocuri de roluri şi activităţi. Bineînţeles, s-ar putea ca nu
toate metodele să se potrivească clasei sau grupului de vârstă la care predaţi, de aceea adaptaţi
lecţia conform nevoilor copiilor!
Avem încrederea că vă veţi bucura să folosiţi metode variate pentru a-i ajuta pe copii să înţeleagă şi
să aplice aceste mari adevăruri în viaţa lor.
Fie ca Însuşi Duhul Sfânt să vă binecuvânteze, în timp ce predaţi această minunată doctrină copiilor.
El este Marele Învăţător (1 Corinteni 2:13).
Predarea adevărurilor biblice
Dacă tot ceea ce faceţi ca învăţător este numai să le spuneţi copiilor povestiri biblice, atunci nu v-aţi
împlinit responsabilitatea de învăţător. Este esenţial ca ei să înveţe adevărurile care reies din aceste
povestiri, şi să îi duceţi un pas mai departe, arătându-le ce însemnătate au ele în viaţa lor zilnică.
Bineînţeles, nu veţi reuşi să vă ocupaţi într-o singură lecţie de toate învăţăturile pe care le cuprinde
povestirea biblică, de aceea în fiecare dintre ele a fost ales un singur adevăr central (AC). Predarea
adevărului central a fost întreţesută de-a lungul naraţiunii, iar pentru a vă ajuta în pregătirea lecţiei,
aceste părţi au fost marcate cu iniţialele AC. Ele sunt marcate şi în planul lecţiei.
Veţi observa faptul că adevărurile centrale au notate alăturat iniţialele „N“ sau „M“, pentru a arăta
cărei categorii de copii se potriveşte aplicaţia – nemântuiţi sau mântuiţi. Lucrul acesta este subliniat
în text de expresii precum: „Dacă nu ţi-ai pus încrederea în Domnul Isus, ca să-ţi ierte păcatele tale
…“ sau „Dacă eşti mântuit, atunci tu …“
Linia verticală laterală scoate în relief aplicaţia adevărului din text. Adaptaţi aplicaţiile la nevoile
copiilor cărora le predaţi lecţiile. De exemplu, în aplicaţie aveţi numele unui băiat, deşi în grup sunt
numai fete, sau poate aplicaţia se potriveşte unor copii de vârstă mai mare, în timp ce în grup aveţi
numai copii mici. Faceţi schimbările pe care le consideraţi necesare. Important este ca întotdeauna
Cuvântul lui Dumnezeu să fie aplicat la viaţa lor.
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Disponibil pentru sfătuire
Când prezentaţi mesajul Evangheliei, vor fi copii care vor răspunde imediat invitaţiei de a se preda
Domnului Isus. Unii vă vor spune mai târziu, iar alţii poate nu vă vor spune niciodată că L-au primit
în inima lor pe Isus Hristos ca Mântuitor. Totuşi, vor fi alţi copii care se bucură dacă sunt ajutaţi să
facă şi ei pasul acesta, dar nu au curajul să spună. Ei au întrebări, şi de aceea au nevoie de ajutor
sau de încurajare în a şti cum să procedeze.
În timp ce vă adresaţi copiilor mântuiţi, vor fi momente în care ei vor dori un sfat referitor la o situaţie
dificilă, sau au nevoie de o clarificare cu privire la aplicarea unui adevăr în viaţa lor zilnică; poate
sunt într-o situaţie în care nu ştiu ce spune Biblia despre ce trebuie să facă; poate au dorinţa să
împărtăşească o problemă pe care o au, ca apoi să vă rugaţi pentru ei, mai ales în cazul în care
dumneavoastră sunteţi singurul lor sprijin creştin. Din aceste motive, este important ca ei să ştie că
pot veni oricând să vă vorbească. De asemenea, este important să ştie când şi unde să vină, atunci
când vor să vă vorbească.
În sfârşit, este esenţial ca acei copii care nu sunt mântuiţi, să nu considere venirea lor la
dumneavoastră drept venirea la Domnul Isus. De aceea, nu le amintiţi posibilitatea de a vorbi cu
dumneavoastră în acelaşi timp în care faceţi invitaţia la Domnul Isus, ca ei să nu aibă impresia că nu
pot să vină la Hristos, decât dacă au venit mai întâi la dumneavoastră, sau că sunt mântuiţi doar prin
simplul fapt că au aşteptat să vă vorbească.
Un exemplu de folosit pentru un copil nemântuit
„Doreşti într-adevăr să trăieşti pentru Domnul Isus, dar nu ştii cum să vii la El? Îmi pare bine că pot
să-ţi explic ce spune Biblia, cum o poţi face. Vino să vorbeşti cu mine. După terminarea lecţiei voi
sta lângă … (dă un punct de reper). Fii atent, eu nu pot să-ţi iert păcatele, doar Isus poate face
aceasta, dar eu te ajut bucuros să înţelegi mai bine cum poţi veni la El. Deci vino şi stai de vorbă cu
mine lângă …“
Un exemplu de folosit pentru un copil mântuit
„Dacă ţi-ai pus încrederea în Domnul Isus, ca Mântuitor al tău, şi nu mi-ai spus încă lucrul acesta, o
poţi face acum. După terminarea lecţiei voi sta lângă … (dă un punct de reper). Doresc să ştiu dacă şi tu
te-ai încrezut în Isus Hristos, ca Domn şi Mântuitor al tău, ca să mă rog pentru tine şi să te ajut.“

Versete de memorat
Pentru fiecare lecţie este sugerat un verset biblic de predat copiilor. Dacă predaţi aceste lecţii în
serie, timp de cinci săptămâni, alegeţi două sau trei versete, pe care copiii să le memoreze, şi pe
care să şi le amintească uşor.

Ajutoare vizuale suplimentare
Scrieţi pentru fiecare lecţie pe o bucată de carton adevărul central (dacă aţi procurat de la AMEC şi
pachetul cu versete, cântări şi jocuri pentru această serie de lecţii, adevărurile centrale le găsiţi
vizualizate în caietul de idei). Lipiţi pe spatele cartonului cu adevărul central bucăţi de flanel sau
ceva uşor adeziv. (Foloseşte litere mici de tipar, ca şi copiii mici să poată citi cu uşurinţă cuvintele) . Puneţi cartonul
pe tablă înainte de începerea orei, sau din momentul în care menţionaţi pentru prima dată adevărul
central din lecţie.
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Ajutoare adiţionale la text
În dreapta şi în stânga textului sunt ajutoare adiţionale. Sunt date informaţii contextuale şi idei
suplimentare, prin care puteţi atrage interesul la lecţia predată.
Aceste idei sunt concepute pentru stiluri diferite de predare. Pentru o învăţare eficientă, unii copii au
nevoie să vadă sau să scrie ceva, alţii au nevoie să audă sau să vorbească, alţii să pipăie sau să
mânuiască ceva, iar alţii au nevoie să participe activ.
Folosiţi aceste idei la grupul dvs. numai în măsura în care vă permite timpul.

Întrebări de recapitulare
Pentru fiecare lecţie sunt formulate câteva întrebări de recapitulare. Ele pot fi folosite după predarea
lecţiei sau săptămâna următoare, înainte de predarea lecţiei noi.
Dacă timpul de recapitulare decurge în mod disciplinat, el poate fi ocazia ideală de a întări cele
predate, iar în acelaşi timp el este şi distractiv pentru copii. Folosiţi acest timp:
1.

Pentru a afla cât au înţeles şi cât îşi amintesc copiii din materialul predat;

2.

Ca ajutor pentru dumneavoastră înşivă, să ştiţi ce trebuie să accentuaţi mai mult, astfel încât
copiii să-şi reamintească mai uşor;

3.

Pentru a avea un timp relaxant şi plăcut în clasă. Copiii preferă competiţia şi aşteaptă cu
nerăbdare partea aceasta a programului. Dar timpul de recapitulare este mult mai mult decât o
competiţie, el este şi un timp de învăţare.

În acest text sunt incluse doar întrebări de recapitulare a lecţiei. Adăugaţi şi întrebări din cântări, din
versete sau din alte noţiuni pe care le predaţi. În acest fel, copiii vor înţelege că sunt importante
toate părţile programului.
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Privire de ansamblu
Lecţia
Cine este Duhul
Sfânt şi cum este
El?
Geneza 1:2
Ioan 16:7
Fapte 5:1-11

Adevăr central
Duhul Sfânt este
Dumnezeu, una din
Persoanele Trinităţii.

Duhul Sfânt ne-a
dat Biblia

Duhul Sfânt este
Autorul Bibliei.

Mântuit: Lasă-L să-ţi
dea puterea Sa să faci
ce este bine.

Isaia 9:6
2 Petru 1:21

Duhul Sfânt dă
viaţa
Fapte 2:36-41
Ioan 16:8

Duhul Sfânt este
Însoţitorul
creştinului
Ioan 14:17
2 Corinteni 3:18
Efeseni 4:30
Romani 8:4, 15-16
1 Ioan 2:3
Duhul Sfânt dă
putere copiilor lui
Dumnezeu
Romani 8:26
Fapte 1:8
Ioan 14:26-27
Ioan 16:13
Efeseni 4:30,32

Aplicaţie
Nemântuit: Lasă-L să
îţi arate calea spre
mântuire.

Duhul Sfânt ne arată
păcatul nostru şi ne
dă viaţa.

Duhul Sfânt
locuieşte în cel
credincios.

Duhul Sfânt Îi ajută
pe copiii creştini să
fie plăcuţi lui
Dumnezeu.

Nemântuit: Ascultă
mesajul Bibliei;
întoarce-te la Hristos
pentru a fi mântuit.
Mântuit: Citeşte în
fiecare zi, cel puţin un
verset din Biblie.
Nemântuit: Cere-I lui
Dumnezeu să îţi dea
viaţa veşnică prin
Duhul Sfânt.
Mântuit: Mulţumeşte-I
Domnului pentru că ai
viaţa veşnică.
Nemântuit: Vino la
Domnul Isus când
Duhul Sfânt îţi
vorbeşte.

Verset de memorat
„Când va veni
Mângâietorul, Duhul
adevărului, are să vă
călăuzească în tot
adevărul.“
Ioan 16:13
„Oamenii au vorbit de la
Dumnezeu, mânaţi de
Duhul Sfânt.“
2 Petru 1:21

„Când va veni El, va
dovedi lumea vinovată
în ce priveşte păcatul,
neprihănirea şi
judecata.“
Ioan 16:8
„Nu ştiţi că voi sunteţi
templul lui Dumnezeu şi
că Duhul lui Dumnezeu
locuieşte în voi?“

Mântuit: Mulţumeşte-I
în fiecare zi pentru
modul minunat în care
lucrează în viaţa ta.

1 Corinteni 3:16

Mântuit: Cere-I să te
ajute, şi încrede-te în
El, că o va face.

„Tot astfel şi Duhul ne
ajută în slăbiciunea
noastră, căci nu ştim
cum trebuie să ne
rugăm. Dar însuşi Duhul
mijloceşte pentru noi cu
suspine negrăite.“
Romani 8:26
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Lecţia 1
Cine este Duhul Sfânt şi cum este El?
Text biblic
Geneza 1:2
Ioan 16:7
Fapte 5:1-11
Apocalipsa 22:17
Adevăr central
Duhul Sfânt este Dumnezeu, una din Persoanele Trinităţii.
Aplicaţie
Nemântuit: Lasă-L să îţi arate calea spre mântuire.
Mântuit:

Lasă-L să-ţi dea puterea Sa să faci ce este bine.

Verset de memorat
„Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul.“ Ioan 16:13
Este recomandat să predai versetul de memorat după lecţie, deoarece lecţia conţine o explicaţie a
versetului.
Ajutoare vizuale


Planşe: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 şi 1-7;



Cartoane cu cuvintele: „Duhul Sfânt este Dumnezeu, una din Persoanele Trinităţii.“ (adevărul
central) şi „Lasă-L să-ţi dea puterea Sa să faci ce este bine.“ (aplicaţia pentru copilul mântuit);



Piese de „Lego“,



O frunză de trifoi (sau o poză cu aceasta);



Un glob pământesc (dacă este posibil);

Schiţa lecţiei
Introducere
Autorul cărţii tale preferate
Desfăşurarea evenimentelor
1.

Duhul Sfânt este Dumnezeu

AC

2.

El este un membru al Trinităţii

AC

3.

El este o Persoană, nu o forţă

4.

El este o Persoană minunată, deoarece El este veşnic

5.

El este o Persoană minunată, deoarece El este pretutindeni

ACM

6.

El este minunat, deoarece este sfânt

AC

7.

Nu este nimic mai măreţ decât a-L cunoaşte şi a-L iubi şi nimic mai rău decât a-L întrista

Concluzie
Duhul Sfânt este aşa cum Îi spune numele – „sfânt“ şi ne descoperă păcatul

ACN

El vrea să te conducă la Hristos

ACN
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Lecţia
* Introducere: Autorul unei cărţi preferate.

Când citeşti o carte care îţi place foarte mult, te întrebi vreodată
cum este autorul, persoana care a scris acea carte? Dacă ai avea
ocazia să o întâlneşti, ce întrebări i-ai adresa?
Permite copiilor să răspundă.

Astăzi vom învăţa despre un Autor foarte special, despre Cineva
care a scris cea mai importantă Carte scrisă vreodată. Este o
Carte citită de milioane de oameni. Această Carte este Biblia, iar
Autorul ei este Duhul Sfânt. Cu siguranţă, veţi fi încântaţi să auziţi
multe lucruri despre El şi să Îl cunoaşteţi.
Planşa 1-1
* Desfăşurarea evenimentelor: Duhul Sfânt este Dumnezeu.

Duhul Sfânt este Dumnezeu.
Planşa 1-1

AC

Arată cartonul cu adevărul central: „Duhul Sfânt este Dumnezeu,
una din Persoanele Trinităţii.“

Metodă: Un copil va veni în faţă
şi va construi o casă (sau un zid)
din piese de „Lego“. Apoi ia-i
cărămizile şi spune-i să facă o
casă!

Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că există un singur
Dumnezeu viu şi adevărat. („Afară de Mine, nu este alt
Dumnezeu“ Isaia 44:6.) El este Acela care a creat Universul. El a
făcut milioanele de stele care se văd ca nişte luminiţe pe cerul
nopţii. El a creat toate florile de pe câmpii. El te-a creat pe tine şi
m-a creat pe mine.
Biblia ne spune că Dumnezeu a creat această lume. „A crea“
înseamnă pur şi simplu „a face ceva din nimic“. Nu-i uimitor acest
lucru? Şi tu şi eu putem să facem diferite lucruri, din diferite
materiale. De exemplu, poţi face o casă din piese de „lego“, poţi
face o cărare pe plajă din nisip şi pietre, sau mama ta poate să
facă o cină gustoasă din cumpărăturile făcute de la magazin.
Planşa 1-2
* Desfăşurarea evenimentelor: El este un membru al Trinităţii

Arată cartonul cu adevărul central.

În acest singur Dumnezeu există trei Persoane. Le numim
Trinitate. Este foarte greu de înţeles şi de explicat acest fapt, dar
ştim că este adevărat, deoarece aşa este scris în Biblie, Cartea
pe care ne-a dat-o Dumnezeu.
Cele trei Persoane din Dumnezeu sunt Dumnezeu-Tatăl, Dumnezeu-Fiul (Domnul Isus Hristos) şi Dumnezeu-Duhul Sfânt.
Dumnezeu este atât de măreţ şi minunat încât nu-L putem
înţelege pe deplin cu minţile noastre limitate.
Acest triunghi ne va ajuta să explicăm puţin cum poate să existe
un singur Dumnezeu şi totuşi prezent în trei Persoane. Acest
triunghi are trei laturi, dar este un singur triunghi. Figura ne arată
ceea ce noi numim un triunghi echilateral. Poate că aţi auzit
despre el la ora de matematică. Înseamnă că cele trei laturi ale
triunghiului sunt egale şi cele trei unghiuri formate sunt şi ele
egale.

Planşa 1-2

AC
Arată cartonul cu adevărul central.

Cele trei Persoane dintr-un singur Dumnezeu sunt toate egale în
bunătate, dragoste şi putere. Dumnezeu-Duhul Sfânt este la fel de
perfect ca Dumnezeu-Tatăl. Dumnezeu-Fiul (Domnul Isus) este la
fel de bun ca şi Dumnezeu-Duhul Sfânt.
Cu multe sute de ani în urmă, un om numit Patrick a mers în
Irlanda pentru a spune oamenilor despre Dumnezeu. Patrick a
încercat să le explice acestora Trinitatea folosind o frunză de trifoi.
Arată o frunză de trifoi sau o poză cu ea.
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Planşa 1-3
* Desfăşurarea evenimentelor: El este o Persoană, nu o forţă.

Unii oameni cred că Duhul Sfânt este ceva asemănător forţei
gravitaţiei sau a electricităţii. Nu este adevărat. El este o
Persoană. O persoană este cineva care are capacitatea să
gândească, să înţeleagă, să cunoască, să iubească, etc. Şi Duhul
Sfânt poate să gândească, să înţeleagă şi să cunoască. De fapt,
El cunoaşte tot ceea ce se poate cunoaşte! El poate iubi – El
iubeşte tot ceea ce este bun şi drept. El urăşte tot ce este rău.
Voi citi câteva versete din Biblie şi vreau să vă gândiţi la această
întrebare: ce spune acest verset despre ceea ce Duhul Sfânt face
pentru noi?


Ioan 14:26 – „Duhul Sfânt … vă va învăţa toate lucrurile.“
Răspuns: Duhul Sfânt ne va învăţa. Poate vântul sau ceva
asemănător curentului să ne înveţe? Nu!



Ioan 16:13 – „Duhul adevărului, are să vă călăuzească.“

Planşa 1-3
Metodă: Întrebări, în special
pentru copiii mai mari. Este mai
bine să citeşti cuvintele din Biblie,
decât să le citeşti din acest text.
Ar fi mai bine dacă ai putea să
tipăreşti aceste cuvinte din
versete, pentru fiecare copil, ca să
le citească.

Răspuns: El ne va călăuzi. Dacă te pierzi într-un anumit loc,
nu poţi cere vântului să te călăuzească spre casă, nu-i aşa?
Duhul Sfânt este o Persoană şi El ne poate călăuzi.
Iată alte două texte care ne spun ce putem noi să facem Duhului
Sfânt:


Fapte 5:3 – „ …ca să minţi pe Duhul Sfânt .“
Răspuns: Îl poţi minţi pe Duhul Sfânt. Poţi minţi doar o
persoană, nu o forţă cum ar fi vântul sau valurile.



Efeseni 4:30 – „Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui
Dumnezeu … “
Răspuns: El poate fi întristat de purtarea noastră nepotrivită.
Nu poţi întrista vântul sau forţa gravitaţiei, nu-i aşa?

Nu, Duhul Sfânt este o Persoană care poate gândi, călăuzi,
învăţa. Putem să-I spunem adevărul sau să-L minţim. Îl putem
întrista sau Îi putem aduce bucurie. El este o Persoană reală.
Este adevărat că nu-L putem vedea, fiindcă nu are trup. De aceea
se numeşte Duh – dar El este o Persoană. Nu este ceva precum
curentul electric sau un val care te poartă departe.
Planşa 1-4
* Desfăşurarea evenimentelor: El este o Persoană minunată, deoarece El
este veşnic.

Duhul Sfânt este o Persoană minunată, deoarece El este veşnic.
Înseamnă că El a trăit dintotdeauna şi va fi viu pentru totdeauna.
La fel cum acest cerc nu are început şi nu are sfârşit, existenţa
Duhului Sfânt nu a avut început şi nu are sfârşit.
În urmă cu douăzeci de ani, nu erai născut – nu erai viu. Duhul
Sfânt nu s-a născut vreodată în timp, dar El este viu! El a existat
înainte să fie creat soarele, stelele şi pământul. În Geneza, prima
carte a Bibliei, citim despre Duhul Sfânt care lucra la crearea
lumii. („Duhul lui Dumnezeu Se mişca pe deasupra apelor“
Geneza 1:2.)
Fiecare persoană de pe pământ trăieşte poate şaptezeci, optzeci,
9

Planşa 1-4

Citeşte tu sau un copil versetul din
Biblie.

Cunoaşte Autorul

nouăzeci de ani, apoi trupul moare, dar Dumnezeu-Duhul Sfânt
nu va muri niciodată. După ce clădirea în care suntem acum nu va
mai fi, după ce maşina mea va rugini în cimitirul de maşini, Duhul
Sfânt va continua să trăiască. Citim despre El în Apocalipsa,
ultima carte a Bibliei. Ea ne spune despre multe lucruri care se
vor întâmpla în viitor (Apocalipsa 22:6). Chiar şi această lume în
care trăim nu va mai exista, dar Dumnezeu-Duhul Sfânt va
continua să existe şi să lucreze.
Cum te ajută aceste două imagini (triunghiul din cerc şi frunza de
trifoi) să înţelegi mai bine natura Duhului Sfânt?
Permite copiilor să răspundă.

Planşa 1-5
* Desfăşurarea evenimentelor: El este o Persoană minunată, deoarece El
este pretutindeni.
Dacă ai un glob pământesc, îl poţi folosi în locul acestei imagini.

Planşa 1-5

Tu şi eu nu putem fi în două locuri deodată. Nu poţi fi şi la şcoală
şi acasă, în acelaşi timp, nu-i aşa? Duhul Sfânt este o Persoană
minunată fiindcă El este în acelaşi timp pretutindeni. Deoarece El
este Duh şi nu are trup, Duhul Sfânt poate fi oriunde în lume, în
acelaşi timp. El poate fi în Australia, dar şi în Rusia în acelaşi
moment! Este unul dintre motivele pentru care El poate ajuta
oameni din întreaga lume – în orice moment, în orice loc. Vom
vorbi mai multe despre aceasta săptămâna viitoare.

Citeşte tu sau un copil versetul din
Biblie.

Chiar înainte ca Domnul Isus să se întoarcă la cer, a spus
ucenicilor: „Dacă Mă duc, vi-L voi trimite“ (din Ioan 16:7). Pe cine
urma să trimită Domnul Isus pentru a fi cu ucenicii Săi? Da, pe
Duhul Sfânt care S-a coborât din cer pentru a fi prezent în toată
lumea, în acelaşi timp.
Când Domnul Isus a trăit pe acest pământ, El a trăit într-un corp
uman, la fel ca fiecare dintre noi şi de aceea nu a putut fi decât
într-un singur loc în fiecare moment. Dar Duhul Sfânt, pe care L-a
trimis Domnul Isus în locul Lui pe pământ nu are un trup uman, ci
poate fi prezent în toate locurile din lume, în acelaşi timp.

ACM
Arată cartonul cu aplicaţia pentru
copilul mântuit: „Lasă-l să îţi dea
puterea să faci ce este bine.“

Ştiai că, dacă ţi-ai pus încrederea în Hristos pentru a fi mântuit de
păcatele tale, Duhul Sfânt locuieşte în tine (1 Corinteni 6:19,
Romani 8:9)? Nu este extraordinar acest fapt? Duhul Sfânt este
puternic şi minunat, şi este cu tine în fiecare zi pentru a te ajuta să
faci ceea ce este bine şi pentru a spune „nu“ oricărui lucru greşit.
El nu te va părăsi niciodată. Aminteşte-ţi că Îl întristezi atunci când
faci ceva rău. Dar Îi poţi aduce bucurie atunci când faci ceea ce
este bine. Îi vei aduce bucurie astăzi lăsându-L să te ajute să faci
ceea ce este bine?
Planşa 1-6

Planşa 1-6
Metodă: Căutare de versete, mai
ales pentru copiii mai mari. Din
nou, ar fi de folos să ai cuvintele
acestor versete tipărite pe un
cartonaş, pentru ca ei să le
citească.

Să presupunem că este un băiat pe care îl cheamă Ioan Popescu,
dar el este numit în multe feluri: poate părinţii îl strigă Ionuţ,
prietenii îi spun Neluţu, iar profesorii la şcoală îi spun Popescu. În
acelaşi fel, Duhul Sfânt are nume diferite.
Eu voi citi câteva versete din Biblie, iar voi îmi veţi spune ce alte
nume mai are Duhul Sfânt. Descoperiţi şi de ce este numit aşa.


Romani 8:9a – „Duhul lui Dumnezeu locuieşte … în voi“
Răspuns: „Duhul lui Dumnezeu“ – El este Dumnezeu.
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Romani 8:9b – „Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este
al Lui.“
Răspuns: „Duhul lui Hristos“ – Domnul Isus Hristos
împreună cu Duhul Sfânt sunt membri ai Trinităţii.



Ioan 14:6 – „Tatăl … vă va da un alt Mângâietor, care să
rămână cu voi în veac“.
Răspuns: „Mângâietor“ – El este Cel care ne ajută prin
faptul că este alături de noi, ne mângâie şi ne sfătuieşte
atunci când trecem prin greutăţi.



Ioan 14:17 – „Duhul adevărului …“
Răspuns: „Duhul adevărului“ – El întotdeauna vorbeşte şi
propovăduieşte adevărul.

* Desfăşurarea evenimentelor: El este cel mai minunat fiindcă este sfânt.

Numele folosit cel mai des în Biblie este Duhul Sfânt.
Acest nume ne arată că El este în mod absolut curat şi sfânt.
Acesta este cel mai minunat lucru cu privire la El. Duhul Sfânt
întotdeauna face ceea ce este bine. El este foarte diferit de noi.
Noi facem multe lucruri greşite, care nu sunt pe placul lui
Dumnezeu. Poate că deseori ai fost neascultător faţă de părinţii
tăi sau poate ai spus minciuni sau ai copiat la testele de la şcoală.
Aceste lucruri nu-i plac lui Dumnezeu-Duhul Sfânt şi Îl întristează.
Ascultă ce ne învaţă Biblia – El poate să îţi arate calea prin care
poţi fi iertat şi schimbat. Îl vei lăsa să facă aceasta în viaţa ta?

AC

Planşa 1-7
* Desfăşurarea evenimentelor: Nu este nimic mai măreţ decât a-L cunoaşte
şi a-L iubi şi nimic mai rău decât a-L întrista.

Deşi ai făcut multe lucruri greşite care Îl întristează pe Duhul
Sfânt, Dumnezeu încă te mai iubeşte. Dacă încă nu eşti creştin, El
vrea să te ierte şi să te schimbe.

Planşa 1-7
ACN

* Concluzie: Duhul Sfânt este – aşa cum Îi spune şi numele – „sfânt“ şi ne
descoperă păcatul.

Această schimbare începe când Duhul Sfânt te ajută să îţi dai
seama că lucrurile rele pe care le faci sunt ceva serios şi nu sunt
plăcute lui Dumnezeu. Ele sunt un „zid“ de despărţire între tine şi
Dumnezeu. Singura modalitate ca acel zid să fie dărâmat a fost
ca Domnul Isus să coboare din cer pentru a te ajuta. El a suferit şi
a murit pe cruce pentru toate lucrurile rele pe care le-ai făcut.
* Concluzie: El vrea să te conducă la Hristos.

Asculţi tu vocea liniştită a Duhului Sfânt care îţi spune să vii la
Domnul Isus, să-I ceri iertare şi să-L laşi să-ţi îndepărteze
păcatul? Răspunde chiar astăzi chemării Lui, acolo unde eşti!
Domnul Isus a promis: „Pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni
afară“ (Ioan 6:37). El te va primi şi te va ierta.
Bineînţeles, nu vii la Domnul Isus mergând într-o anumită direcţie.
Vii la Domnul Isus prin rugăciune, spunându-I în inima ta că ştii că
ai nevoie ca El să-ţi ierte păcatele şi să te mântuiască. Doar El
poate face acest lucru pentru tine.
Dacă doreşti să îţi explic mai mult cum poţi să „vii la Isus“, rămâi
pe locul tău, după terminarea programului. Mă bucur să stau de
vorbă cu tine şi să îţi spun mai multe despre aceasta.
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Întrebări de recapitulare
1.

Care sunt cele trei Persoane din Dumnezeu, Sfânta Treime? (Dumnezeu-Tatăl, DumnezeuFiul / Domnul Isus, Dumnezeu-Duhul Sfânt)

2.

Despre ce caracteristici am citit în Biblie, care ne arată că Duhul Sfânt este o Persoană? (El
poate să ne înveţe, să ne călăuzească, poate fi minţit, poate fi întristat.)

3.

Din ce a creat Dumnezeu lumea? În ce fel este diferit modul în care a creat Dumnezeu de
modul în care oamenii fac (construiesc) anumite lururi? (Din nimic. „Creat“ înseamnă făcut din
nimic.

4.

La ce ne referim atunci când spunem că Duhul Sfânt este veşnic? (El a existat dintotdeauna şi
va exista pentru totdeauna.)

5.

Explică imaginea triunghiului din cerc şi comparaţia acestuia cu Trinitatea. (Triunghiul are trei
laturi, dar este un singur triunghi; Trinitatea este compusă din trei Persoane într-un singur
Dumnezeu. La fel ca şi cercul, Dumnezeu nu are început şi nu are sfârşit.)

6.

Ce a folosit Patrick pentru a explica Trinitatea? (Frunza de trifoi)

7.

Este numit Duhul Sfânt. Ce ne spune numele Lui despre El? (Că este curat, perfect, sfânt.)

8.

În Biblie, Duhul Sfânt mai are şi alte nume. Spuneţi două dintre acestea. (Duhul lui Dumnezeu,
Duhul lui Hristos, Mângâietorul, Duhul adevărului.)
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Lecţia 2
Duhul Sfânt ne-a dat Biblia
Text pentru învăţător
Isaia 9:6
2 Petru 1:21
Pe lângă studierea versetelor şi a lecţiei, este recomandat să cauţi anumite pasaje din Biblie şi să
înregistrezi pe cineva citind Isaia 9:6. (poţi să foloseşti www.BibleGateway.com).
Adevăr central
Duhul Sfânt este Autorul Bibliei.
Aplicaţie
Nemântuit: Ascultă mesajul Bibliei; întoarce-te la Hristos pentru a fi mântuit.
Mântuit:

Citeşte în fiecare zi, cel puţin un verset din Biblie.

Verset de memorat
„Oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt.“ 2 Petru 1:21
Predă versetul de memorat după lecţie. Lecţia conţine o explicaţie a versetului.
Ajutoare vizuale


Planşe: 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 şi 2-7;



Cuvinte scrise pe carton: „Duhul Sfânt este Autorul Bibliei“ (adevărul central) şi „Citeşte în
fiecare zi cel puţin un verset din Biblie“ (aplicaţia pentru copilul mântuit);



MP3 player sau CD player cu înregistrarea din Isaia 9:6;



O barcă de hârtie (sau o bărcuţă de jucărie) şi un castron cu apă;



Scrisoare într-un plic.

Schiţa lecţiei
Introducere
Dani nu ştia ce să scrie.
Desfăşurarea evenimentelor
1.

Isaia, călăuzit de Duhul Sfânt, a profeţit despre venirea Domnului Isus

2.

Duhul Sfânt a insuflat adevărul în minţile autorilor umani

3.

Demonstraţie din partea învăţătorului

4.

Duhul Sfânt a călăuzit autorii umani ai Bibliei

5.

Duhul Sfânt a folosit mulţi oameni pentru a scrie cărţile Bibliei fără nici o greşeală AC

6.

El ne ajută să înţelegem Biblia

7.

Biblia, dată de Duhul Sfânt, este ca o scrisoare care ne vorbeşte despre Scriitorul ei

AC
AC
ACM

Punct culminant
Biblia ne vorbeşte de asemenea şi despre noi înşine

ACM, ACN

Concluzie
Trebuie să te supui mesajului Bibliei şi să-L chemi pe Domnul pentru a fi mântuit
13
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Lecţia
* Introducere: Dani nu ştia ce să scrie.

Dani era aşezat la măsuţa lui, ronţăind capătul creionului. Era
vineri seara şi trebuia să scrie un eseu pe care să îl predea
profesorului luni dimineaţa. Dar pur şi simplu nu ştia cum să
înceapă. Chiar nu ştia ce să scrie! Ai avut şi tu vreodată problema
aceasta? Sunt sigur că da! Dar oamenii despre care vom auzi
astăzi, nu au avut-o. Ei au ştiut exact ce trebuie să scrie! Dacă
asculţi cu grijă, vei înţelege de ce.
Planşa 2-1
* Desfăşurarea evenimentelor: Isaia, călăuzit de Duhul Sfânt, a profeţit
despre venirea Domnului Isus.

Un om numit Isaia, a trăit cu aproximativ şapte sute de ani înainte
ca Domnul Isus să se nască. Mergea deseori în palatele
împărăteşti şi pe lângă faptul că a fost profet (un om care spunea
din partea lui Dumnezeu ce avea să se întâmple în viitor), a fost
probabil şi un nobil al vremurilor de atunci. Haideţi să-l ascultăm
predicând, într-o ocazie oarecare.

Planşa 2-1

Citeşte Isaia 9:6 (în întregime sau doar o parte a versetului).

Ar avea un efect mult mai
puternic dacă aceste cuvinte ar fi
înregistrate pe un CD player sau
un casetofon, cu vocea unui
bărbat, care citeşte expresiv şi
clar. La acest moment, poţi da
drumul la înregistrare.

„Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, şi domnia va fi pe
umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare,
Părintele veşniciilor, Domn al păcii.“
Despre cine vorbea Isaia? Despre Domnul Isus Hristos care urma
să se nască pe pământ şapte sute de ani mai târziu. El urma să
fie un bebeluş, dar în acelaşi timp „Dumnezeu tare“, „Domn al
Păcii“. Dacă Isaia a trăit cu şapte sute de ani înainte să se nască
Domnul Isus, de unde a ştiut toate aceste lucruri? A ştiut,
deoarece Dumnezeu-Duhul Sfânt i le-a spus.
Planşa 2-2
* Desfăşurarea evenimentelor: Duhul Sfânt a insuflat adevărul în minţile
autorilor umani.

Planşa 2-2
Arată cartonul cu adevărul
central: „Duhul Sfânt este Autorul
Bibliei.“

Dumnezeu a dorit ca noi să ştim că El este un Dumnezeu măreţ,
puternic şi iubitor. De aceea, El ne-a lăsat totul scris într-o Carte,
în Biblia pe care o avem astăzi. Dumnezeu-Duhul Sfânt nu a luat
El Însuşi pur şi simplu un stilou în mână sau nu a scris cuvintele la
calculator, ci, cu mult timp în urmă, El a ales nişte oameni, care să
scrie. Isaia a fost unul din scriitori şi Dumnezeu L-a pus să scrie
ceea ce tocmai am auzit în înregistrare.
Poate într-o anumită ocazie a venit la familia ta în vizită un
musafir sau una dintre rude şi ţi-a pus o întrebare, la care ar fi
trebuit să ştii răspunsul. Nu ai ştiut pe moment ce să spui şi te-ai
emoţionat, dar când mama ţi-a şoptit la ureche, ai fost pregătit să
dai răspunsul!

AC

Într-un mod mult mai minunat, Duhul Sfânt a şoptit (insuflat)
Cuvintele lui Dumnezeu în mintea lui Isaia şi a multor altor oameni
care au scris cărţile Bibliei. Ei au scris pe un sul, cu un stilou
confecţionat dintr-o pană.
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* Desfăşurarea evenimentelor: Demonstraţie din partea învăţătorului.
Poţi prezenta această scurtă scenetă împreună cu un copil.

Haideţi să ne imaginăm că Marius (unul dintre copii) este profetul
Isaia.
Înmânează copilului un creion şi o foaie de hârtie. Şopteşte-i ceva la ureche.
Copilul se va opri, va sta puţin pe gânduri, apoi se va preface că scrie ceea ce ai
spus. Îi şopteşti din nou ceva. Copilul face o pauză, după care începe să scrie
din nou.
Vei explica faptul că Duhul Sfânt nu a dictat cuvânt cu cuvânt lui Isaia ce să
scrie. Isaia a ales cuvintele şi modul în care să exprime gândurile lui Dumnezeu,
iar Dumnezeu-Duhul Sfânt l-a împiedicat să scrie lucruri greşite. Pentru acest
motiv, în mica scenetă îl vedem pe „Isaia“ gândindu-se la ceea ce avea să scrie,
înainte de a nota orice propoziţie.

Acesta a fost modul în care Isaia şi alţi scriitori ai Bibliei au scris
ceea ce Dumnezeu le-a spus. Ei nu erau ca un computer în care
Dumnezeu a scris un mesaj. Nu. Isaia şi ceilalţi scriitori şi-au
folosit propriile lor cuvinte pentru a spune lucrurile în limbajul lor
propriu. Dar Dumnezeu i-a împiedicat să spună lucruri greşite sau
să lase deoparte părţi din mesaj. Astăzi, când citim cartea Isaia
(arată copiilor cartea Isaia în Biblie) ştim că este Cuvântul lui Dumnezeu
şi nu doar cuvintele lui Isaia. Acest lucru este adevărat pentru
toate cărţile Bibliei.
Planşa 2-3
* Desfăşurarea evenimentelor: Duhul Sfânt a călăuzit autorii umani.
Confecţionează o barcă din hârtie sau găseşte o bărcuţă de jucărie, din plastic.
Aşeaz-o pe apă, într-un castron. Suflă uşor spre barcă, ghidând-o dintr-o parte în
alta.

M-aţi văzut cum am suflat, ca această barcă să plutească dintr-o
parte în alta? Aţi mai văzut cum bărcile plutesc dintr-o parte în alta
atunci când se face o competiţie între bărcile cu pânze. Vântul
este cel care umflă pânzele şi bărcile sunt purtate de valuri.

Planşa 2-3

Aceasta este o altă imagine a modului în care Duhul Sfânt a ajutat
scriitorii Bibliei. Ascultă aceste cuvinte din Biblie:
„Oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt.“ (2
Petru 1:21)
Câteodată, după ce au scris timp îndelungat, ei au obosit, dar
Duhul Sfânt le-a dat putere şi i-a ajutat să continue această
lucrare măreaţă. Duhul Sfânt le-a dat ideile, cuvinte şi puterea de
a înainta în scrierea acestei minunate Cărţi. Dumnezeu-Duhul
Sfânt este Cel care ne-a dat această Carte. Sunt multe cărţi bune,
dar nu există nici o altă Carte ca Biblia. Este singura Carte pe
care Dumnezeu Însuşi ne-a dat-o. Informaţiile din alte cărţi pot să
se învechească. Dar Cuvântul lui Dumnezeu va rămâne pentru
totdeauna. El este întotdeauna adevărat, întotdeauna are
dreptate, întotdeauna este la zi. El nu se va învechi niciodată.

Citeşte tu sau un copil versetul din
Biblie.

AC
Arată cartonul cu adevărul central.

Planşa 2-4
* Desfăşurarea evenimentelor: Duhul Sfânt a folosit mulţi oameni pentru a
scrie cărţile Bibliei fără nici o greşeală.

În acelaşi fel cum Duhul Sfânt l-a folosit pe Isaia, El a folosit şi
mulţi alţi oameni pentru a scrie Biblia. În total au fost aproximativ
40 de oameni. Ei au scris în diferite ţări şi chiar în diferite limbi, în
perioade istorice diferite. Au avut slujbe diferite – David a fost
împărat, Luca a fost doctor, Matei a fost vameş, Isaia a fost nobil
15
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la curtea împărătească, Petru a fost pescar, Amos a fost fermier,
etc.
AC
Arată cartonul cu adevărul central.

Când Isaia şi ceilalţi autori au scris mesajul lui Dumnezeu, Duhul
Sfânt i-a condus ca în scrierile lor să nu existe greşeli sau erori.
Nimic nu a fost adăugat din greşeală şi nimic necesar nu a fost
lăsat pe dinafară. Putem crede fiecare pagină a Bibliei, deoarece
este Cuvântul absolut al lui Dumnezeu.
Arată copiilor titlul acestei serii de lecţii – „ Cunoaşte Autorul!“
* Desfăşurarea evenimentelor: El ne ajută să înţelegem Biblia.

ACM
Arată cartonul cu aplicaţia pentru
copilul mântuit: „Citeşte în fiecare
zi cel puţin un verset din Biblie.“

Cartea Întrebărilor cu Meditaţii
este editată de AMEC şi este
disponibilă la Biroul Naţional.
Adresa Biroului Naţional este pe
coperta acestui material.

Duhul Sfânt nu este numai Autorul Bibliei, ci mai are o altă
misiune specială. Această misiune este de a-i învăţa Cuvântul pe
copiii lui Dumnezeu şi de a-i ajuta să îl înţeleagă. Dacă eşti copilul
Lui, Duhul Sfânt te va ajuta să înţelegi Biblia, în timp ce o citeşti zi
de zi. „Duhul Sfânt vă va învăţa“ (Ioan 14:26). Este promisiunea
lui Dumnezeu pentru tine. Când începi să citeşti Biblia, sau când
asculţi o lecţie biblică aici la grup, cere-I lui Dumnezeu-Duhul
Sfânt să te ajute să înţelegi cu adevărat şi să împlineşti Cuvântul
Său. El este cel mai bun Învăţător din lume.
Dacă nu ai făcut aceasta până acum, iată o bună ocazie de a oferi copiilor
„Cartea Întrebărilor cu Meditaţii“ volumul 1, disponibilă gratuit la AMEC.
Îndeamnă-i să citească în fiecare zi câte o pagină.

Planşa 2-5
* Desfăşurarea evenimentelor: Biblia, dată de Duhul Sfânt, este ca o
scrisoare care ne vorbeşte despre Scriitorul ei.
Arată un plic. Scoate scrisoarea din plic şi citeşte câteva cuvinte.

Dacă primeşti o scrisoare sau un e-mail de la bunica ta sau de la
o altă persoană, ce fel de informaţii vei găsi în ea? Nu-i aşa că de
cele mai multe ori găseşti noutăţi din viaţa acelei persoane care ţi
-a scris, şi poate chiar câteva lucruri despre tine? Bunica poate îţi
spune că se bucură că înveţi bine la şcoală sau că este încântată
că ai prieteni buni.

Planşa 2-5

Exact la fel este şi Biblia. În ea găseşti informaţii despre
Dumnezeu, Scriitorul ei. Biblia ne spune că Dumnezeu este bun şi
iubitor. El este în totalitate perfect. El niciodată nu face ceva greşit
sau rău.
Planşa 2-6
* Punct culminant: Biblia ne vorbeşte de asemenea şi despre noi înşine.

ACM, ACN

Planşa 2-6

Biblia vorbeşte chiar şi despre tine. Tu eşti foarte preţios în ochii
lui Dumnezeu şi El te iubeşte foarte, foarte mult. Motivul pentru
care El te iubeşte şi mă iubeşte, nu este pentru că noi suntem
buni. Nici unul dintre noi nu suntem suficient de buni pentru a ne
apropia de Dumnezeu, care este atât de curat şi sfânt. El se uită
în inima ta şi vede lucrurile rele pe care le faci, le spui sau le
gândeşti. Nu este nimic ascuns de Dumnezeu. El vede gândurile
rele şi urâte pe care le ai şi pe care alţi oameni nu le cunosc.
Dumnezeu-Duhul Sfânt îţi arată din Biblie că aceste lucruri sunt
grave înaintea lui Dumnezeu şi te despart de El.
În timp ce asculţi ceea ce spune Biblia, Duhul Sfânt este Cel care
te face să te îngrijorezi cu privire la păcatul tău. El este Persoana
care îţi arată că ceea ce ai făcut Îl întristează pe Dumnezeu foarte
mult. Murind pe cruce, Domnul Isus a luat asupra Lui pedeapsa
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groaznică pe care tu o meritai, pentru lucrurile rele pe care le-ai
făcut împotriva lui Dumnezeu. Din acest motiv, Dumnezeu poate
să te ierte şi să te salveze de păcatul tău.
Planşa 2-7
* Concluzie: Trebuie să te supui mesajului Bibliei şi să-L chemi pe Domnul
pentru a fi mântuit.

Astăzi ai auzit cum Duhul Sfânt ne-a dat Biblia, mesajul minunat
al lui Dumnezeu. Ai ascultat bine ceea ce a fost explicat? Ţi-a
arătat El că ai nevoie să ai păcatele iertate? Dacă nu I-ai cerut
Domnului Isus să-Ţi fie Mântuitor, vrei să faci ceea ce spune
Dumnezeu în Biblie? Eşti tu gata să renunţi la lucrurile greşite pe
care le faci şi să-I ceri să te ierte şi să te schimbe? Poţi să faci
lucrul acesta chiar astăzi, chiar în acest moment! Dacă o vei face,
Dumnezeu promite că oricine va chema Numele Domnului va fi
mântuit. „Fiindcă oricine va chema Numele Domnului va fi
mântuit“ (Romani 10:13).
Să ne rugăm.

Planşa 2-7
ACN

Citeşte tu sau un copil mai mare
versetul din Biblia ta.

Roagă-te, cerând lui Dumnezeu să ajute copiii care nu au făcut aceasta până
acum, să-L cheme (să se roage sincer) pe Domnul Isus pentru a-i mântui de
păcatele lor.

L-ai auzit pe Duhul Sfânt vorbindu-ţi astăzi? El îţi arată prin Biblie
că trebuie să Îl chemi pe Domnul Isus ca să-ţi fie Mântuitor. Fă
acest lucru chiar azi! Va fi cea mai importantă decizie pe care o
vei lua în viaţa ta. El promite că dacă Îl vei „chema“, te va mântui!
Dacă doreşti să stăm de vorbă, doar tu şi eu, cu privire la această
decizie importantă, vino să vorbim la terminarea programului. Voi
fi aici lângă fereastră şi voi sta bucuros de vorbă cu tine.
Bineînţeles, eu nu pot să te mântuiesc – doar Domnul Isus poate
să facă aceasta. Dar pot să îţi explic mai multe lucruri din
Cuvântul lui Dumnezeu, despre modul în care Îl poţi chema, ca să
fii mântuit.
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Fii disponibil pentru sfătuire personală. (Asigură-te că respecţi
regulile Protecţiei copilului din
ţara unde predai lecţia.)
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Întrebări de recapitulare
1.

Care a fost profetul din Vechiul Testament despre care am
auzit că a scris lucruri care s-au întâmplat cu sute de ani
mai târziu? (Isaia).

2.

La cine se referea Isaia când spunea despre Fiul care se va
naşte, despre Domnul Păcii? (La Domnul Isus.)

3.

Cum a ştiut Isaia şi ceilalţi scriitori ce să scrie? (Duhul Sfânt
i-a călăuzit.)

4.

În ce fel este Biblia diferită de oricare altă carte? (E singura
Carte pe care ne-a dat-o Dumnezeu; este întotdeauna
adevărată.)

5.

Numeşte alţi doi oameni care au scris cărţi ale Bibliei.
(Exemplele date în text sunt: David, Luca, Matei, Petru,
Amos.)

6.

Ce ne spune Duhul Sfânt despre noi înşine în Biblie?
(Faptul că am păcătuit; că avem nevoie de Domnul Isus ca
să fim mântuiţi; că Dumnezeu ne iubeşte în ciuda faptului că
nu suntem buni.)

7.

Cum putem să arătăm respect faţă de Cuvântul lui
Dumnezeu, aici, la grup? (Să ascultăm cu atenţie, să avem
grijă de Biblie, etc.)

8.

Cum putem dovedi acasă că noi într-adevăr credem că
Biblia este Cartea lui Dumnezeu? (Luându-ne timp să citim
câte un pasaj în fiecare zi şi cerându-I lui Dumnezeu să ne
ajute să o împlinim.)

Activitate facultativă
Biblia nu se învecheşte niciodată
Multiplicaţi foaia de lucru de la pagina 37 pentru fiecare copil din
clasă.
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Lecţia 3
Duhul Sfânt dă viaţa
Text pentru învăţător
Fapte 2:36-41
Ioan 16:8
Adevăr central
Duhul Sfânt ne arată păcatul nostru şi ne dă viaţa.
Aplicaţie
Nemântuit: Cere-I lui Dumnezeu să îţi dea viaţa veşnică prin Duhul Sfânt.
Mântuit:

Mulţumeşte-I Domnului că ai viaţa veşnică.

Notă pentru învăţător
Această lecţie conţine multă învăţătură. Pentru copiii mai mici, perioada de atenţie este mai redusă,
de aceea, se recomandă predarea lecţiei în două părţi. Prima parte poate fi până la finalul planşei 3-5.
Planşele 3-6 şi 3-7 oferă învăţătură cu privire la naşterea din nou şi sfinţirea pe care o face Duhul
Sfânt. (Învăţătură despre sfinţire se poate găsi şi în lecţiile 4 şi 5.)
Verset de memorat
„Când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata.“ Ioan
16:8
Ajutoare vizuale


Planşele: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6 şi 3-7;



Cuvinte scrise pe carton: „Duhul Sfânt ne arată păcatul nostru şi ne dă viaţa.“ (adevăr central)
şi „Mulţumeşte-I Domnului că ai viaţa veşnică.“ (aplicaţia pentru copilul mântuit).

Schiţa lecţiei
Introducere
Oamenii îl ascultau cu atenţie pe Petru.
Desfăşurarea evenimentelor
1.

Duhul Sfânt convinge de păcat

ACN

2.

Evreii din Ierusalim se întorc la Dumnezeu prin Domnul Isus

ACM, ACN

3.

„Pilda“ cu George

4.

Duhul Sfânt este Cel care ajută păcătosul să se întoarcă la Dumnezeu (explicarea „pildei“
cu George)
ACN

5.

Duhul Sfânt dăruieşte viaţă

ACN, ACM

Concluzie
Duhul Sfânt vrea să te facă mai asemănător cu Tatăl tău ceresc
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Lecţia
Planşa 3-1
* Introducere: Oamenii îl ascultau cu atenţie pe Petru.

Oamenii ascultau cu foarte mare atenţie ceea ce Petru le predica
în oraşul Ierusalim. Era dimineaţa devreme şi ei doreau să ştie ce
se întâmpla la acea întâlnire.
Dar văzând că Petru predica de ceva timp, mulţi oameni din
mulţime au devenit din ce în ce mai agitaţi. Petru le spusese că ei
au refuzat să Îl accepte pe Domnul Isus ca Fiu al lui Dumnezeu.
De fapt, ei Îl răstignise pe cruce. În timp ce Petru predica, ei şi-au
dat seama că au greşit, că au păcătuit împotriva lui Dumnezeu şi
s-au simţit atât de groaznic din această cauză. Le părea sincer
rău de toate lucrurile rele pe care le-au făcut.

Planşa 3-1

Au strigat cu toţii: „Fraţilor, ce să facem?“ (Fapte 2:37).
Planşa 3-2
* Desfăşurarea evenimentelor: Duhul Sfânt convinge de păcat.

Cine i-a făcut pe aceşti bărbaţi, femei şi copii să îşi dea seama că
au păcătuit împotriva lui Dumnezeu? Cine i-a cercetat, astfel încât
să le pară atât de rău de toate lucrurile rele pe care le-au făcut?
Petru? Sau ceilalţi apostoli? Nu!
Planşa 3-2
ACN

Arată cartonul cu adevărul central: „Duhul Sfânt ne arată păcatul
nostru şi ne dă viaţa.“

Cu siguranţă, Petru a predicat oamenilor Cuvântul lui Dumnezeu,
dar Persoana care i-a determinat să îşi dea seama că au greşit a
fost Duhul Sfânt. În timp ce Petru şi alţii predicau, Duhul Sfânt
lucra în linişte în inimile oamenilor pentru a le arăta păcatul lor şi
pentru a le da viaţa veşnică. Duhul Sfânt mai face această lucrare
şi astăzi! În Ioan 16:8 citim: „Şi când va veni El [Duhul Sfânt], va
dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi
judecata.“ „A dovedi“ înseamnă a „adeveri“, „a arăta cu
argumente“, „a demonstra“. Duhul Sfânt este Cel care ne ajută să
înţelegem şi să ne dăm seama că suntem păcătoşi în ochii lui
Dumnezeu. El este Cel care ne ajută să ne dorim să ne întoarcem
de la păcatul nostru, ca astfel să ne dăruiască viaţa veşnică.
Ai simţit pe Duhul Sfânt lucrând în inima ta, în diferite ocazii, când
ai venit aici la grup? M-ai ascultat spunându-ţi despre Dumnezeu,
care este sfânt şi cum El urăşte lucrurile rele pe care le-ai făcut. Ai
avut poate atunci impresia că există o voce care te face să îţi dai
seama că toate aceste lucruri sunt adevărate. Cine îţi vorbea în
liniştea inimii tale? Era vocea Duhului Sfânt, care foloseşte
cuvintele Sfintei Scripturi, scrise de El Însuşi. De aceea este atât
de important să te întorci de la păcatul tău şi să te încrezi în
Domnul Isus. Nu doar învăţătorul tău îţi spune că trebuie să faci
aceasta. Dumnezeu-Duhul Sfânt îţi spune. Ascultă-L în timp ce îţi
vorbeşte prin Cuvântul Său.
Planşa 3-3
* Desfăşurarea evenimentelor: Evreii din Ierusalim se întorc la Dumnezeu
prin Domnul Isus.

Oamenii din Ierusalim au ascultat vocea lui Dumnezeu. De aceea
au strigat: „Fraţilor, ce să facem?“
Planşa 3-3

Petru le-a spus să se întoarcă de la păcatul lor şi să se încreadă
20

Cunoaşte Autorul

în Domnul Isus pentru ca păcatul lor să fie spălat (Faptele
apostolilor 2:38).
În acea zi, foarte mulţi oameni s-au întors la Dumnezeu şi şi-au
pus încrederea în Hristos pentru a fi mântuiţi de păcatele lor –
peste 3.000 de oameni! Ce bucurie trebuie să fi fost în acea zi în
Ierusalim! Cu siguranţă, a fost mare bucurie în ceruri! (Luca
15:10).
Dacă ţi-ai pus încrederea în Domnul Isus ca Mântuitor, şi tu poţi
avea această bucurie în inimă. Câteodată ai de întâmpinat diferite
probleme – te îmbolnăveşti, un prieten bun de-al tău se mută într
-o altă parte a ţării sau ai avut o zi grea la şcoală. Dar poţi să te
bucuri de cel mai important lucru – de faptul că păcatele îţi sunt
iertate şi că te afli pe drumul care duce spre cer! Continuă să-I
mulţumeşti lui Dumnezeu pentru aceasta!

ACM
Arată cartonul cu aplicaţia pentru
copilul mântuit: „Mulţumeşte-I
Domnului pentru că ai viaţa
veşnică.“

Cine i-a ajutat pe acei oameni să se întoarcă de la păcatul lor şi
să se încreadă în Isus? Nu Petru sau un alt apostol, ci Duhul
Sfânt a făcut aceasta!
Eu, ca învăţător al tău, nu pot să te fac să renunţi la păcatele tale
şi să te determin să te încrezi în Hristos, dar dacă doreşti să faci
acest lucru, eu te voi ajuta cu bucurie, explicându-ţi din Biblie,
după ce se termină programul. Eu nu pot să îţi dau viaţa veşnică –
aceasta este lucrarea Duhului Sfânt. El îţi arată nevoia pe care o
ai de a fi mântuit de păcatele tale şi îţi dă puterea să te întorci de
la păcatul tău şi să te încrezi în Isus.

ACN
Fii disponibil pentru sfătuire personală. (Asigură-te că respecţi
regulile Protecţiei copilului din
ţara unde predai lecţia.)
Arată cartonul cu adevărul central.

Permite-mi să îţi explic altfel. Îţi voi spune o povestioară care nu s
-a întâmplat cu adevărat. Povestirea se referă la tine şi la Duhul
Sfânt. Vezi dacă poţi să identifici care persoană joacă rolul tău şi
care al Duhului Sfânt.
Planşa 3-4
* Desfăşurarea evenimentelor: „Pilda“ cu George

George îşi petrecea vacanţa de vară într-un orăşel. Într-o dupăamiază era afară şi se juca. Deseori a fost avertizat să nu meargă
prea departe de casa unde locuia, dar el a fost neascultător şi a
pornit singur să se plimbe în afara orăşelului, pe deal şi apoi în
pădure. Trecuse ceva timp de când fugea pe cărările dintre
copaci, explorând împrejurimile.
După ce s-a jucat timp de câteva ore, dintr-odată şi-a dat seama
că soarele apunea şi pădurea era din ce în ce mai întunecată.
„Mai bine m-aş întoarce“ s-a gândit Geroge, în timp ce începuse
să fugă în direcţia în care credea el că se află casa.
În timp ce fugea, s-a împiedicat de o rădăcină a unui copac şi s-a
prăbuşit la pământ. S-a ridicat repede, dar a simţit cum piciorul i-a
fost străbătut de o durere ascuţită şi a căzut iarăşi la pământ. Îşi
luxase glezna şi deja piciorul începea să se umfle. S-a ridicat din
nou şi, şchiopătând, încerca să înainteze prin întuneric.
Chiar în acel moment, a văzut un om care se apropia de el.
George şi-a dat seama că era pădurarul. El avea o faţă
binevoitoare şi i-a zâmbit lui George. Pădurarul avea cu el o carte
şi o lanternă.
„Te-am căutat, băiete“, îi spuse pădurarul. „Eşti în pădure de la
amiază. Ţi-ai dat seama că te îndrepţi în direcţia greşită? Cărarea
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Planşa 3-4
În textul care explică planşa 3-4,
este relatată o scurtă „pildă“,
urmată de o serie de întrebări, la
planşa 3-5. Aceasta va oferi
copiilor posibilitatea să gândească
şi să participe activ în găsirea
adevărului.
Dacă ai prea mulţi copii în clasă
sau pentru oricare alt motiv crezi
că nu poţi folosi întrebările, spune
aplicaţia direct, la planşa 3-5.
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aceasta nu duce înapoi în oraş. Ea duce la o prăpastie adâncă, şi
te-ai fi rănit foarte tare dacă ai fi căzut acolo. Aşa că m-am grăbit
să te găsesc, şi să te avertizez de pericolul în care erai.“
Şi-a deschis apoi cartea, care era plină de hărţi, şi i-a arătat lui
George cărarea pe care trebuia să meargă. Pădurarul a pus mâna
pe umărul lui George, l-a întors cu faţa în direcţia opusă, l-a luat
de mână şi l-a însoţit pe cărarea bună până în oraş.
În acea noapte, stând în patul lui, George a fost foarte mulţumitor
că a fost găsit de pădurarul care i-a arătat că s-a pierdut, l-a
avertizat de pericol şi apoi l-a ajutat să ajungă cu bine acasă.
Planşa 3-5
1
* Desfăşurarea evenimentelor: Duhul Sfânt este Cel care ajută păcătosul să se
întoarcă la Dumnezeu. (Explicarea „pildei“ cu George.)

ACN

1.

În povestioară, pe cine îl reprezintă George? (Persoana ta.)

2.

Din ce cauză s-a pierdut el? (A fost neascultător.)

Explică-le copiilor că acesta este motivul pentru care şi noi am ajuns să fim
departe de Dumnezeu.

Planşa 3-5
Arată cartonul cu adevărul central.

3.

Pe cine reprezintă pădurarul? (Pe Duhul Sfânt.)

4.

Numeşte unele din lucrurile pe care pădurarul le-a făcut
pentru George. (L-a găsit; l-a avertizat de pericol; cu ajutorul
cărţii lui i-a arătat cărarea pe care trebuie să meargă; l-a
întors din drum; l-a ajutat să ajungă înapoi în oraş.)

Explică pe scurt că aceasta este ceea ce Duhul Sfânt doreşte să facă pentru
fiecare dintre copiii care încă nu sunt mântuiţi.

5.
Dacă împarţi această lecţie în
două părţi, următorul joc şi
întrebările de recapitulare pot fi
folosite ca introducere pentru
partea a doua.

Care este Cartea pe care Duhul Sfânt o foloseşte pentru a ne
arăta calea pe care trebuie să mergem? (Biblia.)

Foloseşte următorul joc pentru a ilustra modul în care Duhul Sfânt ne călăuzeşte.
Un copil este legat la ochi şi în jurul lui vor fi puse diferite obstacole (scaune, bănci,
etc.). Un alt copil îi va da instrucţiuni cum să ajungă cu bine în cealaltă parte a camerei.
De fiecare dată, „ghidul“ poate da unul dintre aceste indicii – „stop“, „stânga“,
„dreapta“, „înapoi“ sau „înainte“. Ceilalţi copii nu au voie să îl ajute. Jocul poate fi
repetat cu alţi doi copii.

1.

Copii, de ce Persoană minunată, care doreşte să ne ajute, vă
aminteşte acest joc? (Duhul Sfânt.)

2.

De care cărare periculoasă doreşte El să ne ferim? (De cea
care ne îndepărtează tot mai mult de Dumnezeu, care ne
împiedică să fim în prezenţa lui Dumnezeu pentru totdeauna.)

3.

Pe ce cale bună doreşte El să ne conducă? (Doreşte să ne
conducă spre a-L accepta pe Domnul Isus ca Mântuitor al
nostru şi a merge pe calea care duce spre cer.)

Planşa 3-6
* Desfăşurarea evenimentelor: Duhul Sfânt dă viaţa.

Duhul Sfânt nu numai că ne arată păcatul, ci ne şi ajută să ne
încredem în Domnul Isus. El este de asemenea Cel care dă viaţa
veşnică tuturor celor care cred în Domnul Isus. „Viaţa veşnică“
este o nouă viaţă care începe acum şi care nu se va termina
niciodată.
Planşa 3-6
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Fiecare dintre voi aparţineţi unei familii umane. Când te întorci de
la păcatul tău şi te încrezi în Hristos ca Mântuitor, Duhul Sfânt te
aduce într-o nouă familie – familia lui Dumnezeu. Devii un copil al
lui Dumnezeu. Duhul Sfânt îţi dăruieşte viaţa veşnică – acel fel de
viaţă pe care şi Dumnezeu şi toţi copiii Săi o au. Este minunat să
Îl ai pe Dumnezeu ca Tată. El este un Tată perfect – plin de
dragoste, răbdător, are timp pentru tine, este atotputernic, este
foarte, foarte înţelept şi sfânt.

ACN
Arată cartonul cu adevărul central.

Trebuie să ştiţi că noi nu avem şi o „mamă cerească“. Dumnezeu,
Tatăl nostru, se asemănă şi cu un tată perfect (puternic şi înţelept)
dar şi cu o mamă perfectă (foarte blând, iubitor şi răbdător).
De asemenea, este minunat să ai mulţi, mulţi fraţi şi surori care
aparţin şi ei familiei lui Dumnezeu. Dacă te-ai încrezut în Hristos,
toţi ceilalţi care Îl au pe Domnul Isus ca Mântuitor al lor sunt fraţii
şi surorile tale – parte din marea familie a lui Dumnezeu.
Mulţumeşte-I lui Dumnezeu în fiecare zi că eşti copilul Lui şi că El
este Tatăl tău iubitor.

ACM

Planşa 3-7
* Concluzie: Duhul Sfânt vrea să te facă mai asemănător cu Tatăl tău
ceresc.

ACM

Poate cineva ţi-a spus vreodată că semeni cu tatăl tău. Duhul
Sfânt nu doar că te aduce în familia lui Dumnezeu când te încrezi
în Domnul Isus, ci de asemenea, El începe să te facă din ce în ce
mai asemănător cu Tatăl tău ceresc (1 Petru 1:14-15). Nu devii ca
El în felul în care arăţi, ci în modul în care te comporţi.
Înainte ca să fii mântuit, când Diavolul te-a ispitit să spui o
minciună, poate că pur şi simplu ai făcut cum te-a îndemnat el, şi
ai spus acea minciună. Când devii creştin, Diavolul va continua să
te ispitească să minţi, dar acum Îl vei avea pe Duhul Sfânt care te
va ajuta să spui „nu“ păcatului. Vei spune adevărul şi astfel te vei
asemăna cu Tatăl tău ceresc, care întotdeauna spune adevărul.

Planşa 3-7

Înainte să fii mântuit, când Diavolul te-a ispitit să nu asculţi de
părinţii tăi, poate că ai făcut aceasta. Când devii creştin, Diavolul
va continua să te ispitească să fii neascultător. Probabil că te va
ispiti în fiecare zi în acest fel. Dar ca şi creştin ai pe Duhul Sfânt
care locuieşte în tine şi care te poate ajuta să fii ascultător. Devii
astfel asemănător cu Tatăl tău ceresc, care întotdeauna face ceea
ce este bine.
Nu te asemeni cu Tatăl tău ceresc dintr-odată. Uneori, copiii
creştini, dar şi adulţii, fac lucruri greşite. Spunem lucruri care
rănesc o altă persoană sau suntem egoişti sau mândri. Aceste
lucruri Îl întristează pe Dumnezeu foarte mult.
Dacă un creştin este ascultător de Dumnezeu, atunci el este un
fiu ascultător, plăcut lui Dumnezeu, Tatăl său. Dacă un creştin nu
ascultă de Dumnezeu, este un fiu neascultător, care Îl întristează
pe Dumnezeu, Tatăl său, dar Duhul Sfânt nu îi părăseşte pe copiii
lui Dumnezeu. În Biblie avem această promisiune: „Nicidecum
n-am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi“ (Evrei 13:5).
Ce trebuie să faci, dacă păcătuieşti, chiar şi după ce te-ai încrezut
în Domnul Isus ca Mântuitor? Trebuie să Îi spui Domnului că îţi
pare rău cu adevărat de ceea ce ai făcut şi să Îi ceri iertare că ai
fost un copil neascultător al Lui. Dumnezeu face o promisiune
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Citeşte versetul din Biblia ta.

minunată copiilor Lui. Ascultă cuvintele Lui: „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).

Arată cartonul cu adevărul central.

Ţi-a arătat Duhul Sfânt că ai păcătuit împotriva lui Dumnezeu şi că
te afli pe o cale periculoasă, ce te îndepărtează din ce în ce mai
mult de El? Te vei întoarce chiar astăzi de la păcatul tău şi Îi vei
cere Domnului Isus să te mântuiască?

Citeşte versetul din Biblia ta.

Biblia spune: „Iată că acum este ziua mântuirii“ (2 Corinteni 6:2).

Întrebări de recapitulare
Nu sunt date întrebări de recapitulare la această lecţie, deoarece
lecţia cuprinde multe întrebări.
Activitate facultativă
Labirintul
Multiplicaţi pagina 38 pentru fiecare copil din clasă.

24

Cunoaşte Autorul

Lecţia 4
Duhul Sfânt este Însoţitorul creştinului
Text pentru învăţător
Ioan 14:17
2 Corinteni 3:18
Efeseni 4:30
Romani 8:4, 15-16
1 Ioan 2:3
Adevăr central
Duhul Sfânt locuieşte în cel credincios.
Aplicaţie
Nemântuit: Vino la Domnul Isus când Duhul Sfânt îţi vorbeşte.
Mântuit:

Mulţumeşte-I în fiecare zi pentru modul minunat în care lucrează în viaţa ta.

Verset de memorat
„Nu ştiţi că voi sunteţi templul lui Dumnezeu, şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?“ 1 Cor. 3:16
Ajutoare vizuale


Planşele: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6 şi 4-7.



Cuvinte scrise pe carton: „Duhul Sfânt locuieşte în cel credincios“ (adevăr central) şi
„Mulţumeşte-I în fiecare zi pentru modul minunat în care lucrează în viaţa ta.“ (aplicaţia pentru
copilul mântuit).

Schiţa lecţiei
Introducere
Ţi-ai dorit vreodată …?
Desfăşurarea evenimentelor
1.

Duhul Sfânt locuieşte în fiecare credincios

ACM

2.

El este Prietenul şi Însoţitorul creştinului

ACM

3.

El vrea să te facă asemănător cu Isus

ACM

4.

El este ca un olar – modelând fiecare creştin

ACM

5.

El ne ajută să fim siguri că suntem copiii lui Dumnezeu

ACM

6.

Duhul Sfânt păstrează aprins „focul“ dragostei şi al ascultării în inimile copiilor lui
Dumnezeu
ACM

Concluzie
Mulţumeşte-I Tatălui tău ceresc pentru lucrarea Duhului Sfânt din viaţa ta
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Lecţia
* Introducere: Ţi-ai dorit vreodată …?

Ţi-ai dorit vreodată ca prietenul tău cel mai bun să fie tot timpul cu
tine? La şcoală, în vacanţă, acasă – peste tot! Dacă te-ai încrezut
în Domnul Isus ca Mântuitor, tu ai un Prieten care este
întotdeauna cu tine! Acest Prieten este Duhul Sfânt.
La această întâlnire a noastră şi la cea viitoare, ne vom gândi la
ceea ce face Duhul Sfânt în viaţa unui băiat sau a unei fetiţe care
este copilul lui Dumnezeu.
Planşa 4-1
* Desfăşurarea evenimentelor: Duhul Sfânt locuieşte în fiecare credincios.

După ce Domnul Isus a murit pe cruce, El a înviat şi S-a înălţat la
cer. Dar înainte să plece de pe acest pământ, a spus ceva
minunat prietenilor Lui, ucenicii. Haideţi să citim şi să vedem ce le
-a spus.
Planşa 4-1

Citeşte Ioan 14:17.

Citeşte tu sau un copil mai mare
versetul din Biblia ta.

„Duhul adevărului … rămâne cu voi şi va fi în voi.“
Domnul Isus le vorbea ucenicilor despre Duhul Sfânt şi le-a spus
două lucruri despre El. Care sunt aceste două lucruri?
Permite copiilor să răspundă.

ACM
Arată cartonul cu adevărul central: „Duhul Sfânt locuieşte în cel
credincios.“



Rămâne cu voi.



Va fi în voi.

Dacă eşti copilul lui Dumnezeu, aceste două promisiuni minunate
sunt şi pentru tine! Duhul Sfânt este în tine şi rămâne cu tine!
Când a început Duhul Sfânt să locuiască în tine? În momentul în
care te-ai încrezut în Domnul Isus ca Mântuitor, chiar dacă atunci
nu ai simţit ceva neobişnuit. Duhul Sfânt nu are un trup. El poate
locui în tine fiindcă este duh.
De ce locuieşte Duhul Sfânt în fiecare credincios? Ce face El în
viaţa ta?
Planşa 4-2
* Desfăşurarea evenimentelor: El este Prietenul şi Însoţitorul creştinului.

Primul motiv pentru care Duhul Sfânt locuieşte în toţi cei care s-au
încrezut în Domnul Isus este pentru a le fi Prieten şi Însoţitor.
Planşa 4-2

ACM

Arată cartonul cu adevărul central.

Dacă eşti copilul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt este întotdeauna cu
tine – la joacă, la şcoală, când eşti singur acasă, când îţi este
teamă sau când eşti bolnav.
El nu te va părăsi niciodată. Poţi întotdeauna să te bazezi pe
acest Prieten bun (care este Dumnezeul cel atotputernic). El este
întotdeauna alături de tine. De fapt, El locuieşte în tine. El nu este
ca alţi prieteni, care sunt câteodată într-o dispoziţie proastă sau
nu vor să te ajute dacă nu le convine ceva. El este întotdeauna
acolo, lângă tine.
Aşa că, atunci când ţi-e teamă sau te simţi singur, aminteşte-ţi că
Duhul Sfânt este acolo, cu tine, pentru a-ţi fi alături şi pentru a fi
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Prietenul tău minunat, perfect, care nu se schimbă. Mulţumeşte-I
pentru aceasta.
Copii, gândiţi-vă la câteva situaţii grele în care v-aţi bucura mult
să ştiţi că Duhul Sfânt este cu voi.
Permite copiilor să participe. Poţi să îi ajuţi să răspundă, sugerând situaţii – de
exemplu, când te afli în spital şi trebuie să suferi o operaţie, când ai un test dificil
la şcoală, când tatăl tău îşi pierde serviciul, când te-ai pierdut într-un magazin
mare, când afară sunt tunete şi fulgere sau când unii copii mai mari de la şcoală
te necăjesc mereu.

Metodă: participarea clasei.

Planşa 4-3
* Desfăşurarea evenimentelor: El vrea să te facă mai asemănător cu Isus.

Un alt motiv pentru care Duhul Sfânt vine să locuiască în fiecare
credincios este pentru a-l schimba.
Numele Său îţi spune ce fel de Persoană este. El este sfânt.
Aceasta înseamnă că este în totalitate curat şi fără nici un păcat.
El nu poate să facă nimic din ceea ce este rău. El iubeşte tot ceea
ce este bun şi frumos. De asemenea, El urăşte tot ceea ce este
murdar, greşit şi păcătos.

Planşa 4-3

Citeşte din Biblie Efeseni 4:30.

Aici, Dumnezeu spune: „Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui
Dumnezeu“.
Următorul verset ne vorbeşte despre unele lucruri care Îl
întristează. În timp ce citesc versetul, găsiţi acele lucruri care Îl
întristează. Ridicaţi apoi mâna, dacă doriţi să răspundeţi.

Metodă: Citeşte Efeseni 4:30-31,
după care copiii vor răspunde la
întrebări. Explică pe scurt
semnificaţia cuvintelor.

Citeşte din Biblie Efeseni 4:31.



amărăciune (gânduri urâte, gânduri de răzbunare);



supărare, furie, mânie;



strigare (jignirea altora, impunându-ţi părerea);



vorbire de rău (spunerea de minciuni despre alţi oameni, cu
scopul de a-i înjosi).

Când Duhul Sfânt a venit să locuiască în tine, în momentul în care
L-ai primit pe Domnul Isus ca Mântuitor, El a început lucrarea de
asemănare a ta cu Domnul Isus. El va continua această minunată
lucrare, treptat, de-a lungul întregii tale vieţi (2 Corinteni 3:18).
Câteodată, viaţa noastră pare ca o închisoare murdară pentru
Duhul Sfânt. Când accepţi în viaţa ta minciuni, gânduri păcătoase
şi neascultare, cum crezi că se simte Duhul Sfânt? El este foarte
întristat de toate acele lucruri păcătoase.
Biblia ne spune să nu Îl întristăm, făcând aceste lucruri rele
(Efeseni 4:30). Duhul Sfânt îţi poate da putere să spui „nu“
ispitelor. El te poate ajuta să nu faci acele lucruri care sunt
greşite. El te poate schimba din ce în ce mai mult încât să devii o
persoană minunată (2 Tim. 2:21). Poate că încă nu vezi prea
multe schimbări. Nu fi descurajat!
Dumnezeu Duhul Sfânt este la lucru în viaţa ta. Mulţumeşte-I
pentru răbdarea Sa faţă de tine!
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Planşa 4-4
* Desfăşurarea evenimentelor: El este ca un olar – modelând fiecare
creştin.

Ai văzut vreodată cum lucrează un olar? Olarul este o persoană
care foloseşte lutul pentru a face vaze, căni sau oale.
Poate că ai văzut la televizor cum se lucrează cu lutul. Olarul ia în
mână o bucată de lut şi o pune pe o roată plană, care se învârte
continuu. El îşi ţine mereu mâinile pe lut şi încet îl modelează
pentru a rezulta modelul minunat pe care l-a intenţionat.

Planşa 4-4
ACM

Citeşte tu sau un copil mai mare
versetul din Biblia ta.

Arată cartonul cu aplicaţia pentru
copilul mântuit: „Mulţumeşte-I în
fiecare zi pentru modul minunat în
care lucrează în viaţa ta.“

Aceasta este o imagine a ceea ce face Duhul Sfânt în viaţa ta. El
este Marele Olar care te modelează pas cu pas. Modelul pe care
îl urmăreşte în modelarea ta este chiar Domnul Isus Însuşi. Nici
tu, nici eu nu prea semănăm cu El acum. Câteodată ne simţim
trişti şi descurajaţi când ne gândim la lucrurile greşite pe care încă
le mai facem, dar Duhul Sfânt ne reaminteşte că El ne face mai
buni şi mai blânzi decât am fost înainte.
Este aceasta adevărat şi în viaţa ta? Îl iubeşti pe Domnul Isus mai
mult decât L-ai iubit anul trecut? Domnul Isus a spus: „Dacă Mă
iubiţi, veţi păzi poruncile Mele“ (Ioan 14:15). Ai descoperit că îţi
doreşti să-i asculţi pe părinţii tăi mai mult? Încerci ca de fiecare
dată să spui adevărul?
Dacă este adevărat, poate te gândeşti: „Chiar aşa este! Duhul
Sfânt care locuieşte în mine, mă schimbă din ce în ce mai mult.
Sunt departe de a fi perfect(ă), dar ştiu că Duhul Sfânt mă va
ajuta în continuare să devin din ce în ce mai mult asemenea
Domnului Isus.“
Într-o zi, când vom ajunge în ceruri, vom fi cu adevărat perfecţi ca
Domnul Isus. Nu este aceasta minunat?
Planşa 4-5
De ce a venit Duhul Sfânt să locuiască în tine, în momentul în
care ai fost mântuit? Îţi aminteşti care sunt cele două motive pe
care le-am menţionat deja?
Permite copiilor să răspundă.

Planşa 4-5



Pentru a te însoţi.



Pentru a te schimba treptat spre a deveni din ce în ce mai
asemănător cu Domnul Isus.

* Desfăşurarea evenimentelor: El ne ajută să fim siguri că suntem copiii lui
Dumnezeu.

Un alt motiv este pentru a te ajuta să fii sigur că eşti cu
adevărat copilul lui Dumnezeu (Romani 8:15-16).
Deseori, diavolul te va ataca şi va încerca să te facă să te
îndoieşti că eşti mântuit. El vrea să te întrebi mereu: „Sunt oare cu
adevărat copilul lui Dumnezeu?“ „Sunt oare cu adevărat pe calea
către cer?“ sau „Sunt păcatele mele cu adevărat iertate?“
O parte a lucrării Duhului Sfânt este de a te ajuta să răspunzi
diavolului atunci când te atacă. Duhul Sfânt te ajută să ştii că eşti
cu adevărat copilul lui Dumnezeu şi El face aceasta în două
moduri.
În primul rând, El aduce în mintea ta versete cum ar fi cel din
Romani 10:13: „Oricine va chema Numele Domnului va fi
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mântuit.“ Poate te gândeşti: „Oare eu L-am chemat pe Domnul
pentru a mă salva de păcatele mele şi pentru a mă face copilul
Său?“ Dacă ai făcut aceasta, atunci ştii sigur că El şi-a ţinut
promisiunea de a te salva. Duhul Sfânt este Cel care a pus
versetul acela, şi multe altele asemănătoare, în Biblie. El te ajută
să ştii sigur, din aceste promisiuni, că eşti copilul lui Dumnezeu.

ACM

Al doilea mod în care Duhul Sfânt te ajută să fii sigur că eşti
mântuit, este prin a te ajuta să vezi schimbările mici pe care El le
face în viaţa ta, schimbări care sunt evidente chiar şi atunci când
eşti singur şi nu vede nimeni dacă ceea ce faci este bine sau rău.
Să citim o parte dintr-un alt verset minunat din Cuvântul lui
Dumnezeu. «Duhul … [strigă]: „Ava“, adică: „Tată!“» (Galateni
4:6). Acest cuvânt „ava“ este ceea ce noi spunem „tati“ sau
„tăticule“. Când ai o teamă că poate tu nu eşti copilul lui
Dumnezeu, Duhul Sfânt este Cel care te asigură că aparţii cu
adevărat familiei lui Dumnezeu şi încet, în inima ta spui: „Da, ştiu
că Tu eşti Tatăl meu ceresc. Tu eşti un Tată în care mă pot
încrede şi eu sunt copilul Tău“.
Mulţi creştini, la scurt timp după ce s-au întors la Dumnezeu au
îndoieli că sunt copii ai Lui cu adevărat. Dacă şi tu ai astfel de
îndoieli, sper că această lecţie te-a ajutat mult. Dar dacă doreşti
să vorbeşti cu mine personal despre aceste lucruri, vino să stăm
de vorbă, după ce programul se va termina. Îţi voi explica cu
bucurie câteva lucruri din Biblie şi te voi ajuta să înţelegi mai bine.

Citeşte tu sau un copil mai mare
versetul din Biblia ta.

ACM
Arată cartonul cu aplicaţia pentru
copilul mântuit.
Fii disponibil pentru sfătuire
personală. (Asigură-te că respecţi
regulile Protecţiei copilului din
ţara unde predai lecţia.)

Planşa 4-6
* Desfăşurarea evenimentelor: Duhul Sfânt păstrează aprins „focul“
dragostei şi al ascultării în inima copiilor lui Dumnezeu.

Există o carte celebră numită „Călătoria creştinului“ în care este
vorba despre un om numit Creştinul. Creştinul este într-o călătorie
lungă şi într-o zi ajunge la o casă mare şi întră înăuntru. Într-una
din camere, găseşte un şemineu în care ardea focul, dar un om
plin de mânie arunca găleţi de apă pe foc pentru a-l stinge. Spre
surprinderea Creştinului, focul nu se stingea. Pe când Creştinul se
mira cum de focul continua să ardă, a venit un prieten care l-a
condus în camera din spatele şemineului şi acolo a văzut un alt
om care turna ulei pe foc, printr-o mică deschizătură în perete.
Uleiul arde foarte uşor şi face o flacără mare.

Planşa 4-6

Omul plin de mânie care toarnă apă pe foc ne face să ne gândim
la duşmanul nostru, Diavolul, care întotdeauna încearcă să ne
descurajeze, să ne facă să Îl iubim pe Domnul Isus mai puţin şi să
ne încredem din ce în ce mai puţin în El.
Dar este Cineva care este mult mai puternic decât Diavolul. El
lucrează în linişte în inima copiilor lui Dumnezeu. El ne
reaminteşte de promisiunile lui Dumnezeu din Biblie. El ne dă
putere să facem ceea ce este bine şi să fim un exemplu bun
pentru alţii. Ştiţi acum despre cine este vorba, nu-i aşa? Este
Duhul Sfânt. El face ca dragostea noastră pentru Domnul Isus să
ardă mai tare. El ne ajută să fim mai puternici şi să facem ceea ce
este bine, să fim ascultători de părinţi şi învăţători şi să fim
prietenoşi faţă de alţii. Nu-i aşa că este minunată lucrarea Duhului
Sfânt?
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Planşa 4-7
* Concluzie: Mulţumeşte-I Tatălui tău ceresc pentru lucrarea Duhului Sfânt
din viaţa ta.

Planşa 4-7

ACM

Arată cartonul cu aplicaţia pentru
copilul mântuit.

ACN

Citeşte versetul din Biblia ta.

Este Duhul Sfânt şi Însoţitorul şi Prietenul tău? Cu siguranţă este,
dacă te-ai încrezut în Hristos şi I-ai cerut să te salveze de
pedeapsa pe care o meriţi, din cauza păcatului tău. Mulţumeşte-I
Tatălui tău ceresc pentru Duhul Sfânt şi pentru dragostea şi
răbdarea Sa de a fi cu tine întotdeauna, de a te face din ce în ce
mai asemănător cu Domnul Isus şi de a face ca dragostea şi
încrederea ta în Domnul să „ardă“ din ce în ce mai tare.
Dacă niciodată nu ţi-ai pus încrederea în Domnul Isus ca
Mântuitor al tău, Duhul Sfânt doreşte să îţi arate că eşti un
păcătos. Doreşte să Îl primeşti pe Domnul Isus în viaţa ta. Domnul
Isus a murit pe cruce, astfel ca păcatele tale să fie iertate şi tu să
poţi deveni un copil al lui Dumnezeu. Dumnezeu promite: „Dar
tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a
dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu“ (Ioan 1:12). Îl vei
primi tu chiar astăzi?
Întrebări de recapitulare
1. Când vine Duhul Sfânt să locuiască în inima unui copil al lui
Dumnezeu? (În momentul în care acesta se încrede în
Domnul Isus ca Mântuitor.)
2. Daţi două exemple de situaţii grele în care vă puteţi afla ca şi
creştini, dar în care ştiţi că Dumnezeu-Duhul Sfânt este cu
voi. (Răspunsurile vor fi variate – de exemplu, când eşti în
spital şi suferi o operaţie, când ai un test greu la şcoală, când
tatăl îşi pierde serviciul, când te pierzi într-un magazin mare,
când afară sunt fulgere şi tunete, când unii copii mai mari de
la şcoală te necăjesc).
3.

Ce Îl întristează pe Duhul Sfânt? (Păcatul nostru)

4.

În ce fel Îl putem asemăna pe Duhul Sfânt cu un olar? (Olarul
modelează lutul pentru a face un vas, iar Duhul Sfânt
modelează credinciosul pentru a-l face să semene din ce în
ce mai mult cu Hristos.)
Duhul Sfânt foloseşte două căi pentru a-l asigura pe creştin
că este copil al lui Dumnezeu cu adevărat. Care sunt
acestea? (Promisiunile din Biblie şi viaţa creştinului, care ar
trebui să devină din ce în ce mai plăcută lui Dumnezeu.)

5.

6.

Ce a văzut „Creştinul“ (personajul din cartea „Călătoria
creştinului“) în casa aceea mare? (Un foc care ardea în
şemineu şi un om mânios care arunca găleţi de apă pe foc
pentru a-l stinge, dar focul nu se stingea.)

7.

Cine este persoana care încearcă să ne descurajeze şi să
„stingă“ dragostea noastră pentru Domnul şi dorinţa noastră
de a fi plăcuţi Lui? (Diavolul / Satana)

8.

Duhul Sfânt este Cel care „păstrează focul arzând“ în viaţa
creştinului. Poţi explica la ce se referă faptul că El „păstrează
focul arzând“? (El ne încurajează continuu şi ne ajută să Îl
iubim şi să Îi slujim lui Dumnezeu.)

Activitate facultativă
Duhul Sfânt ne ajută atunci când Diavolul ne atacă
Multiplicaţi pagina 39 pentru fiecare copil din clasă.
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Lecţia 5
Duhul Sfânt dă putere copiilor lui Dumnezeu
Text pentru învăţător
Romani 8:26
Fapte 1:8
Ioan 14:26-27
Ioan 16:13
Efeseni 4:30,32
Isaia 63:10
Adevăr central
Duhul Sfânt îi ajută pe copiii creştini să fie plăcuţi lui Dumnezeu.
Aplicaţie
Mântuit: Cere-I să te ajute, şi încrede-te în El, că o va face.
Verset de memorat
„Tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi
Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite.“ Romani 8:26
Recapitulaţi versetele învăţate până acum.
Ajutoare vizuale


Planşele: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 şi 5-6;



Cuvinte scrise pe carton: „Duhul Sfânt îi ajută pe copiii creştini să fie plăcuţi lui
Dumnezeu“ (adevăr central) şi „Cere-I să te ajute, şi încrede-te în El, că o va face.“ (aplicaţia
pentru copilul mântuit).

Schiţa lecţiei
Introducere
Te-ai simţit vreodată epuizat?

ACM

Desfăşurarea evenimentelor
1.

Duhul Sfânt se roagă pentru cel credincios

ACM

2.

Duhul Sfânt ne spune să mărturisim altora despre Domnul Isus

ACM

3.

Studiu de caz – Maria învaţă să-L mărturisească pe Hristos altora

ACM

4.

Duhul Sfânt ne ajută să înţelegem Biblia

ACM

5.

Studiu de caz – Sami învaţă să ierte

Concluzie
Recapitularea punctelor principale ale lecţiei

ACM
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Lecţia
* Introducere: Te-ai simţit vreodată epuizat?

Te-ai simţit vreodată epuizat după ce ai pedalat mult pe bicicletă
sau după un meci greu de fotbal sau după ce ai înotat în piscină?
Te simţi ca şi cum nu mai ai putere să faci nimic.
ACM

Câteodată şi creştinii se simt aşa, nu doar în trupul lor, ci şi în
mintea şi inima lor. Se simt epuizaţi, încercând să facă ceea ce
este bine. Se simt obosiţi să mai încerce să spună prietenilor care
nu-L cunosc pe Domnul Isus Vestea Bună a mântuirii. Câteodată
li se pare că este prea greu să se roage sau să citească Biblia. Te
simţi şi tu câteodată aşa? Duhul Sfânt locuieşte în fiecare
credincios şi rămâne cu el în fiecare zi pentru a-i da putere să
facă ceea ce este bine.
Planşa 5-1
* Desfăşurarea evenimentelor: Duhul Sfânt se roagă pentru cel credincios.

Metodă: întrebări şi răspunsuri.

Să citim Romani 8:26. Ascultă cele două lucruri pe care Duhul
Sfânt le face, conform acestui verset.

Citeşte tu sau un copil mai mare
versetul din Biblia ta.

„Tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim
cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi
cu suspine negrăite.“
Ai observat acele două lucruri din verset?

Planşa 5-1

ACM



El ajută.



El mijloceşte cu suspine.

(„Mijlocirea“ înseamnă că El se roagă pentru copiii lui Dumnezeu.)
Când suspină o persoană? Da, când are o durere. Duhul Sfânt
suspină fiindcă simte durerile noastre. El ştie când suntem
bolnavi, răniţi, obosiţi sau singuri, şi astfel El suspină. Suspinele
Lui nu pot fi auzite, dar El mai face ceva – ne ajută şi se roagă
pentru noi. Noi nu ştim cu adevărat cum să ne rugăm. Rugăciunile
noastre sunt imperfecte, dar Duhul Sfânt se roagă lui Dumnezeu
pentru noi ca să fim puternici şi să facem ceea ce este bine şi să
continuăm să facem aceasta. Când te rogi în linişte acasă lui
Dumnezeu, nu-i aşa că este minunat să ştii că Duhul Sfânt se
roagă pentru tine şi cu tine?
Planşa 5-2
* Desfăşurarea evenimentelor: Duhul Sfânt ne spune să mărturisim altora
despre Domnul Isus.

După ce Domnul Isus a murit şi a înviat, a petrecut încă patruzeci
de zile pe pământ, înainte să se înalţe la ceruri. Chiar înainte să
se înalţe, El şi-a adunat ucenicii şi le-a spus că nu îi va lăsa
singuri, ci le va trimite pe Duhul Sfânt să rămână cu ei. Chiar şi
înainte să moară, Domnul Isus a promis că nu îi va lăsa orfani.
Planşa 5-2

Lucrul acesta s-a întâmplat zece zile mai târziu, când ucenicii se
aflau împreună în Ierusalim. Duhul Sfânt s-a coborât peste ei, cu
sunetul unui vânt puternic şi cu nişte limbi ca de foc. Cu siguranţă,
a fost un moment plin de emoţii – chiar şi de puţină teamă. De ce
s-a coborât Duhul Sfânt din ceruri? Dacă asculţi promisiunea pe
care Domnul Isus a făcut-o şi pe care am menţionat-o mai
32

Cunoaşte Autorul

devreme, vei şti răspunsul. Domnul Isus a spus: „Ci voi veţi primi
o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi
martori“ (Fapte 1:8).

Citeşte tu sau un copil mai mare
versetul din Biblia ta.

Da, Duhul Sfânt a venit pentru a da ucenicilor putere de a spune
altora despre Domnul Isus. Imediat după aceea, Petru şi ceilalţi
ucenici nu s-au mai temut şi au mers să predice oamenilor despre
Domnul Isus. În acea zi, o mare mulţime de oameni a ascultat
Evanghelia şi aproximativ 3.000 de oameni s-au încrezut în
Domnul Isus ca Mântuitor.
Duhul Sfânt poate să îţi dea şi ţie şi să îmi dea şi mie acea putere
– pentru a spune prietenilor noştri despre Domnul Isus care a
venit să-i mântuiască de păcat. Câteodată nu este uşor să faci
acest lucru, dar dacă ţi-ai pus încrederea în Domnul Isus ca
Mântuitor, Duhul Sfânt este în tine pentru a-ţi da putere şi curaj să
spui altora despre El.

ACM
Arată cartonul cu adevărul
central: “Duhul Sfânt îi ajută pe
copiii creştini să fie plăcuţi lui
Dumnezeu.“

Planşa 5-3
* Desfăşurarea evenimentelor: Studiu de caz – Maria învaţă să-L
mărturisească altora pe Hristos.

Haideţi să ne imaginăm o situaţie în care se afla o fetiţă la şcoală.
Să o numim Maria. Maria are nouă ani şi merge la o şcoală bună
din oraş. La Grupul Vestea Bună, cu un an în urmă I-a cerut
Domnului Isus să fie Mântuitorul ei personal. De atunci, Duhul
Sfânt a început să-i schimbe viaţa. Nu mai este atât de egoistă
cum era înainte să fie mântuită. Acum este mult mai amabilă.
Unele din cuvintele rele pe care le spunea înainte, acum nu le mai
spune. În clasă se comportă mult mai frumos ca înainte.

Planşa 5-3

Ioana (una din fetele din clasă cu care Maria nu s-a înţeles prea
bine înainte) a venit în pauză la ea şi i-a spus: „Maria, te-ai
schimbat mult de anul trecut. Pari o altă persoană. Ce s-a
întâmplat cu tine?“
Maria a avut astfel o ocazie minunată de a spune Ioanei cum
Domnul Isus a intrat în viaţa ei prin Duhul Său şi modul în care El
a ajutat-o în fiecare zi. Apoi Maria i-a dat Ioanei un tractat
evanghelistic. Maria spera şi se ruga ca în curând şi Ioana să
ceară iertare Domnului pentru păcatele ei şi să se încreadă în El
ca Mântuitor.
1.

Cine a ajutat-o pe Maria să-L mărturisească pe Domnul Isus
colegei ei? (Duhul Sfânt.)
Acum câteva minute am citit un verset din Fapte 1:8 care ne
spune că Duhul Sfânt dă putere copiilor lui Dumnezeu să
spună altora despre Isus.

2.

Maria L-a mărturisit pe Domnul Isus Ioanei şi altor colegi de la
şcoală în două moduri diferite. Care au fost acestea? (Prin
cuvintele ei şi prin comportamentul ei.)

3.

Ce schimbări a făcut deja Duhul Sfânt în viaţa Mariei? (Ea nu
mai era egoistă, ci amabilă; nu mai vorbea urât, ci se
comporta mult mai frumos în clasă.)

4.

Care sunt alţi oameni, în afară de prietenii ei de la şcoală,
cărora Maria ar avea şansa să le vorbească despre Isus?
(Familiei ei, de exemplu.)
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Metodă: Studiu de caz.
Multiplică cele cinci întrebări din
lecţie, câte o copie pentru fiecare
grup de cinci sau şase copii.
Spune povestirea Mariei întregii
clase.
Împarte copiii în grupuri de cinci
sau şase, pentru a găsi
răspunsurile la întrebări. Explică
faptul că nu va fi nevoie să
răspundă la toate cele cinci
întrebări cu voce tare.
Rezervă două sau trei minute de
discuţie la fiecare întrebare.
Reuneşte grupurile şi pe rând,
aşteaptă câte un răspuns de la
fiecare grup.
Adaugă comentariile tale
răspunsurilor lor.
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ACM

La Biroul Naţional AMEC există
tractate/broşuri evanghelistice
care sunt distribuite gratuit.
Contactează Biroul Naţional
pentru a obţine aceste broşuri
(adresa este pe coperta acestui
material.)

5.

Dacă am schimba numele din povestire, unde am aşeza
numele tău? În locul Mariei sau al Ioanei? Eşti tu ca Maria, un
creştin care învaţă cum să spună altora despre Domnul Isus?
Sau eşti ca Ioana, încă nemântuit(ă), având nevoie ca
păcatele să îţi fie iertate?

Sunt aici câteva tractate, dintre care poţi lua la sfârşitul orei. Dacă
aparţii lui Dumnezeu, nu ai vrea să iei şi tu unul, să îl dăruieşti
unui prieten în săptămâna ce urmează şi să îl inviţi la Grupul
Vestea Bună ca să audă Evanghelia? Duhul Sfânt te va ajuta să
fii un martor bun. El poate de asemenea să lucreze în inima
prietenilor tăi, arătându-le şi lor că au nevoie de Domnul Isus ca
Mântuitor al lor. Poate că data viitoare vei avea ocazia să ne spui
şi nouă dacă ai vorbit cuiva despre Domnul Isus, sau poate îmi vei
face cunoştinţă cu un prieten pe care îl vei aduce cu tine, să audă
despre Domnul Isus!
Planşa 5-4
Duhul Sfânt se roagă pentru copiii lui Dumnezeu, ca ei să aibă
curajul şi puterea de a face ceea ce este bine şi de a fi martori
buni pentru Domnul Isus.
* Desfăşurarea evenimentelor: Duhul Sfânt ne ajută să înţelegem Biblia.

Duhul Sfânt îi întăreşte pe copiii lui Dumnezeu şi într-un alt mod –
El îi ajută să înţeleagă Biblia.
Îţi aminteşti, cu câteva săptămâni în urmă, când am învăţat câteva
lucruri despre modul în care Duhul Sfânt ne-a dăruit Biblia şi cum
ne ajută să o înţelegem (Ioan 14:26)?

Planşa 5-4

Să zicem că citeşti o carte foarte, foarte interesantă, dar sunt
unele lucruri pe care nu eşti sigur că le-ai înţeles. Într-o zi, te
vizitează cineva şi descoperi că este chiar autorul acelei cărţi. Nu
ar fi minunat să poţi să vorbeşti cu el şi să îi spui: „Îmi place atât
de mult cartea pe care ai scris-o, dar nu vrei să îmi explici ce ai
vrut să spui la pagina 124?“
ACM
Arată cartonul cu aplicaţia pentru
copilul mântuit: „Cere-I să te
ajute, şi încrede-te în El, că o va
face.“

Este exact ceea ce poţi face în timp ce citeşti Biblia. Dacă eşti
copilul lui Dumnezeu, Autorul Bibliei locuieşte în tine. El nu este
doar un vizitator. În fiecare zi când citeşti câte o porţiune din
Cuvântul lui Dumnezeu, poţi să te rogi lui Dumnezeu şi să ceri
Duhului Sfânt, Autorul Bibliei, să te ajute să înţelegi şi să
împlineşti ceea ce El a scris pentru tine.
Planşa 5-5
* Desfăşurarea evenimentelor: Studiu de caz – Sami învaţă să ierte.

Haideţi să vă spun o altă povestioară, care însă nu s-a întâmplat
cu adevărat. De data aceasta este vorba despre un băiat, pe care
îl vom numi Sami.

Planşa 5-5
Dacă studiul de caz al Mariei a
avut succes şi copiilor le-a plăcut,
adaugă şi studiul de caz al lui
Sami. Urmează aceiaşi paşi ca la
cel anterior.

Sami citea din Biblie într-o dimineaţă. Înainte să înceapă, a cerut
Domnului să îl ajute să înţeleagă ceea ce urma să citească. A citit
din Efeseni 4:32 - „Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă
unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.“
„Aşa este“, s-a gândit Sami. „Dumnezeu mi-a iertat păcatele.
Trebuie şi eu să învăţ să îi iert pe alţii.“
Apoi s-a rugat ca Dumnezeu să îl ajute şi a fugit repede la şcoală.
La pauza mare, când se juca fotbal, Dani, unul din prietenii lui, l-a
faultat destul de tare.
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Sami era gata să îl lovească înapoi, când şi-a adus aminte de
cuvintele „… iertaţi-vă unii pe alţii, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe
voi“. Şi-a continuat apoi jocul, fără să se răzbune pe Dani.
Planşa 5-6
Acasă, în acea seară, când tocmai termina de făcut un puzzle,
Ana, sora lui mai mică, i-a împrăştiat pe podea o mare parte din
piese. Sami era aproape să strige la ea mânios, când şi-a amintit
cuvintele din Biblie: „Iertaţi-vă unii pe alţii, cum v-a iertat şi
Dumnezeu pe voi“. Sami a avut puterea să strângă în linişte
piesele, fără să-i facă reproşuri.
Permite copiilor să răspundă la următoarele întrebări.

1.

Sami şi-a început ziua foarte bine, pentru un copil al lui
Dumnezeu. În ce fel? (A citit din Biblie şi s-a rugat.)

2.

De ce s-a rugat înainte să citească din Biblie? (A cerut lui
Dumnezeu să îl ajute să înţeleagă ce va citi.)

3.

Cine l-a ajutat să înţeleagă versetul biblic? (Duhul Sfânt)

4.

Cum a arătat la şcoală că a înţeles cu adevărat ceea ce a citit
în acea dimineaţă? (Când Dani l-a faultat la fotbal, el nu a
ripostat.)

5.

Cum a arătat acasă că a înţeles ceea ce a citit? (Când Ana i
-a împrăştiat piesele, Sami nu a strigat la ea, ci pur şi simplu
şi-a adunat piesele, fără să spună ceva.)

Planşa 5-6

* Concluzie: Recapitularea punctelor principale ale lecţiei.

Am învăţat multe lucruri despre Duhul Sfânt. Dacă te-ai încrezut
în Domnul Isus ca Mântuitor al tău, Dumnezeu-Duhul Sfânt este
în tine, atunci când îţi este teamă sau te simţi singur. El este cu
tine atunci când alţii te necăjesc.


El este cu tine, atunci când citeşti Biblia, pentru a te ajuta să
o înţelegi şi să o împlineşti.



El este cu tine, atunci când doreşti să spui şi altora că tu
aparţii Domnului Isus.



El este cu tine, ajutându-te să te rogi.

El este Prietenul tău pentru totdeauna. Nu fă nici un lucru care să
-L întristeze! Ascultă-L! Supune-te Lui imediat! Lasă-L să te
schimbe! Vei avea apoi bucuria Domnului în inima ta.
Întrebări de recapitulare
Pentru această lecţie nu sunt incluse întrebări de recapitulare.
Activitate facultativă
Joc de roluri
Copiii se vor bucura să joace o mică scenetă, care va consolida
învăţătura cuprinsă la planşa 5-5.
Pentru personajul principal, alegeţi un copil extrovertit, care să se
simtă liber şi bucuros să interpreteze. Copiii mai timizi pot lua
rolurile celelalte.
Aveţi nevoie de şase „actori“ pentru acest joc de roluri:
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Arată cartonul cu aplicaţia pentru
copilul mântuit.
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Sami



doi prieteni cu care se joacă fotbal



un om de „culise“ care să citească Efeseni 4:32 în scenele 2
şi 3



Ana (sora lui Sami)



Cineva care să ţină trei cartoane pe care scrie: „Scena 1 –
camera lui Sami, „Scena 2 – La şcoală în pauza mare“,
„Scena 3 – Camera de zi“.

Scena 1
Sami (singur în cameră) citeşte din Biblie cu voce tare, lângă patul
său. „Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe
altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.“ (Efeseni
4:32).
Scena 2
Sami şi doi prieteni joacă fotbal la şcoală, în pauza mare. Unul
dintre ei îi pune piedică. Sami se ridică furios şi este pe punctul de
a-şi lovi prietenul, dar … (acţiunea se opreşte). Vocea din „culise“
spune versetul: „Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă
unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.“ Sami
nu ripostează, ci continuă să joace cu bucurie.
Scena 3
În acea seară Sami şi Ana sunt în camera de zi, acasă. Sami se
străduieşte să termine un puzzle. Ana vine şi îi răstoarnă piesele
pe podea. Sami este gata să strige la ea, dar … (acţiunea se
opreşte.) Efeseni 4:32 se aude din „culise“. Sami îşi strânge apoi
piesele liniştit.
Continuaţi piesa cu întrebările următoare, pentru a consolida adevărul
predat:
1.

Dumnezeu nu îţi va vorbi cu voce tare, aşa cum am auzit vocea din
piesă, în momentul în care eşti ispitit. Cum îţi va vorbi Dumnezeu?
(El poate să îţi reamintească ceva ce ai citit din Bible în acea
dimineaţă, sau un lucru pe care l-ai auzit la Grupul Vestea Bună.)

2.

Îţi vei face şi tu timp să citeşti Cuvântul lui Dumnezeu în fiecare
dimineaţă? Unde vei face aceasta? Când? Cum îţi vei aminti ce ai
citit?
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Biblia nu se învecheşte niciodată
Activitate facultativă – lecţia 2
De fiecare dată când vezi un lucru vechi, stricat sau ruginit, mulţumeşte-I lui
Dumnezeu că Biblia nu se învecheşte niciodată.

Colorează ruinele într-o culoare închisă şi Biblia într-o culoare deschisă.

37

Cunoaşte Autorul

Labirintul
Activitate facultativă – lecţia 3
Ajută-l pe acest copil să îşi găsească drumul spre casă. Şi tu ai nevoie de Duhul Sfânt ca să te
conducă la Domnul Isus şi apoi pe calea spre cer.

Acasă!
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Duhul Sfânt ne ajută atunci când diavolul ne atacă
Activitate facultativă – lecţia 4
„Nu ştiţi că voi sunteţi templul Duhului lui Dumnezeu, şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte
în voi?“
1 Corinteni 3:16

Când Diavolul te atacă, mulţumeşte-I Domnului că Duhul Sfânt este acolo
pentru a te păstra curat şi a te face puternic!
Colorează porumbelul şi paşii.

39

Paşi pentru sfătuirea copilului care vrea să vină la Hristos
1.

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

2.

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

3.

Ajută-l să primească darul mântuirii – pe Isus Hristos – crezând în El ca Mântuitor personal
(Ioan 1:12, Apoc. 3:20).

4.

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

5.

Învaţă-l să-L mărturisească pe Hristos (Matei 10:32). Această mărturisire poate fi făcută întâi
faţă de tine, faţă de alţi lucrători, apoi mai târziu faţă de prieteni, şi, dacă circumstanţele permit,
în biserică sau în public.
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