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Introducere
Predarea adevărurilor biblice
Dacă tot ceea ce faci ca învăţător este numai să le spui copiilor povestiri biblice, atunci nu ţi-ai
împlinit responsabilitatea de învăţător. Este esenţial ca ei să înveţe adevărurile care reies din aceste
povestiri, şi să îi duci un pas mai departe, arătându-le ce însemnătate au ele în viaţa lor zilnică.
Bineînţeles, nu vei reuşi să te ocupi într-o singură lecţie de toate învăţăturile pe care le cuprinde
povestirea biblică, de aceea în fiecare dintre ele a fost ales un singur adevăr central (AC). Predarea
adevărului central a fost întreţesută de-a lungul naraţiunii, iar pentru a te ajuta în pregătirea lecţiei,
aceste părţi au fost marcate cu iniţialele AC. Ele sunt marcate şi în planul lecţiei.
Vei observa faptul că adevărurile centrale au notate alăturat iniţialele „N“ sau „M“, pentru a arăta
cărei categorii de copii se potriveşte aplicaţia – nemântuiţi sau mântuiţi. Lucrul acesta este subliniat
în text de expresii 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. Adaptează aplicaţiile la nevoile
copiilor cărora le predai lecţiile. De exemplu, în aplicaţie ai 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 ai
copii mici. Fă schimbările pe care le consideri necesare. Important este ca întotdeauna Cuvântul lui
Dumnezeu să fie aplicat la viaţa lor.
Disponibil pentru sfătuire
Când prezinţi mesajul Evangheliei, vor fi copii care vor răspunde imediat invitaţiei de a se preda
Domnului Isus. Unii îţi vor spune mai târziu, iar alţii poate nu-ţi 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 te adresezi copiilor mântuiţi, sunt 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 te rogi pentru ei, mai ales în cazul în care tu eşti
singurul lor sprijin creştin. Din aceste motive, este important ca ei să ştie că pot veni oricând să
vorbească cu tine. De asemenea, este important să ştie când şi unde să vină, atunci când vor să
vorbească cu tine.
În sfârşit, este esenţial ca acei copii care nu sunt mântuiţi, să nu considere venirea lor la tine drept
venirea la Domnul Isus. De aceea, nu le aminti posibilitatea de a vorbi cu ei în acelaşi timp în care
faci invitaţia la Domnul Isus, ca ei să nu aibă impresia că nu pot să vină la Hristos, decât dacă au
venit mai întâi la tine, sau că sunt mântuiţi doar prin simplul fapt că au aşteptat să vorbească cu tine.
Un exemplu de folosit pentru un copil nemântuit
„Doreşti într-adevăr să trăieşti pentru Domnul Isus, dar nu ştii cum să vii la El? 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.“
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Versete de memorat
Pentru fiecare lecţie este sugerat un verset biblic de predat copiilor. Dacă predai aceste lecţii în
serie, timp de cinci săptămâni, alege două sau trei versete, pe care copiii să le înveţe pe dinafară, şi
pe care să şi le amintească uşor. Dacă le predai pe toate cinci, este probabil ca ei să nu-şi mai
amintească bine nici unul dintre ele.
Ajutoare vizuale suplimentare
Scrie pentru fiecare lecţie pe o bucată de carton adevărul central. Lipeşte pe spatele cartonului
bucăţi de flanel sau ceva uşor adeziv. (Foloseşte litere mici de tipar, ca şi copiii mici să poată citi cu uşurinţă
cuvintele). Pune cartonul pe tablă înainte de începerea orei, sau din momentul în care menţionezi
pentru prima dată adevărul central din lecţie.
Ajutoare adiţionale la text
În dreapta şi în stânga textului sunt ajutoare adiţionale. Sunt date informaţii contextuale şi idei
suplimentare, prin care poţi 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.
Foloseşte aceste idei la grupul tău numai în măsura în care îţi 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 fixa cele
predate, iar în acelaşi timp el este şi distractiv pentru copii. Foloseşte acest timp:
1.

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

2.

Ca ajutor pentru tine însuţi, să ştii ce trebuie să accentuezi 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. Adaugă şi întrebări din cântări, din
versete sau din alte noţiuni pe care le predai. În acest fel, copiii vor înţelege că sunt importante toate
părţile programului.
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PRIVIRE GENERALĂ
Nr.
lecţiei

ADEVĂR
CENTRAL

LECŢIA

1.
Întoarcerea
(Convertirea lui
Pavel)
Faptele apostolilor
9:1-22
2.

Oricine este în
Hristos este o
făptură (fiinţă)
nouă.

APLICAŢII
Nemântuit: Când Hristos
va deveni Domnul şi
Mântuitorul tău, atunci tu
vei deveni o fiinţă nouă.
Mântuit: Nu renunţa la
speranţa că şi persoana
la care te aştepţi cel mai
puţin poate fi mântuită.

Comploturi şi
eliberări
Faptele apostolilor
9:20-30
Galateni 1:15-18
Faptele apostolilor
11:19-30
Faptele apostolilor
13:1-12

Fiecare creştin
care trăieşte
pentru
Dumnezeu, va
suferi opoziţie.

Mântuit: Adu-ţi aminte ce
spune Dumnezeu despre
suferinţă, şi nu-l lăsa pe
Satana să te oprească
din a-L urma pe Domnul.

Faptele apostolilor
14

4.
Evanghelia ajunge
în Europa
Faptele apostolilor
16

Oamenii trebuie
să audă
Evanghelia
pentru a fi
mântuiţi (bazat
pe Romani
1:16)

Nemântuit: Ai auzit
Evanghelia, dar tu
trebuie şi să crezi.

Dumnezeu
aduce oameni
de tot felul în
familia Lui
(Lidia,
vrăjitoarea,
temnicerul).

Nemântuit: Tu poţi fi
mântuit, oricât de
imposibil ţi s‑ar părea
acest lucru.

Mântuit: Fă tot ce poţi
pentru ca şi alţii să audă
Evanghelia.

Faptele apostolilor
17

2 Corinteni 5:17
„Căci dacă trăim,
pentru Domnul trăim;
şi dacă murim,
pentru Domnul
murim. Deci, fie că
trăim, fie că murim,
noi suntem ai
Domnului.“

Este un singur
Dumnezeu, şi
El este
Creatorul,
Domnul şi
Judecătorul.

6

„Căci mie nu mi-e
ruşine de Evanghelia
lui Hristos; fiindcă ea
este puterea lui
Dumnezeu, pentru
mântuirea fiecăruia
care crede.“
Romani 1:16

Mântuit: Tu aparţii
familiei Lui; creştinii sunt
fraţii şi surorile tale.

5.

Singur în Atena

„Căci, dacă este
cineva în Hristos,
este o făptură nouă.
Cele vechi s-au dus:
iată că toate lucrurile
s-au făcut noi.“

Romani 14:8

3.
Identitate greşit
interpretată

VERSET

Nemântuit:
Tu trebuie să te închini,
să-L iubeşti şi să-L
asculţi pe El.

„Căci toţi sunteţi fii ai
lui Dumnezeu, prin
credinţa în Hristos
Isus.“
Galateni 3:26
„Dumnezeu, care a
făcut lumea şi tot ce
este în ea, este
Domnul cerului şi al
pământului, şi nu
locuieşte în temple
făcute de mâini.“
Faptele apostolilor
17:24
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Lecţia 1
Întoarcerea
Text biblic
Faptele apostolilor 9:1-22
Adevăr central
Oricine este în Hristos, este o făptură (fiinţă) nouă.
Aplicaţii
Nemântuit: Când Hristos va deveni Domnul şi Mântuitorul tău, atunci tu vei deveni o fiinţă nouă.
Mântuit:
Nu renunţa la speranţa că şi persoana la care te aştepţi cel mai puţin poate fi mântuită.
Verset de memorat
„Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile
s-au făcut noi“ 2 Corinteni 5:17.
Ajutoare vizuale

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

Hartă cu locurile pe care Pavel le-a vizitat în prima lui călătorie misionară;

Un băţ solid, ascuţit.

Schiţa lecţiei
Introducere
„Cum ar putea un simplu om, care atârnă răstignit pe o cruce, să fie Mesia?“
Desfăşurarea evenimentelor
1. Saul primeşte scrisori de la Marele Preot

ACN

2. Călătoria lui Saul spre Damasc
3. Saul îl întâlneşte pe Hristosul înviat
„Saule, de ce mă prigoneşti?“

ACN

„Cine eşti Tu Doamne?“
„Eu sunt Isus.“
„Doamne, ce vrei să fac?“

ACN

„Du-te la Damasc“
4. Saul, acum orb, este condus la Damasc
5. Saul posteşte şi se roagă timp de 3 zile

ACN

Punctul culminant
Anania îl vizitează pe Saul

AC

Saul învaţă de la ucenici

ACM

Concluzie
Saul îl predică pe Hristos

ACN
7
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Lecţia
Planşa 1-1
„Cum ar putea un simplu om, care atârnă răstignit pe o
cruce, să fie Mesia? Isus din Nazaret este mort şi cu cât mai
repede îi vom aresta şi condamna pe toţi urmaşii Lui, cu atât mai
bine!“
Planşa 1-1
Faptele apostolilor 8:3
Arată oraşele Ierusalim şi Damasc
pe o hartă.

Saul, un tânăr fariseu, era foarte mânios pe oamenii care
credeau în Isus din Nazaret. El era furios pentru că mulţi iudei li
se alăturau acelor oameni. Deja îi condusese pe soldaţi la casele
unora din urmaşii lui Isus din Ierusalim şi îi arestase. S-a gândit
chiar să se ducă însoţit la Damasc, dar avea nevoie de
permisiune din partea marelui preot, cel mai important lider
religios al templului.
„Am nevoie de scrisori, care să-mi dea autoritatea să-i pot
aresta pe ucenicii lui Isus din Nazaret. Trebuie să desfiinţăm acest
grup. Mulţi din oamenii noştri li s-au alăturat acestora.“
Marele preot i-a dat scrisorile cu bucurie. Cred că i-a făcut
plăcere să-l vadă pe Saul slujindu-L pe Dumnezeu cu atâta zel. Îl
slujea Saul pe Dumnezeu? El credea că da. Saul învăţase din
copilărie Vechiul Testament. Ştia pe de rost legea iudaică şi
încerca să o împlinească până în cele mai mici detalii. El spunea
multe rugăciuni. Cel mai bun profesor din Ierusalim, Gamaliel, l-a
instruit să devină un fariseu, un lider religios. Cu toate acestea el
lupta împotriva lui Dumnezeu şi gândurile lui despre Isus erau
total greşite.

ACN
Vezi Romani 5:10 şi Coloseni
1:21.

Ca toţi ceilalţi oameni, Saul s-a născut duşman al lui
Dumnezeu. Şi tu şi eu ne-am născut duşmani. De aceea ţi se
pare uşor să faci ceva rău, ca de exemplu să minţi, să nu asculţi
de părinţi, să furi, să-ţi pierzi cumpătul. Când faci aceste lucruri,
este ca şi cum ai ridica pumnul împotriva lui Dumnezeu. Tu lupţi
împotriva Lui, arătând că eşti duşmanul Lui. Religiozitatea ta nu
poate schimba această stare, aşa cum nu l-a schimbat nici pe
Saul. El era foarte religios, dar lupta împotriva lui Dumnezeu.
Planşa 1-2
Cu scrisori de împuternicire să-i aresteze pe creştini, Saul
a pornit spre Damasc; a luat mai mulţi bărbaţi cu el. Era un drum
de 160 km, care dura câteva zile, chiar călărind pe măgari.
Probabil noaptea au dormit în hanurile de pe marginea drumurilor.

Planşa 1-2
Faptele apostolilor 7:57-60

Biblia nu ne spune ce gândea Saul în timp ce călătorea
spre Damasc. Ştim doar că era foarte mânios pe creştini. Poate şi
-a adus aminte de ziua când el a avut grijă de lucrurile bărbaţilor
care aruncau cu pietre în Ştefan. Cred că a rămas în mintea lui
Saul ultima predică şi ultimele cuvinte ale lui Ştefan: „Doamne, nu
le ţinea în seamă păcatul acesta!“. Vedea încă faţa strălucitoare a
lui Ştefan, înainte ca aceasta să moară. Toate acestea erau
amintiri neplăcute, de care nu putea scăpa.
Erau aproape de Damasc. Acesta este cel mai vechi oraş
din lume. Dacă urmaşii lui Isus ar fi auzit de venirea lui Saul, s-ar
fi înspăimântat, deoarece numele lui era cunoscut şi temut.
8
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Planşa 1-3

Faptele apostolilor 26:13

Deodată, la amiază, o lumină mai puternică decât soarele
a strălucit în jurul grupului de călători.

Întreabă preşcolarii cum ar
reacţiona ei la o lumină ca aceea.

Saul a căzut la pământ. A auzit pe cineva care-i vorbea.
Iată cuvintele pe care le-a auzit.

Citeşte tu sau un copil versetul din
Biblie.

„Saule, Saule, pentru ce mă prigoneşti?“ (Faptele
apostolilor 9:4b)
Cine vorbea? Era Isus Hristos. Saul L-a văzut pe Domnul
Isus cel înviat, aşa cum este El acum în cer. Ce şoc a suferit! Saul
credea că Îi slujea lui Dumnezeu, dar el Îl persecuta pe Mesia. El
era într-adevăr un duşman al lui Dumnezeu. Te-ai considerat
vreodată duşman al lui Dumnezeu? Tu nu faci rău creştinilor aşa
cum a făcut Saul, dar te-ai născut duşmanul lui Dumnezeu. De
fiecare dată când faci lucruri care nu-I plac lui Dumnezeu, tu lupţi
împotriva Lui. Citirea Bibliei, rugăciunea, încercarea de a fi bun toate acestea nu te pot schimba. Duşmanii lui Dumnezeu trebuie
pedepsiţi. Duşmanii lui Dumnezeu vor fi pedepsiţi pentru veşnicie
după ce vor muri. Tu trebuie să-ţi dai seama cine eşti cu adevărat,
şi cum te vede Dumnezeu. Saul a început să înţeleagă.
Răspunsul pe care Saul l-a dat Domnului Isus arată acest lucru.
„Cine eşti Doamne?“ (Faptele apostolilor 9:5a).
Domnul Isus i-a răspuns: „Eu sunt Isus pe care-L
prigoneşti. Ţi-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un
ţepuş“ (Faptele apostolilor 9:5b).
Ţepuşul era un băţ ascuţit folosit pentru bivoli, să-i facă să
meargă mai repede.

Planşa 1-3
ACN

Citeşte tu sau un copil versetul din
Biblie.
Dacă este posibil arată un băţ
solid şi ascuţit şi aminteşte-le
copiilor că Domnul deja „l-a
împuns“ pe Saul (ex. prin Ştefan).

Saul tremura şi era uimit. Ascultă următoarea lui întrebare.
„Doamne, ce vrei să fac?“ (Faptele apostolilor 9:6a).
Saul i-a spus încă o dată lui Isus, „Doamne“, şi era gata
să primească porunci de la El. Ce schimbare! Saul plănuia să-i
aresteze pe urmaşii lui Isus Hristos, dar Isus Hristos „l-a arestat“
pe El! Doar Isus Hristos este acela care poate transforma
duşmanii lui Dumnezeu în oameni care vor să-L iubească şi să-L
asculte. Isus Hristos este la fel de viu astăzi, cum a fost şi în ziua
în care Saul L-a întâlnit pe drumul Damascului. El a murit pe
cruce – a murit ca să facă din duşmanii lui Dumnezeu prietenii
Lui. „Dar acum, în Hristos Isus, voi care odinioară eraţi depărtaţi,
aţi fost apropiaţi prin sângele lui Hristos.“ (Efeseni 2:13). El te
poate schimba. El te poate schimba în interior, în aşa fel încât să
vrei să-L iubeşti şi să-L asculţi pe Dumnezeu. Aceasta s-a
întâmplat cu Saul. El a primit porunci de la Cel pe care L-a urât.
„Ridică-te şi du-te în cetate, şi ţi se va spune ce trebuie să
faci“, a fost porunca Domnului (Faptele apostolilor 9:6b).

9
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Citeşte tu sau un copil versetul din
Biblie.
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Planşa 1-4
Saul s-a ridicat, s-a uitat împrejur, şi şi-a dat seama că nu
mai poate să vadă nimic. Orbise. Ceilalţi bărbaţi au văzut o lumină
şi au auzit o voce, dar nu au ştiut ce s-a întâmplat. L-au luat de
mână pe cel care înainte era mândrul conducător al „Campaniei
Anti-Isus“, şi l-au condus la Damasc. Ei l-au lăsat într-o casă pe
strada „Dreaptă“, unde a petrecut trei zile în care n-a mâncat şi
n-a băut nimic; probabil că s-a gândit şi s-a rugat. Greşise atât de
mult! Şi i-a părut rău, foarte rău. Întâlnirea lui cu Domnul cel viu a
produs această schimbare în el. Isus era Mesia, Mântuitorul lui
Saul, Domnul lui Saul. Saul era o nouă fiinţă. Cine l-a schimbat?
Isus Hristos.

Planşa 1-4

Citeşte tu sau un copil versetul din Biblie din 2 Corinteni 5:17.

ACN

Planşa 1-5
Întreabă-i pe copii cum s-ar fi
simţit ei dacă ar fi fost Anania.

Numai Isus Hristos te poate schimba. Înţelegi că şi tu eşti
un duşman al lui Dumnezeu? Îţi pare rău pentru aceasta? Dacă
da, Domnul Isus te-a oprit deja „din căile tale“, chiar dacă tu nu-L
vezi. Dacă tu crezi că El a murit pentru tine, şi că doar El este
Mântuitorul şi Domnul tău, atunci eşti „în Hristos“ – tu eşti o
făptură nouă – ca şi Saul. El arăta la fel ca şi înainte, dar era un
om total diferit.
Planşa 1-5
Saul a auzit pe cineva intrând în casa de pe strada
„Dreaptă“. Era Anania, unul dintre credincioşii din Damasc. El a
fost foarte surprins atunci când Domnul Isus i-a spus: „Du-te pe
strada numită „Dreaptă“, acolo vei găsi pe Saul din Tars“ (vezi
Faptele apostolilor 9:12)
Anania auzise despre Saul, şi nu dorea nicidecum să-l
viziteze! Dar Domnul i-a arătat clar că El vede lucrurile diferit.
Citeşte tu sau un copil versetul din Biblie din Faptele apostolilor 9:15-16.

Ascultă din nou şi spune-mi trei grupuri de oameni cărora
Saul le va spune despre Domnul Isus – naţiuni (neevrei),
împăraţi şi evrei. Anania a ascultat de Domnul lui şi s-a dus la
Saul.
„Frate Saul“, i-a spus Anania în timp ce şi-a pus mâinile
peste el.
De ce l-a numit „frate“?
Permite copiilor să răspundă.

AC

Explică pe scurt botezul, dacă
sunt copii care nu sunt familiarizaţi cu aceasta.

Saul era o fiinţă nouă; el era în familia lui Dumnezeu,
exact ca şi Anania. Dacă şi tu vrei cu adevărat ca Dumnezeu să
te facă o fiinţă nouă, dar nu ştii sigur cum se poate întâmpla
aceasta, sunt bucuros să-ţi explic mai multe din Biblie. Rămâi la
sfârşit când toţi vor pleca şi voi şti că vrei să stăm de vorbă. Este
minunat să fii făcut „o făptură nouă“, cum a fost făcut Saul.
Anania avea ceva important să-i spună lui Saul.
„Frate Saule“, Domnul Isus care ţi s-a arătat pe drumul pe
care veneai, m-a trimis să-ţi recapeţi vederea şi să te umpli de
Duhul Sfânt“ (Faptele apostolilor 9:17).
„Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de
solzi; şi el şi-a recăpătat vederea“ (Faptele apostolilor 9:18).
Imediat Saul a putut să vadă şi s-a umplut de Duhul Sfânt.
Apoi s-a sculat şi a fost botezat, pentru a arăta că acum el
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aparţine Domnului Isus.
Planşa 1-6
Probabil că Anania a fost acela care l-a prezentat pe Saul
ucenicilor din Damasc. Vă puteţi imagina cât de surprinşi au fost
ei? Saul, care fusese împotriva lor, acum devenise unul dintre ei!
Era greu de crezut!
Poate şi tu, copil creştin, ai un prieten, sau pe cineva din
familia ta, despre care crezi că nu va fi mântuit niciodată. Priveşte
la ceea ce s-a întâmplat cu Saul. Nu înceta să speri, roagă-te în
continuare.
Cred că Saul a învăţat multe de la ucenicii din Damasc. El
cunoştea deja foarte bine Vechiul Testament şi acum, când a
înţeles că Isus este Mesia, a înţeles totul mult mai bine. El nu a
putut ţine descoperirea pentru el însuşi. Trebuia să spună şi altora
despre Isus Hristos. El a mers să predice că Isus a fost Acela pe
care Dumnezeu a promis că-L va trimite, Mesia.
Ce schimbare! Acesta a fost omul care a urât orice avea
de-a face cu Isus Hristos. Acum Îl iubea, Îl asculta şi îi convingea
şi pe alţii să creadă şi ei în El. El era „o făptură nouă“. Ţi s-a
întâmplat acest lucru şi ţie? Doar Domnul Isus te poate face o
fiinţă nouă. Îţi dai şi tu seama că eşti duşmanul lui Dumnezeu? Îţi
pare cu adevărat rău pentru aceasta? Crede că Domnul Isus a
murit pentru păcatele tale. Încrede-te în El ca Mântuitor şi Domn.
Aceasta este ceea ce a făcut Saul. Domnul Isus l-a făcut „o
făptură nouă“ şi El poate face acelaşi lucru cu tine.
Întrebări recapitulative:
1.

Ce a cerut Saul marelui preot? (Scrisori de împuternicire să
-i aresteze pe creştinii din Damasc.)

2.

Ce l-a făcut pe Saul duşman al lui Dumnezeu? (Faptul că
s-a născut cu o natură păcătoasă.)

3.

Pe cine a întâlnit Saul pe drumul către Damasc? (pe
Domnul Isus Hristos)

4.

Ce i-a spus Domnul lui Saul că făcea el? (Îl persecuta pe
El.)

5.

Cum l-a numit Saul pe Isus atunci când L-a întâlnit? (Domn)

6.

De ce a trebuit Saul să fie condus la Damasc? (Pentru că
era orb.)

7.

Ce devii tu, dacă eşti în Hristos? (o făptură nouă)

8.

Ce a făcut Saul timp de trei zile? (A postit şi probabil s-a
rugat.)

9.

De ce i-a fost frică lui Anania atunci când Domnul i-a spus
să meargă să-l viziteze pe Saul? (Anania ştia că Saul îi
persecuta pe creştini.)

10.

De ce Anania l-a numit pe Saul „frate“? (Saul era acum
creştin şi aparţinea familiei lui Dumnezeu.)

11.

Cine poate să te facă o fiinţă nouă? (Isus Hristos)

12.

Cum au aflat iudeii din Damasc despre schimbarea lui Saul?
(Saul a mers şi a predicat în sinagogă.)
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Lecţia 2
Comploturi şi eliberări
Text biblic
Faptele apostolilor 9:20-30
Galateni 1:15-18
Faptele apostolilor 11:19-30
Faptele apostolilor 13:1-12.
Adevăr central
Fiecare creştin care trăieşte pentru Dumnezeu va avea parte de împotrivire.
Aplicaţie
Mântuit: Adu-ţi aminte ce spune Dumnezeu despre suferinţă, şi nu-l lăsa pe Satana să te oprească
din a-L urma pe Domnul.
Verset de memorat
„Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim; şi dacă murim, pentru Domnul murim. Deci, fie că trăim, fie
că murim, noi suntem ai Domnului“ Romani 14:8.
Ajutoare vizuale

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

Hartă cu locurile pe care le-a vizitat Pavel în prima lui călătorie misionară;

Un coş mare sau o cutie (destul de mare încât să încapă înăuntru un copil mic).

Schiţa lecţiei
Introducerea
Cine a scris 13 cărţi din Bibliei?
Desfăşurarea evenimentelor
1.
Dumnezeu îl învaţă pe Saul în Arabia
2.

Saul se întoarce la Damasc

3.

Evreii complotează împotriva lui

AC

4.
5.

Credincioşii organizează evadarea lui Saul
El se alătură credincioşilor în Ierusalim

ACM

6.
7.

Ei îl resping
Barnaba stă alături de Pavel

ACM

8.
9.

Pavel scapă din Ierusalim şi merge la Tars
Barnaba i se alătură şi pleacă la Antiohia

ACM

10.

Biserica din Antiohia îi trimite

11.

Ei predică în Cipru

12.

Elima i se opune

Punct culminant
Elima orbeşte
Concluzie
Guvernatorul crede în Hristos
12

ACM

Pavel — prigonitor şi propovăduitor

Lecţia
Cel puţin 13 cărţi din Biblie au fost scrise de acelaşi autor!
Ştie cineva de către cine? Da, de Saul – bărbatul despre care am
învăţat ultima dată.
Când Domnul Isus l-a întâlnit şi l-a mântuit pe Saul, El
avea planuri cu viaţa lui. Data trecută l-am lăsat pe Saul în
Damasc, în mijlocul iudeilor care erau surprinşi că-L auzeau
predicând despre Domnul Isus. Aceasta nu a durat mult, pentru
că Dumnezeu i-a spus lui Saul să meargă în Arabia (Galateni
1:17).
Ce crezi că s-a întâmplat acolo?

Arată pe hartă.

Dă-le voie copiilor să-şi spună părerea.

Saul nu a predicat, nici nu s-a întâlnit cu alţi oameni. El era
singur, doar el şi Dumnezeu. Dumnezeu l-a învăţat multe din
lucrurile pe care el le-a scris mai târziu în cele 13 cărţi din Biblie.
Dumnezeu l-a pregătit pentru viaţa plină de pericole şi ameninţări,
pe care avea s-o ducă de acum înainte.
Planşa 2-1
Când Saul s-a întors la Damasc, a început să predice; nu
a putut să nu spună oamenilor despre Domnul Isus pe care-L
iubea atât de mult. Mulţi din iudeii care-l ascultau pe Saul,
predicând în sinagogi, s-au mâniat. Ei îl urau pe Saul şi mesajul
predicilor lui. Îl vedeau pe Saul ca un trădător sau „renegat“, şi în
curând au complotat să-l omoare. Zi şi noapte duşmanii lui Saul
păzeau oraşul, hotărâţi să nu le scape. Cu siguranţă aveau să-l
prindă.
Viaţa nu era uşoară pentru Saul. Probabil nu era surprins
de împotrivirea oamenilor. Îţi aduci aminte ce i-a spus Dumnezeu
lui Anania referitor la Saul? „… îi voi arăta tot ce are să sufere
pentru Numele Meu!“ (Faptele apostolilor 9:16). Fiecare persoană,
care a fost făcută de Domnul Isus o fiinţă nouă, va avea parte de
împotrivire. Mai târziu, Dumnezeu l-a folosit pe Saul să scrie
aceste cuvinte care sunt în Biblie: „Toţi cei ce voiesc să trăiască
cu evlavie în Hristos Isus, vor fi prigoniţi“ (2 Timotei 3:12). Satana,
duşmanul lui Dumnezeu, încearcă să distrugă lucrarea lui
Dumnezeu. Când Domnul Isus face pe cineva o fiinţă nouă,
Satana îi face viaţa dificilă acelei persoane. Când creştinii spun
altora Evanghelia, Satana lucrează împotriva lor, pentru că el nu
vrea ca să fie mântuiţi mai mulţi oameni. Diavolul adesea
foloseşte oameni care să-i facă lucrarea, aşa cum i-a folosit şi pe
iudeii din Damasc.
Credincioşii au auzit de complotul împotriva lui Saul. Într-o
noapte au acţionat.
„Frate Saul“, poate i-au spus ei, „iudeii vor să te omoare.
Este prea periculos pentru tine să stai în Damasc. Te vom ajuta
să scapi. Vino.“
Planşa 2-2
El a mers cu ei într-o zonă mai liniştită a oraşului. Credincioşii
aveau un coş mare şi i-au spus lui Saul să se urce în el.
Cu grijă şi în linişte ei l-au lăsat în jos peste zid. S-a auzit
un zgomot înăbuşit când coşul a atins pământul. Repede, Saul a
coborât şi s-a grăbit să plece. Dumnezeu a făcut ca planul de
eliberare să aibă succes. Orice ar fi făcut iudeii, Dumnezeu
veghea ca planul Lui să se împlinească!
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Permite copiilor să împărtăşească
problemele cu care au de-a face ca
şi creştini.

Acesta este un lucru pe care fiecare persoană care-L
cunoaşte şi-L iubeşte pe Domnul Isus trebuie să şi-l amintească.
Atunci când suferi pentru că eşti creştin, Dumnezeu stăpâneşte şi
peste această situaţie. Poate că nimeni din clasa ta nu vorbeşte
cu tine, decât atunci când te necăjesc, poreclindu-te. Eşti singur în
pauze şi pe drumul spre casă. Este foarte dificil, dar Dumnezeu
ştie aceasta şi nimic nu te poate despărţi de El. El a fost cu Saul
când a fugit din Damasc.
Saul a călătorit mai multe zile, aşteptând cu nerăbdare să se
întâlnească cu credincioşii din Ierusalim. El aparţinea aceleiaşi
familii, familia lui Dumnezeu. Va fi aşa de bine să fie împreună cu ei.
Planşa 2-3
Odată ajuns în Ierusalim, Saul s-a grăbit să se întâlnească
cu credincioşii.
„Fraţilor, vreau să fiu cu voi; voi predica şi eu despre Isus
Hristos“, trebuie să fi spus el entuziasmat.
Dar credincioşii nu l-au primit; lor le era frică de el. Poţi să
spui de ce?
Dă-le voie copiilor să răspundă.

Planşa 2-3
ACM

Dă-le voie copiilor să
şi accentuează faptul
zeu spune că oricine
nu va pieri, ci va
veşnică (Ioan 3:16).

dea sugestii
că Dumnecrede în El
avea viaţa

Sunt sigur că Satana era încântat – el este întotdeauna
încântat, atunci când alţi creştini îi îngreunează cuiva calea de a-L
urma pe Domnul.
Sanda avea 8 ani, atunci când s-a încrezut în Domnul Isus
ca Mântuitor al ei. Ea Îl iubea pe El şi voia să-L asculte. Într-o
duminică a îndrăznit şi i-a spus învăţătoarei ei de Şcoală
Duminicală, doamnei Cecilia, că şi ea este creştină. Doamna
Cecilia a spus doar: „Ce frumos!“ Mai târziu Sanda a auzit-o pe
doamna Cecilia spunându-i unei alte învăţătoare: „Cred că ea e
prea mică să-şi dea seama ce face.“ Sanda a fost foarte tristă.
Era ea prea mică? Tu cum ai încuraja-o?
Ca şi creştini, noi niciodată nu trebuie să împlinim planul lui
Satana, îngreunând viaţa creştinilor pe calea lui Dumnezeu.
În Ierusalim, Satana nu a reuşit să acţioneze prea mult
timp. Un ucenic, pe nume Barnaba, auzise despre Saul.
„Iată“, le-a explicat el celorlalţi, „Domnul nostru Isus l-a
oprit pe Saul şi i-a vorbit pe drumul Damascului. El l-a schimbat
complet. Saul este unul dintre noi, el deja a predicat în Damasc
despre Domnul Isus.“
Aşa trebuie creştinii să se ajute unul pe altul şi să distrugă
planurile lui Satana! Ucenicii l-au primit pe Saul şi de atunci încolo
el „vorbea cu putere în numele Domnului“ în Ierusalim (Faptele
apostolilor 9:29). În curând Saul a avut de înfruntat aceeaşi
problemă ca şi în Damasc: ura iudeilor şi planul lor de a-l omorî.
Se pare că ei îl urau mai mult decât pe oricare alt ucenic. Poţi săţi dai seama de ce?
Permite copiilor să răspundă.

Planşa 2-4
Arată pe hartă.

ACM

Planşa 2-4
Dumnezeu a avut grijă ca cei credincioşi să audă despre
planul iudeilor. Ei l-au trimis pe Saul afară din oraş, într-un port
numit Cezarea. De acolo Saul a mers pe mare la Tars, oraşul lui
natal. Dumnezeu avea încă de lucru pentru Saul. De aceea a
eşuat planul iudeilor.
Tu care eşti creştin, trebuie să ştii că Satana nu poate să-ţi
facă decât ceea ce îi îngăduie Dumnezeu. Dumnezeu îngăduie
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unora dintre copiii Lui să sufere mai mult decât alţii. Noi nu ştim
de ce, dar El are motivele Sale bune. S-ar putea să ai doi fraţi în
aceeaşi şcoală, amândoi mântuiţi. Unul s-ar putea să aibă un
prieten creştin şi să nu aibă probleme cu cei care râd de el.
Celălalt poate fi insultat, batjocorit sau chiar lovit doar pentru că
trăieşte pentru Dumnezeu. Noi nu înţelegem de ce se întâmplă
aşa.
Saul a ajuns să înţeleagă că era un privilegiu să suferi
pentru Domnul Isus. Este bine să gândeşti despre suferinţă în
acest mod.
Pentru un timp se pare că împotriva lui Saul nu s-au mai
pregătit alte comploturi pentru a-l ucide, acolo în Tars. Acesta era
locul în care a crescut şi fără îndoială că şi-a căutat câţiva dintre
vechii prieteni şi le-a spus şi lor Evanghelia. Saul ştia că, dacă nu
aud Evanghelia, oamenii niciodată n-ar putea fi mântuiţi. Aceasta
l-a întristat foarte tare, ştiind că oameni sunt despărţiţi de
Dumnezeu pentru veşnicie.

ACM

Planşa 2-5
Într-o zi l-a vizitat pe neaşteptate cineva – Barnaba. Ce-ţi
aminteşti despre el?
Permite copiilor să răspundă.

Faptele apostolilor 4:36

„Barnaba“ înseamnă „fiul mângâierii“ şi el chiar aşa era!
„Frate Saul“, i-a spus Barnaba, „sunt mulţi credincioşi
acum în Antiohia. Ei au nevoie să fie învăţaţi pentru a se întări în
credinţă. Am nevoie de ajutorul tău. Nu vrei să vii cu mine în
Antiohia?“
Saul a plecat cu Barnaba şi I-a slujit lui Dumnezeu în
Antiohia. Credincioşii de acolo aveau o poreclă – una care te
uimea – creştini! Credincioşii în Isus Hristos au fost numiţi pentru
prima dată „creştini“ în Antiohia.
După un timp, Dumnezeu-Duhul Sfânt a dat instrucţiuni
speciale bisericii, grupului de credincioşi din Antiohia. Le avem
aici în Biblie.
„Puneţi-Mi deoparte pe Barnaba şi Saul pentru lucrarea la
care i-am chemat“ (Faptele apostolilor 13:2b).
Cu toate că lor le-a părut rău să-i lase să plece, creştinii
din Antiohia au ascultat şi i-au trimis pe Saul şi Barnaba să ducă
Evanghelia şi în alte locuri.
Cei doi bărbaţi au mers cu corabia în Cipru, locul de unde
era Barnaba. În zilele noastre aceasta este o insulă renumită ca
destinaţie de vacanţă, dar atunci cei doi misionari erau ocupaţi să
predice Evanghelia peste tot în insulă. Ce credeţi că le spuneau ei
oamenilor?
Foloseşte această ocazie de a prezenta pe scurt şi simplu Evanghelia.

De acum înainte îl vom numi pe Saul, Pavel, pentru că în
Biblie este folosit acest nume. Paul este echivalentul grecesc al
numelui său original ebraic Saul.
În ultimul loc pe care Pavel şi Barnaba l-au vizitat pe
insulă, ei au primit un mesaj: „Guvernatorul vrea să audă ce aveţi
de spus.“
Cred că Pavel şi Barnaba au fost încântaţi că guvernatorul
insulei era interesat de Evanghelie.
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Planşa 2-5
Citeşte tu sau un copil versetul din
Biblie.

Arată pe hartă.
Faptele apostolilor 4:36
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Planşa 2-6
Biblia nu ne spune ce spuneau ei
sau el, dar probabil a fost cam aşa.
(Învăţătorul ia rolul lui Pavel şi un
ajutor va întrerupe discuţia).
Pavel:

„Guvernator al
Ciprului, noi vrem să-ţi
spunem despre Fiul lui
Dumnezeu.“

Elima:

„Asta-i o prostie – de
când sunt n-am auzit
niciodată de
Fiul lui
ACM
Dumnezeu.“

P: „Dumnezeu L-a trimis pe Fiul
Său în lume, numele Lui este
Isus Hristos.“
E: „Nu are nici un sens să-l
ascultaţi, înălţimea voastră, cu
siguranţă că aveţi lucruri mai
importante de făcut.“
P: „Fiul lui Dumnezeu a trăit o
viaţă perfectă, apoi a murit pe
cruce.
E: „Niciodată – doar criminalii
mor aşa. Tu ca şi roman, ştii
asta guvernatorule.“
P: „El nu a rămas în …“
E: „Nici un om înţelept nu poate
crede aşa ceva.“

Planşa 2-6
Duşmanul lui Dumnezeu, Satana, era hotărât să-l
oprească pe guvernator să audă şi să creadă Evanghelia. El îşi
avea omul chiar lângă guvernator. Numele lui era Elima, un evreu.
El era vrăjitor, un om care ghicea viitorul şi era unul dintre
consilierii guvernatorului. Elima întrerupea mereu discuţia.
Pavel, ştiind că Satana se foloseşte de Elima, s-a oprit din
discuţia cu guvernatorul şi a început să vorbească cu Elima. Voi
citi din Biblie ce a spus Pavel.
Citeşte din Biblie Fapte 13:10-11a.

„Om plin de toată viclenia şi de toată răutatea, fiul dracului,
vrăjmaş al oricărei neprihăniri, nu mai încetezi tu să strâmbi căile
drepte ale Domnului? Acum, iată că mâna Domnului este
împotriva ta: vei fi orb şi nu vei vedea soarele până la o vreme.“
Elima a orbit şi a trebuit să cheme pe cineva să-l conducă.
Guvernatorul a rămas uimit. El a ascultat ceea ce l-a
învăţat Pavel. S-a gândit la puterea lui Dumnezeu pe care tocmai
a văzut-o. El a crezut în Domnul Isus Hristos. Guvernatorul
Ciprului a devenit o fiinţă nouă. Opoziţia lui Satana a fost învinsă;
Dumnezeu şi-a împlinit planul.
Întotdeauna se întâmplă aşa când Satana încearcă să
împiedice planurile lui Dumnezeu. Dumnezeu nu poate fi învins.
Când trăieşti pentru Dumnezeu, aşteaptă-te ca Satana să-ţi
creeze probleme. Când încerci să spui cuiva despre Domnul,
Satana este împotriva ta. Fiecare creştin are de înfruntat aceasta.
Nu renunţa, pentru că Satana nu-L poate învinge pe
Dumnezeu. Dumnezeu are sub stăpânirea Lui toate lucrurile. El
va face aşa cum voieşte. Cere-i lui Dumnezeu să te ajute să
înţelegi că este într-adevăr un privilegiu să suferi pentru Domnul,
Cel care a suferit cu mult mai mult atunci când a murit pe cruce.
Pavel a scris în cartea Romani, din Biblie, că suferinţele de acum
nu se pot compara cu gloria viitoare, de care vom avea parte
atunci când vom fi în cer cu Domnul! (vezi Romani 8:18).
Întrebări recapitulative:
1. De ce l-a trimis Dumnezeu pe Saul în Arabia? (Ca să-l înveţe
multe lucruri.)
2. De ce a trebuit Saul să fugă din Damasc? (Iudeii au plănuit
să-l omoare.)
3. Cum a scăpat Saul din Damasc? (Într-un coş coborât peste
zid.)
4. De ce au creştinii adesea o viaţă grea? (Satana este
împotriva lucrării lui Dumnezeu.)
5. Ce surpriză neplăcută a avut Saul atunci când i-a întâlnit pe
credincioşii din Ierusalim? (Lor le era frică de el şi-l evitau.)
6. Cine i-a ajutat să înţeleagă că Saul era fratele lor? (Barnaba)
7. Ce poreclă aveau credincioşii în Antiohia? (creştini)
8. Cine a spus bisericii din Antiohia să-i trimită pe Saul şi
Barnaba ca misionari? (Duhul Sfânt)
9. Pe cine a folosit Satana în Cipru pentru a opri lucrarea lui
Dumnezeu? (Elima)
10. Ce i s-a întâmplat vrăjitorului Elima? (a orbit)
11. Ce s-a întâmplat cu guvernatorul Ciprului? (s-a convertit)
12. Cum ai putea încuraja un prieten care are de suferit pentru că
este creştin? (Dumnezeu are sub stâpânirea Sa toate
lucrurile; este un privilegiu să suferi pentru Domnul.)
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Lecţia 3
Identitate greşit interpretată
Text
Faptele apostolilor 14
Adevăr central
Oamenii trebuie să audă Evanghelia pentru a putea fi mântuiţi (bazat pe Romani 1:16).
Aplicaţii
Nemântuit: Ai auzit Evanghelia, dar tu trebuie să şi crezi.
Mântuit: Fă tot ce poţi pentru ca şi alţii să audă Evanghelia.
Versetul de memorat
„Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru
mântuirea fiecăruia care crede“ Romani 1:16.
Ajutoare vizuale

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

Hartă cu locurile pe care le-a vizitat Pavel în prima lui călătorie misionară.

Schiţa lecţiei
Introducere
Îţi place să urci pe munţi?
Desfăşurarea evenimentelor
1.

Pavel călătoreşte într-un teritoriu periculos şi predică Evanghelia AC

2.

Pavel şi Barnaba predică în Listra

3.

Ologul crede

4.

Pavel spune: „Scoală-te, drept în picioare“

5.

El se ridică

6.

Mulţimea încearcă să se închine lui Pavel şi Barnaba

7.

Preotul este gata să le aducă jertfe

8.

Oamenii se liniştesc

ACM

9.

Împotrivitorii aţâţă mulţimea

ACN

AC

Punct culminant
Pavel este împroşcat cu pietre şi pare mort.
Concluzie
Este părăsit, afară din cetate
Se ridică şi petrece noaptea în Listra
Se reîntoarce în Antiohia

ACN, ACM
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Lecţia
Îţi place să mergi prin munţi? Aceasta a trebuit să facă
Pavel şi Barnaba după ce au plecat pe mare din Cipru şi au ajuns
din nou pe uscat. Ei au călătorit 160 de km spre nord. Era
periculos să călătoreşti pe drumurile de ţară, datorită bandelor de
hoţi care aşteptau să atace. Pavel şi Barnaba au vizitat mai multe
oraşe şi au predicat despre Domnul Isus Hristos.

Indică drumul pe hartă.

Planşa 3-1

AC

Planşa 3-1
Oamenii care locuiau în oraşe, ca şi oamenii din Cipru,
aveau aceeaşi religie. Ei credeau în mulţi dumnezei. Dumnezeul
cel mai important era Zeus (romanii îl numeau Jupiter). Altul era
Hermes (Mercur) care avea aripi la picioare, putea zbura şi se
presupunea că ar fi un vorbitor bun.
Mulţi au auzit o legendă despre Zeus şi Hermes. Se
spunea despre ei că au vizitat acea parte a lumii, luând forma a
doi oameni. Oamenii nu i-au recunoscut şi nu i-au invitat în casele
lor. Până la urmă o familie săracă i-a invitat în coliba lor umilă.
Acea familie săracă a fost răsplătită pentru bunătatea lor, dar
peste ceilalţi oamenii, dumnezeii au trimis inundaţii ca să-i
pedepsească.
Noi ştim că aceasta este o legendă, dar mulţi oameni au
crezut-o. Au fost construite temple frumoase, pentru a se închina
dumnezeilor greci. Aceşti oameni nu auziseră niciodată înainte
Evanghelia. Crezi că Dumnezeu – singurul Dumnezeu adevărat –
i-ar accepta pentru că ei au o religie?
Discută cu copiii.

Domnul Isus a spus clar că El este singurul care poate
duce pe oameni la Dumnezeu (Ioan 14:6). Dacă oamenii nu aud
despre Isus Hristos, ei nu se pot încrede în El şi nu pot fi în familia
lui Dumnezeu. De aceea Pavel a înfruntat cu bucurie pericolul
călătoriei. El trebuia să le spună oamenilor Evanghelia.

Arată pe hartă.

În sfârşit au ajuns în oraşul Listra. Afară, la intrarea în oraş
era o clădire minunată – un templu al zeului Zeus. Pavel şi
Barnaba au început să spună oamenilor despre Domnul Isus,
câteodată predicând despre El, alteori doar discutând despre El.
Planşa 3-2
Pe stradă, printre cei care ascultau, era un om care, ca
băiat, niciodată nu a putut să alerge şi să se joace ca ceilalţi
băieţi. Avea picioarele paralizate − nu putea să meargă. El s-a
născut aşa. Acest om asculta foarte atent ceea ce spunea Pavel.
În inima lui el a crezut în Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor al lui.
Pavel s-a uitat la faţa acelui om şi a văzut că are credinţă ca să fie
vindecat. Atunci Pavel i-a spus cu voce tare:
„Scoală-te, drept în picioare!“
Haideţi să citim din Biblie ce s-a întâmplat după aceea –
ascultaţi:

Planşa 3-2
Planşa 3-3
Citeşte Fapte 14:9b din Biblia ta.
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„El s-a sculat dintr-o săritură, şi a început să umble!“
A fost o minune. N-ar fi trebuit ca toţi oamenii de acolo să
creadă în Domnul Isus – pentru că au văzut o minune?
Mulţimea a devenit foarte entuziasmată şi spunea în limba ei:
„Se întâmplă din nou – exact ca în legendă.“
„S-au reîntors dumnezeii!“
„Cel care vorbeşte trebuie să fie Mercur!“
Planşa 3-3

„Celălalt este Jupiter!“
„Niciodată n-am crezut că vom vedea întâmplându-se
aceasta“.
„Noi nu vom face greşeala pe care au făcut-o înaintaşii
noştri“
„Haideţi să ne închinăm lui Jupiter şi Mercur.“
„Da, haideţi să ne închinăm lui Jupiter şi Mercur.“
Nu s-a spus nici un cuvânt despre singurul Dumnezeu
adevărat. Nimeni n-a vorbit despre Domnul Isus. Ei erau total
confuzi. Vedeţi, minunile singure nu conduc oamenii la credinţa în
Domnul Isus. În Biblie este arătat clar că Evanghelia este cea
care conduce oamenii la credinţa în El. Ascultaţi:
Citeşte din Biblie Romani 1:16.

AC

Evanghelia este … puterea lui Dumnezeu pentru mântuire.
Oamenii trebuie să ştie că sunt păcătoşi, şi despărţiţi de
Dumnezeu. Ei au nevoie să audă că Fiul lui Dumnezeu, Isus
Hristos, îi poate duce la Dumnezeu; pentru că El a murit pentru
păcat, apoi a înviat. Oamenii trebuie să audă Evanghelia –
aceasta este cu mult mai important decât să vadă o minune.
Minunea vindecării acelui om a cauzat un mare entuziasm, dar nu
credinţă în Domnul Isus.
Planşa 3-4
La început, poate că Pavel şi Barnaba nu au înţeles ce se
întâmplă, pentru că ei nu au înţeles limba locală. Dar în curând au
văzut ceva ce i-a îngrozit.
Preotul lui Jupiter a venit spre ei aducând tauri şi ghirlande
de flori. Era evident că urma să sacrifice animalele pentru Pavel şi
Barnaba – aşa cum a făcut în templul lui Jupiter. Oamenii
îngenunchiau în faţa lui Pavel şi a lui Barnaba. Cei doi misionari
au fost foarte, foarte supăraţi. Pentru a-şi arăta indignarea, ei şi
-au rupt hainele şi au sărit în mijlocul oamenilor, încercând să-i
oprească.
„Noi nu suntem dumnezei – noi am venit la voi cu mesajul
că voi trebuie să vă întoarceţi de la aceşti idoli la Dumnezeul cel
viu, care a făcut cerul şi pământul şi toate lucrurile vii.“
În cele din urmă au reuşit să-i oprească. Sunt sigur că ei
au continuat să le explice oamenilor Evanghelia. Era mai clar ca
niciodată pentru ei cât de important era ca oamenii să audă şi să
înţeleagă calea lui Dumnezeu pentru mântuire.
Fiecare creştin are responsabilitatea de a face cunoscut
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ACM

oamenilor Evanghelia. Poate sunt oameni în familia ta, sau în
clasa ta sau pe stradă, care au nevoie să audă. Ce poţi tu să faci
ca ei să audă Evanghelia?
Discută diferite idei realizabile cu copiii – de exemplu – să-i dai un
tractat, să-i prezinţi Cartea fără cuvinte, să spui cum ai devenit tu creştin, să
încurajezi oamenii să citească Biblia, să inviţi un copil la Grupul Vestea Bună.

Ca să aducă oamenii la El, Dumnezeu a plănuit să
folosească Evanghelia. Nu toţi cei care aud Evanghelia vor fi
mântuiţi, dar toţi oamenii care sunt mântuiţi, au auzit Evanghelia.
De aceea Pavel o explica oamenilor din Listra.
Planşa 3-5
Dar erau şi duşmani în oraş. Conducători iudei ai altor
oraşe, unde predicaseră Pavel şi Sila i-au urmărit pe Pavel şi pe
Barnaba până aici şi voiau să le facă probleme. Au început să
spună minciuni despre Pavel şi Barnaba. Aceeaşi oameni care au
încercat să se închine celor doi oameni, în curând s-au întors
împotriva lor. Ei au auzit Evanghelia, dar pentru cei mai mulţi
dintre ei acesta nu a făcut nici o schimbare.
Planşa 3-5

ACN

Citeşte tu sau cere unui copil să
citească versetul din Biblie.

Şi astăzi este la fel, mulţi oameni aud Evanghelia, dar
aceasta nu produce nici o schimbare în ei. Haideţi să ascultăm
încă o dată Romani 1:16. Poţi să-ţi dai seama de ce mulţi oameni
aud Evanghelia, şi nu sunt mântuiţi?
Ascultă răspunsul copiilor.

Ei nu cred! Oamenii nu pot să creadă decât dacă aud. Dar
nu sunt mântuiţi, decât dacă cred. Toţi cei care sunt astăzi aici, au
auzit Evanghelia, dar nu toţi au crezut.
Poate ai văzut pod din sfoară suspendat peste o prăpastie
adâncă. Să presupunem că un om spune: „Am trecut peste
prăpastie de multe ori. Am trecut oameni pe acest pod.“ Îl vezi
ducând pe câţiva şi ştii că poate să o facă. El îţi spune: „Te voi
trece şi pe tine.“ Ce vei face tu, dacă te încrezi în el? Te vei lăsa
în grija lui şi vei depinde de el. Aceasta este ceea ce trebuie să
faci cu Evanghelia. Trebuie să te încrezi în Isus Hristos, ca El să
te salveze de păcat. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu
pentru mântuire, pentru toţi cei care cred (Romani 1:16). Crezi tu
în El? Nu fi ca oamenii din Listra, care s-au întors împotriva
Evangheliei şi a misionarilor.
Iudeii care au venit în oraş s-au adunat împreună cu gând
să-l omoare pe Pavel. Mulţimea înfuriată – aceeaşi oameni care
au încercat să i se închine – l-au prins pe Pavel şi au aruncat cu
pietre în el. Pavel a căzut la pământ, iar mulţimea a crezut că a
murit. I-au târât trupul afară din oraş şi l-au lăsat acolo.
Cei câţiva oameni din Listra, care au crezut Evanghelia, au
ieşit din oraş să-l caute pe Pavel. Cred că au fost foarte trişti când
l-au văzut rănit şi plin de vânătăi, zăcând nemişcat. S-au adunat
toţi în jurul lui.
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Planşa 3-6
Dar, după s-au strâns în jurul lui, dintr-o dată Pavel s-a
mişcat şi s-a ridicat. Lucrarea sa pentru Domnul nu era terminată.
Cu toate că era plin de vânătăi şi avea dureri mari, el s-a reîntors
în Listra, unde a rămas peste noapte.
Apoi, în ciuda durerilor pe care le avea, a plecat a doua zi
la Derbe împreună cu Barnaba. Ce credeţi că au făcut ei în
Derbe? Ei au predicat Evanghelia la fel ca întotdeauna; şi mulţi
oameni au crezut în Dumnezeu.
După aceea ei au vizitat din nou toate locurile pe unde
predicase, înainte să se întoarcă în Antiohia. Când s-au întâlnit cu
credincioşii de acolo, au avut atât de multe de povestit! Atât iudeii
cât şi cei din alte naţiuni au crezut Evanghelia. Vă aduceţi aminte
că Dumnezeu i-a spus lui Anania că Pavel va duce Evanghelia la
naţiuni, iudei şi împăraţi?

Planşa 3-6
Arată localităţile pe hartă.
Arată pe hartă drumul de întoarcere.
Faptele Apostolilor 9:15

Oriunde a mers, Pavel a vorbit despre Isus Hristos. El nu
şi-a povestit propria viaţă, nu şi-a spus propriile idei, ci el spunea
Evanghelia. El ştia că, pentru a putea fi mântuiţi, aceasta era ceea
ce trebuia să audă oamenii.
Dacă nu eşti mântuit, adu-ţi aminte că Evanghelia este
puterea lui Dumnezeu numai pentru mântuirea acelora care cred.
Gândeşte-te la podul suspendat. A sta acolo şi a spune omului că
tu ştii că el te-ar putea trece, aceasta nu te va duce dincolo de
prăpastie. Tu trebuie să te încrezi în el. A spune doar că tu crezi
Evanghelia, nu te va mântui. Tu trebuie să te încrezi în Isus
Hristos, să te mântuiască.
Citeşte Romani 1:16 din Biblie.

ACN

ACM

Dacă pe tine, care eşti creştin, te-ar întreba cineva: „Ce
este un creştin?“, cum i-ai răspunde?
Foloseşte următorul exemplu pentru a dezvolta acest punct. Un ajutor şi
un copil mai mare din grup ar putea arăta celorlalţi cum să mărturisească acasă
sau la şcoală.

Poate tu vrei cu adevărat să împărtăşeşti Evanghelia, dar
nu ştii cum. Haideţi să ne imaginăm aceste două situaţii.
acasă:
Mama ar putea spune: „Nu înţeleg de ce este atât
de important pentru tine să citeşti Biblia.“
Copilul explică de ce.
la şcoală:
Un prieten spune: „Copiază tema de la mine şi, nu
vei avea probleme.“
Copilul creştin spune: „Mai bine nu.“
Prietenul: „De ce?“
Copilul creştin explică ce înseamnă să fii creştin.
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Întrebări recapitulative
1.

De ce a fost gata Pavel să sufere orice greutăţi? (Ca să spună oamenilor despre Domnul Isus.)

2.

Ce a văzut Pavel atunci când s-a uitat la omul care nu putea să meargă? (El a văzut că omul
avea credinţă.)

3.

Ce i-a spus Pavel acelui om? (Scoală-te, drept în picioare.)

4.

Cine l-a vindecat pe acel om? (Domnul Isus)

5.

Ce au crezut mulţimile din Listra? (Că Pavel şi Barnaba erau dumnezei.)

6.

Care din următoarele afirmaţii sunt corecte? Pentru ca oamenii să fie mântuiţi, trebuie: să vadă
minuni; să audă Evanghelia; sau să meargă la Biserică. (Să audă Evanghelia.)

7.

Ce a făcut preotul lui Zeus? (A adus tauri şi ghirlande de flori, ca să aducă jertfe lui Pavel şi
Barnaba.)

8.

De ce a început mulţimea să dea cu pietre în Pavel? (Iudeii din alte localităţi au venit în Listra
şi le-au spus minciuni despre ei.)

9.

De ce l-au aruncat afară din oraş? (Au crezut că era mort.)

10.

Ce poţi face tu să fii sigur că oamenii aud Evanghelia? (Vezi textul lecţiei pentru idei.)

11.

Ce s-a întâmplat când credincioşii s-au adunat în jurul lui Pavel? (El s-a ridicat.)

12.

De ce nu s-a oprit Pavel din predicat, după ce a fost tratat atât de dur? (El ştia că oamenii
trebuie să audă Evanghelia, ca să poată fi mântuiţi.)

Harta – Prima călătorie misionară a lui Pavel (sursa: http://www.rcrwebsite.com/maps/paul1.htm)
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Lecţia 4
Evanghelia ajunge în Europa
Text
Faptele apostolilor 16
Adevăr central
Dumnezeu aduce oameni de tot felul în familia Lui.
Aplicaţii
Nemântuit: Tu poţi fi mântuit, oricât de imposibil ţi s-ar părea acest lucru.
Mântuit: Tu aparţii familiei Lui; creştinii sunt fraţii şi surorile tale.
Verset de memorat
„Căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu, prin credinţa în Hristos Isus“ Galateni 3:26.
Ajutoare vizuale

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

Hartă cu locurile pe care le-a vizitat Pavel în cea de-a doua călătorie misionară a lui.

Schiţa lecţiei
Introducere
Nimic nu-i reuşeşte lui Bogdan
Desfăşurarea evenimentelor
1.

A doua călătorie misionară a lui Pavel

2.

Viziunea şi călătoria lui Pavel la Filipi

3.

Dumnezeu deschide inima Lidiei

4.

Slujnica îi urmăreşte pe misionari

5.

Slujnica este eliberată

6.

Pavel şi Sila sunt închişi

7.

Cutremurul

8.

Temnicerul întreabă: „Ce trebuie să fac…“

9.

Pavel: „Crede în Domnul Isus …“

ACN
ACM

Punctul culminant
Temnicerul se converteşte

ACN, ACM

Concluzie
Pavel insistă să fie însoţit afară din închisoare
Misionarii îşi iau rămas bun

ACN, ACM
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Lecţia
„Nimic nu-mi reuşeşte în această săptămână“, a spus
Bogdan. „Am căzut de pe bicicletă, prietenul meu m-a părăsit,
profesorul m-a certat, iar sora mea mai mică a vărsat suc pe tema
mea.“
Ai avut şi tu vreodată o săptămână rea ca aceasta?
Cam aşa a fost şi pentru Pavel. El se pregătea pentru a
doua călătorie misionară. A vrut să ajungă undeva. A încercat să
meargă într-o direcţie, dar a fost oprit. A vrut să meargă în alta,
dar Dumnezeu i-a spus, „Nu“. Nu înţelegea nimic, până într-o
seară când …
Planşa 4-1
Pavel a avut o viziune, un fel de vis. În el a văzut un bărbat
macedonean, care l-a implorat să facă ceva.
Citeşte din Biblie cuvintele bărbatului – Fapte 16:9.

„Treci în Macedonia, şi ajută-ne!“
Pavel ştia exact despre ce este vorba.
Citeşte din Biblie Fapte 16:10.

Planşa 4-1

Dumnezeu i-a arătat că el trebuie să meargă în Macedonia
să vestească Evanghelia. Pavel şi ajutoarele lui au pornit cu
corabia în cea de-a doua călătorie misionară. Primul oraş în care
s-au oprit a fost Filipi.

Indică drumul pe hartă.

De obicei Pavel mergea în sinagogă, să spună Evanghelia
oamenilor care se închinau acolo. Dar în Filipi nu era sinagogă,
probabil pentru că acolo erau puţini oameni care se închinau lui
Dumnezeu.
Planşa 4-2
Misionarii au descoperit, în cele din urmă un grup de femei
care se întâlneau să se roage lângă râu. Ei li s-au alăturat şi au
stat jos, aşteptând să fie invitaţi să vorbească. Despre ce credeţi
că a vorbit Pavel, când a fost pus să vorbească? Bineînţeles, le-a
spus despre Isus Hristos şi ceea ce a făcut El.
Micul grup a ascultat atent, iar una dintre femei chiar cu
foarte mare atenţie. Numele ei era Lidia. Ea era o femeie de
afaceri, bogată, din Tiatira. Ea vindea haine de purpură foarte
scumpe. Lidia deja crezuse în Dumnezeu, aşa cum făcuseră şi
evreii. În timp ce asculta, s-a întâmplat ceva. În timp ce citesc din
Biblie, tu ascultă apoi spune-mi ce s-a întâmplat şi ce înseamnă.

Planşa 4-2

Citeşte Fapte 16:14.

Ce s-a întâmplat?
„Domnul i-a deschis inima“.
ACN

Ce înseamnă aceasta? Dumnezeu a făcut o minune, şi ea
a înţeles Evanghelia şi s-a încrezut în Isus Hristos. Aceasta se
întâmplă când o persoană este mântuită – Dumnezeu face o
minune şi persoana aceea înţelege Evanghelia şi se încrede în
Isus Hristos. Dumnezeu face aceasta pentru oameni foarte diferiţi.
Misionarul Pavel era foarte diferit de Lidia, dar Dumnezeu a făcut
aceeaşi minune în amândoi. Şi tu ai nevoie de această minune.
Inima şi viaţa ta sunt închise faţă de Dumnezeu, până când El te
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schimbă. El poate face aceasta! Tu eşti foarte diferit de Pavel sau
de Lidia, dar Dumnezeu mântuieşte diferiţi oameni şi ei toţi devin
copiii Lui.
Pavel era emoţionat să vadă ce făcea Dumnezeu. Şi alţii
din casa Lidiei au crezut; probabil ei erau servitori. Casa ei a
devenit locul de întâlnire pentru creştini, iar misionarii au locuit un
timp acolo. Aceşti oameni aparţineau unul altuia, aveau acelaşi
Tată, acelaşi Mântuitor. Ei erau fraţi şi surori.
Lucrurile păreau să meargă bine, dar curând au apărut
problemele.
Planşa 4-3
Într-o zi, în timp ce misionarii mergeau să se roage
împreună cu alţi credincioşi, au auzit strigăte pe stradă. Erau de la
o fată care era posedată de un duh rău, un duh de la Satana, care
-i dădea puterea să spună viitorul. Prin aceasta ghicitoarea
aducea mulţi bani stăpânilor ei.
Scoate în evidenţă faptul că ghicirea viitorului, inclusiv horoscoapele,
este împotriva Cuvântului lui Dumnezeu. Vezi Deuteronom 18:10-11.

Pavel şi prietenii lui au trecut pe lângă ea, dar ea i-a
urmărit strigând: „Oamenii aceştia sunt robii Dumnezeului celui
preaînalt şi ei vă vestesc calea mântuirii!“

Planşa 4-3

Mai multe zile strigătele fetei s-au auzit peste tot unde
mergeau misionarii. Pavel era foarte, foarte trist că duhul rău o
stăpânea pe fata aceea şi era necăjit de modul în care Satana se
folosea de ea ca să atragă atenţia asupra lor.
Într-o zi tristeţea şi mânia l-au făcut să se oprească, să se
întoarcă şi să-i spună:
„În Numele lui Isus Hristos, îţi poruncesc să ieşi afară din
ea!“
Imediat duhul rău a părăsit-o. Acum fata era liberă, şi
probabil că ea a crezut în Domnul Isus.
Aceasta a fost o altă minune. Ea niciodată nu s-ar fi putut
elibera singură, dar Domnul Isus a făcut acest lucru. Dumnezeu
mântuieşte tot felul de oameni – ea era foarte diferită de Lidia. În
ce fel?
Dă-le voie copiilor să facă o comparaţie între cele două femei.

În Biblie noi citim că Dumnezeu a mântuit diferiţi oameni,
aducându-i în familia Sa.
Citeşte Galateni 3:26-28.

Ei devin fraţi şi surori care se iubesc unul pe altul. Acesta
este un lucru minunat, uimitor, în ce priveşte mântuirea. Dacă eşti
copilul lui Dumnezeu, tu eşti fratele meu sau sora mea. Tu aparţii
unei familii care are membri în întreaga lume. Este important să te
întâlneşti cu cei care sunt în familia lui Dumnezeu. Tu faci aceasta
atunci când vii la grup. Caută să te alături unui grup creştin din
şcoala ta, dacă există aşa ceva. Creştinii trebuie să fie împreună,
iubindu-se şi ajutându-se unii pe alţii. Puteţi fi foarte diferiţi unul de
altul, dar noi aparţinem unii altora, ca şi creştinii din Filipi.
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Planşa 4-4
Stăpânii slujnicei erau furioşi. Duhul rău ieşise din ea şi
odată cu el dispăruse şi speranţa lor de a câştiga bani de pe urma
ei. Lucrurile au degenerat rapid. Aceşti oameni furioşi au pus
mâna pe Pavel şi Sila şi i-au târât în centrul oraşului. Judecătorul
a ascultat plângerea împotriva lor.
Citeşte Fapte 16:20-21.

Planşa 4-4

Mulţimea s-a alăturat în atacul împotriva lui Pavel şi Sila,
iar judecătorul a ordonat: „Dezbărcaţi-i şi bateţi-i cu nuiele!“
Probabil aceasta a fost prima biciuire pentru Pavel, şi a
fost foarte dureroasă. După aceea au fost aruncaţi în închisoare,
şi temnicerului i s-a ordonat să-i păzească cu atenţie. Au fost duşi
în celula cea mai sigură, şi au fost puşi cu picioarele în butuci. Era
un loc oribil. Ei sângerau şi aveau dureri. Dacă tu ai fi fost acolo,
cum te-ai fi simţit? Ce ai fi spus?
Îndeamnă copiii să-şi imagineze că sunt în situaţia aceea.

Aşa se simţeau Pavel şi Sila? Să citim în Biblie.
Citeşte Fapte 16:25.

Cum puteau ei să cânte, după tot ce li s-a întâmplat? Ei
ştiau că Dumnezeu era cu ei, şi El îngăduise aceasta. Ştiau că
Dumnezeu avea un scop că ei erau în închisoare. Aşa că ei au
cântat, iar ceilalţi întemniţaţi ascultau.

Planşa 4-5

Planşa 4-5
Dintr-o dată totul s-a transformat într-un iad. Închisoarea s
-a cutremurat, uşile s-au deschis şi legăturile întemniţaţilor s-au
desfăcut. Era cutremur! Ce vor face întemniţaţii? Te-ai fi aşteptat
ca toţi să fugă! Acesta a fost primul gând al temnicerului, atunci
când s-a trezit. Al doilea gând a fost ce se va întâmpla cu el? Cu
siguranţă, va fi executat. Acesta era un gând înfricoşător.
Temnicerul s-a gândit că e mai bine să-şi ia el singur viaţa, aşadar
şi-a scos sabia şi voia să se sinucidă.
„Să nu-ţi face nici un rău, căci toţi suntem aici!“, a strigat
Pavel la el.
Pavel ştia că Dumnezeu avea un plan în toate acestea.
„Aduceţi-mi o lumină!“, a cerut temnicerul.
El tremura, în timp ce se grăbea spre Pavel şi Sila.
El i-a scos afară şi i-a întrebat, „Domnilor, ce trebuie să fac
ca să fiu mântuit?“
O altă minune! Dumnezeu s-a folosit de misionarii
întemniţaţi şi de cutremur, ca să-l facă pe acest temnicer să se
gândească la lucrul cel mai important din viaţă – să fii mântuit.
Pavel i-a răspuns imediat: „Crede în Domnul Isus, şi vei fi
mântuit.“
El şi Sila i-au explicat temnicerului şi familiei sale ce
înseamnă să fii mântuit. Cred că i-a spus că trebuie să depindă de
Isus Hristos, ca El să-l salveze din păcat şi de pedeapsa pentru
acesta. Cu siguranţă, i-a spus despre Domnul Isus Hristos, că
este singurul Fiu al lui Dumnezeu, şi despre moartea Sa pentru
păcătoşi; că Domnul Isus a înviat din morţi, de aceea se poate
încrede în El ca să fie mântuit. Temnicerul şi familia lui au crezut
în Domnul Isus, şi au fost mântuiţi.
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Grupul de noi creştini din Filipi era format din persoane
foarte diferite. Temnicerul era total diferit de Lidia, sau de
ghicitoare, sau chiar de Pavel. Dar Dumnezeu i-a mântuit pe toţi şi
ei s-au întâlnit împreună să se închine lui Dumnezeu.
Poate te-ai gândit aşa: „Dumnezeu nu mă mântuieşte pe
mine, pentru că nimănui nu-i place de mine“ sau „Aceasta nu este
pentru mine, eu sunt un certăreţ, fac numai probleme. Eu fumez.“
Aceste diferenţe nu contează pentru Dumnezeu. El te poate
mântui, şi tu vei aparţine grupului de creştini care sunt toţi în
familia lui Dumnezeu. Creştinii se întâlnesc împreună duminica să
se închine lui Dumnezeu. Este bine ca şi tu să participi, dacă
părinţii îţi dau voie. Dacă vrei să mă întrebi mai multe despre
aceasta, vino la mine după ce se termină programul.

ACN

ACM

Apoi temnicerul s-a îngrijit de Pavel şi Sila. El i-a dus în
casă, le-a pansat rănile şi le-a dat de mâncare. Biblia spune că el
era plin de bucurie. Poţi să-mi spui de ce?
Dă-le timp copiilor să discute acest punct.

Cred că în noaptea aceea au stat cu toţii până târziu şi
-au bucurat împreună.

s

Planşa 4-6
În dimineaţa următoare, cei care îi trimiseseră pe Pavel şi
Sila la închisoare, au trimis mesageri la temnicer să-i spună:
„Dă drumul oamenilor acelora.“
Ei sperau că aceştia şi-au învăţat lecţia şi vor părăsi
închisoarea în linişte.
Dar Pavel a spus ferm: „Nu! Ei ne-au bătut în public fără
să ne judece, deşi suntem cetăţeni romani. Acum vor să ne
scoată afară pe ascuns?“

Planşa 4-6

Era ilegal să baţi şi să închizi un cetăţean roman în acest
fel.
„Să vină ei înşişi să ne scoată afară din închisoare“, a
continuat Pavel.
Când mesagerii au dus acest răspuns stăpânilor lor,
aceştia s-au temut. Ei ştiau că au greşit, aşa că au mers la
închisoare să-şi ceară iertare şi să-i escorteze pe Pavel şi Sila
afară din închisoare.
Înainte să părăsească oraşul, cei doi misionari au făcut o
ultimă vizită – puteţi ghici cui? Ei au mers să-şi ia rămas bun de la
credincioşii din casa Lidiei. Pe cine au văzut ei acolo? Da,
probabil pe temnicer şi familia lui, Lidia, familia şi servitorii ei,
slujnica şi alţii. Toţi erau oameni foarte diferiţi, care în mod normal
nu s-ar fi întâlnit. Fiind convertiţi, ei toţi erau una în Hristos Isus. Ei
aparţineau Lui şi unul altuia.
Este minunat faptul că Dumnezeu mântuieşte tot felul de
oameni. Te-a mântuit El şi pe tine? Dacă nu, atunci „Crede în
Domnul Isus, şi vei fi mântuit“ (Faptele apostolilor 16:31). Dacă tu
eşti creştin, atunci aparţii familiei lui Dumnezeu care se întinde pe
întreg pământul. Întâlneşte-te neapărat cu alţii care sunt în familia
lui Dumnezeu.
Pavel şi Sila au părăsit oraşul Filipi. A fost o vizită dificilă,
dar care a meritat. Totul a fost în planul lui Dumnezeu!
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Activitate de implicare:
Poate doreşti să înregistrezi interviuri cu Pavel, Lidia, slujnica şi temnicerul.
Împreună cu copiii hotărâţi ce întrebări le-aţi pune, apoi daţi-le „reporterului“.
Caută voluntari care să joace rolurile diferitelor persoane. Înregistrează interviurile şi ascultaţi-le.
Întrebări recapitulative
1.
De unde a ştiut Pavel că trebuie să meargă la Filipi? (Dumnezeu i-a spus într-o viziune.)
2.

Unde a găsit el în Filipi oameni care se închinau lui Dumnezeu? (lângă râu)

3.

Cui i-a deschis Dumnezeu inima? (Lidiei)

4.
5.

De ce putea slujnica să spună viitorul? (Pentru că un duh rău locuia în ea.)
De ce a părăsit-o duhul rău? (Pentru că a trebuit să asculte o poruncă dată în Numele lui Isus
Hristos.)
Cum au devenit Lidia şi slujnica apropiate? (Ele au devenit surori în familia lui Dumnezeu.)

6.
7.
8.

De ce au putut Pavel şi Sila să cânte în închisoare? (Ei ştiau că Dumnezeu era cu ei, şi El
avea un plan de împlinit.)
Ce întrebare le-a pus temnicerul lui Pavel şi Sila? (Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?)

9.

Ce răspuns a dat Pavel? (Crede în Domnul Isus şi vei fi mântuit.)

10.

De ce era temnicerul plin de bucurie? (A fost mântuit)

11.
12.

De ce a insistat Pavel să fie escortat afară din închisoare? (Ei au fost bătuţi şi închişi ilegal.)
Unde au mers misionarii înainte să plece din oraş? (În casa Lidiei, şă-şi ia rămas bun de la
credincioşii de acolo.)

Harta – A doua călătorie misionară a lui Pavel (sursa: http://www.rcrwebsite.com/maps/paul2.htm)
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Lecţia 5
Singur în Atena
Text: Faptele apostolilor 17
Adevăr central: Există un singur Dumnezeu, şi El este Creatorul, Domnul şi Judecătorul lumii.
Aplicaţie:
Nemântuit: Tu trebuie să te închini lui Dumnezeu, să-L iubeşti şi să asculţi de El.
Verset de memorat:
„Dumnezeu, care a făcut lumea şi tot ce este în ea, este Domnul cerului şi al pământului, şi nu
locuieşte în temple făcute de mâini.“ Faptele apostolilor 17:24
Ajutoare vizuale


Planşe: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 şi 5-6.



Harta cu locurile pe care le-a vizitat Pavel în a doua călătorie misionară.

Schiţa lecţiei
Introducerea
„Unde mergi în vacanţă?“
Desfăşurarea evenimentelor
1.

Pavel pleacă la Atena, după Tesalonic şi Berea

2.

El vede idolii

3.

El este tulburat

AC

4.

El vesteşte Evanghelia

AC

5.

Pavel este invitat să vorbească în Areopag.

Punct culminant
El vorbeşte în Areopag
Dumnezeu este Creator
Dumnezeu este Conducător.
Dumnezeu este Judecător.

AC

Concluzie
Unii îşi bat joc

ACN

Alţii vor să audă mai mult

ACN

Câţiva cred

ACN

29

Pavel — prigonitor şi propovăduitor

Lecţia
„Unde pleci în vacanţă?“, a întrebat Tabita.
„Noi mergem cu cortul – sper să fie vreme bună“, a spus
Ionuţ.
„Noi mergem în Grecia, şi vom vizita Atena“, a continuat
Tabita.
„Ce-i aşa de deosebit la Atena?“, a întrebat Ionuţ.
„Nu ştiu, dar tata spune că este un oraş foarte, foarte vechi …“,
„Şi plictisitor“, a întrerupt-o Ionuţ.
„Nu“, a insistat Tabita, „alături de tata, locurile vechi nu
sunt niciodată plictisitoare.“
Mulţi oameni vizitează Atena pentru că este un oraş vechi,
frumos. Chiar şi pe timpul lui Pavel era vechi, dar clădirile nu erau
ruine ca astăzi. Erau clădiri măreţe, care se puteau folosi.
Planşa 5-1

Planşa 5-1
Arată localităţile pe hartă.

Pavel a auzit de Atena de când era un băieţel. Ştia că unii
dintre cei mai înţelepţi oameni ai lumii au trăit acolo. Sunt sigur că
de-abia aştepta să viziteze oraşul. El nu mergea însă ca turist. De
ce credeţi că mergea el acolo? Da, ca misionar, să spună
oamenilor despre Isus Hristos.
În timp ce se îndrepta spre Atena, cred că el se gândea la
ultimele locuri pe care le-a vizitat. După Filipi, a urmat Tesalonic.
A fost greu acolo. Iudeii au organizat un complot. Aceşti oameni
au strigat plini de ură: „Ei sunt împotriva lui Cezar, spun că este
un alt rege, un om pe nume Isus.“ Pavel şi Sila a trebuit să fugă
noaptea.
Următoarea lor oprire, la Berea, a fost diferită. Oamenii au
fost foarte interesaţi, ascultau cu atenţie, şi chiar cercetau
Scriptura să verifice dacă era adevărat ceea ce au auzit. Dacă
poţi, este bine să verifici întotdeauna în Biblie ceea ce eşti învăţat
– aşa cum făceau cei din Berea.
Cum va fi în Atena?

Planşa 5-2

Planşa 5-2
În timp ce se apropia, Pavel a văzut imensa statuie de aur
şi fildeş a zeiţei greceşti numită Atena, care se înălţa deasupra
oraşului. Oraşul era foarte frumos, cu clădiri din marmură şi piatră,
care îţi luau ochii. Erau temple şi o universitate. Erau statui şi
altare ale multor zei şi zeiţe greceşti. Fiecare era o operă de artă,
făcută din piatră, marmură, aur, argint, bronz sau fildeş. Chiar şi
astăzi unele dintre ele se pot vedea în muzee în toată lumea. Cei
mai mulţi vizitatori ai Atenei ar fi exclamat „Uau! – Ce loc frumos!“
Dar Pavel nu a făcut aşa. Cum credeţi că s-a simţit Pavel?
Permite copiilor să participe.

Biblia ne spune că el era foarte tulburat (Fapte 17:16).
Văzând o asemenea mulţime de idoli, inima lui Pavel a fost frântă.
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Pavel ştia că aceşti zei erau neputincioşi, fără viaţă, şi cu toate
acestea oamenii din Atena li se închinau. Pavel a văzut că ei
aveau chiar un altar pentru un „dumnezeu necunoscut“, pentru că
ei se gândeau că poate au lăsat vreun zeu fără altar sau statuie,
şi acela se va supăra. Pavel ştia că Dumnezeu, Dumnezeul
Bibliei, este singurul Dumnezeu, şi El trebuie să fie adorat de
toată lumea. Oamenii din Atena, trebuie să audă despre El.
Dacă Pavel ar vizita astăzi ________ (numeşte un oraş sau
mă întreb cum s-ar simţi. El n-ar vedea
aceleaşi statui, dar ar vedea mulţi idoli. Un idol este ceva mult mai
important decât Dumnezeu. În magazinele noastre sunt
televizoare, computere, haine, jucării şi multe alte lucruri care iau
locul lui Dumnezeu în vieţile oamenilor.

sat cu care copiii sunt familiari),

Pe străzi sunt mulţimi de oameni care nu-L iubesc pe
Dumnezeu şi nu se închină Lui; pentru ei sunt mult mai importante
lucrurile din magazine. Dar pentru tine? Cine sau ce este cel mai
important în viaţa ta? Adu-ţi aminte, Dumnezeu te-a făcut ca să-L
iubeşti şi să-L asculţi pe El.
Planşa 5-3
Oamenii din Atena nici măcar nu ştiau despre Domnul
Isus. Străzile şi piaţa erau pline de oameni. Lor nu le plăcea nimic
mai mult decât să stea şi să vorbească despre lucruri noi. Ei se
credeau oameni înţelepţi. Ei l-au ascultat pe Pavel, care le-a
predicat Evanghelia mai întâi iudeilor din sinagogă. Un grup s-a
adunat repede în stradă şi-l ascultau cu atenţie pe misionar.
Niciodată nu au mai auzit aşa ceva înainte! Pavel a explicat
mesajul lui Dumnezeu cât de clar a putut, încrezându-se în
Dumnezeu că ei vor înţelege. Unii erau interesaţi, alţii erau
ofensaţi.

AC

Foloseşte o bucată mare de hârtie
şi fă o listă cu lucruri pe care le
spun copiii, şi sunt foarte importante pentru vieţile lor.

Planşa 5-3

„Se pare că el ne spune de dumnezei străini, despre care
nu am auzit niciodată“, au observat câţiva.
„Da, mi-am dat seama, vorbeşte de Isus şi înviere.“
„Aş vrea să aud mai mult“ – s-ar putea să fi spus un om.
„Ei bine, eu nu. Este doar un palavragiu“, a spus un altul.
„Un palavragiu, aceasta e!“, a spus altul.
Era greu să fii singurul creştin acolo, dar Pavel nu a
renunţat. El a continuat să le explice despre Dumnezeu şi Fiul
Său, Isus Hristos. Apoi într-o zi, a primit o invitaţie surpriză, să
vorbească membrilor Areopagului.

Areopagul este un deal stâncos
numit „Ares“ situat la nord-vest
de Acopole în Atena. Areopagul
era numit în timpul acela consiliul
de conducere al Atenei, cât şi un
amfiteatru unde acest consiliu îşi
ţinea şedinţele publice.

Planşa 5-4
Acesta era un consiliul de conducere al oraşului Atena. Ei i
-au vorbit foarte politicos lui Pavel:
„Tu ne spui lucruri ciudate pentru urechile noastre; am
vrea să ne explici învăţătura ta.
Înţelepţii greci, poate îmbrăcaţi în hainele lor lungi,
aşteptau discursul lui Pavel.
„Bărbaţi atenieni“, a început Pavel, „văd că sunteţi oameni
foarte religioşi. În timp ce mă plimbam prin oraşul vostru, am
31
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văzut că aveţi mulţi zei. Am văzut că aveţi şi un altar pentru „un
dumnezeu necunoscut“. Despre El vreau eu să vă vorbesc.“
Acum ei îl ascultau cu toată atenţia. Vom citi din Biblie ce
a spus Pavel în continuare. Ascultaţi cu atenţie ce le-a spus Pavel
despre Dumnezeu.
Citeşte Fapte 17:24-31, şi apoi întreabă-i pe copii ce le-a spus Pavel
despre Dumnezeu.

Planşa 5-5
Pavel le-a spus clar că Dumnezeu este Creatorul lumii.
El a creat totul, inclusiv oamenii. Toţi oamenii îşi au originea în
Adam. Dacă Dumnezeu a făcut toţi oamenii, atunci este clar că
toţi trebuie să-L iubească pe El, să-L asculte şi să I Se închine.
Pavel a explicat că dacă Dumnezeu este Creatorul, El nu
poate fi o statuie făcută de oameni, din argint sau piatră! Versetul
nostru de memorat spune exact ceea ce le-a spus Pavel. Haideţi
să-l repetăm împreună.
Spuneţi împreună versetul de memorat.

Planşa 5-5

Dumnezeu este Conducătorul lumii. El conduce toate
lucrurile. Dumnezeu a plănuit unde să trăiască oamenii şi familiile.
El este în controlul a tot ceea ce se întâmplă. Fiecare respiraţie a
noastră depinde de El. Ce Dumnezeu măreţ!

AC

Dumnezeu este Judecătorul lumii. Într-un tribunal,
judecătorul este acela care decide dacă o persoană este vinovată
sau nu. Isus Hristos îi va judeca pe toţi … pe oamenii din Atena,
pe tine şi pe mine. Va trebui să-I dăm socoteală pentru fiecare
gând, vorbă sau faptă. Este aceasta adevărat?
Da. Pavel a spus că, faptul că Dumnezeu L-a înviat din
morţi pe Domnul Isus, este dovada că Dumnezeu are puterea să
şi judece într-o zi pe toţi oamenii care au trăit vreodată.
Dumnezeu vrea ca tu să ştii aceste lucruri şi să le iei în
serios – aceasta voia El şi pentru oamenii înţelepţi din Atena.
Dacă vrei să vorbim mai mult despre cum să te încrezi în Isus
Hristos ca Mântuitor, vino şi vorbeşte cu mine după ce se termină
grupul. Eu voi fi … (spune un loc specific).
Planşa 5-6
Haideţi să zicem că stăm şi noi împreună cu membrii
consiliului şi îl ascultăm pe Pavel.
„Un om mort, din nou în viaţă! Niciodată n-aş putea crede
aşa ceva!“, a spus cineva batjocoritor.
„Nici un grec educat n-ar putea crede în înviere“, a
adăugat un altul.
„Înviere – ha, ha, ha!“

Planşa 5-6

ACN

Te-ai fi alăturat grupului de batjocoritori? Poate şi tu ai râs
de creştini. Aminteşte-ţi că râsul şi batjocura nu schimbă faptele:
Dumnezeu este Creator, Dumnezeu este Conducător şi
Dumnezeu este Judecător.
„Linişte!“,
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suntem interesaţi, am vrea să auzim mai mult şi altă dată.“
„Să vină Pavel şi să ne mai vorbească şi altă dată. Poate
vom crede, poate nu.“
Au crezut ei? Nu ştim. Fără îndoială, ei au discutat mult
despre noile idei, dar pentru mulţi aceasta este tot ce au făcut.
Adesea când oamenii resping ideea de a se încrede în Domnul
Isus ca Mântuitor, ei nu mai ajung niciodată să se încreadă în El.
Eşti şi tu ca acei oameni? Îţi plac povestirile din Biblie, îţi place la
grup, îţi place să cânţi, dar Dumnezeu nu este pe primul loc în
viaţa ta şi Domnul Isus nu este Mântuitorul tău.

ACN

Alţii, doar câţiva, au avut o altă reacţie.
„Ceea ce am auzit este adevărul! Am terminat cu idolii fără
valoare; eu mă voi închina singurului Dumnezeu adevărat.
Încrederea mea este în Isus Hristos, singurul Lui Fiu.“
Biblia ne dă numele celor care au crezut: Dionisie (un
bărbat) şi Damaris (o femeie).
Doar atunci când te încrezi în Isus Hristos, ca Mântuitor,
nu mai trebuie să-ţi fie frică de El ca Judecător. Doar atunci El nu
te va trimite să fii pedepsit pentru păcatele tale, pentru că El a
primit pedeapsa în locul tău. Vei fi şi tu ca acei câţiva oameni din
Atena care s-au încrezut în Domnul Isus? Dumnezeu porunceşte
„tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască“ (Fapte 17:30).
El vrea ca tu să te întorci de la toate lucrurile care au luat locul Lui
în viaţa ta. Încrede-te în Domnul Isus ca Mântuitor al tău, şi
începe astăzi să-L iubeşti şi să-L asculţi pe Dumnezeu Creatorul,
Conducătorul şi Judecătorul.
Activitate de implicare
Afişe
Unii copii pot face afişe cu tema: Dumnezeu este Creator,
alţii cu tema: Dumnezeu este Conducător şi alţii cu tema:
Dumnezeu este Judecător.
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Întrebări recapitulative
1.

Cum îşi petreceau timpul cei mai mulţi oameni din Atena (povestind)

2.

De ce a fost Pavel foarte tulburat în Atena? (Erau foarte mulţi idoli.)

3.

Unde a mers prima dată Pavel să spună Evanghelia? (în sinagogă)

4.

Unde a spus apoi Evanghelia? (pe străzi)

5.

Ce fel de idoli au oamenii astăzi? (Televizoare, computere, haine, jucării; tot ce e mai
important decât Dumnezeu în viaţa lor.)

6.

Ce era Areopagul? (Consiliul de conducere al oraşului Atena şi amfiteatrul unde îşi ţineau
şedinţele.)

7.

De ce aveau atenienii un altar pentru „un dumnezeu necunoscut“? (Le era frică să nu fi uitat
vreun zeu, şi acesta să se supere pentru că a fost omis.)

8.

Numeşte trei lucruri pe care Pavel le-a spus consiliului de conducere, despre Dumnezeu? (El
este Creator, Conducător şi Judecător.)

9.

De care parte a mesajului şi-au bătut joc unii oameni? (învierea)

10.

Completează propoziţia „Unii îşi băteau joc, alţii au vrut să audă mai mult, şi câţiva
__________“ (au crezut)

11.

Dacă Dumnezeu este singurul Dumnezeu, câţi oameni trebuie să-L iubească şi să-L asculte?
(toţi oamenii)

12.

Dacă Isus Hristos este Mântuitorul tău, de ce nu trebuie să-ţi fie frică de Dumnezeu, ca
Judecător? (Isus Hristos a luat asupra Sa păcatul tău.)
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Paşi pentru sfătuirea copilului care vrea să vină la Hristos
1.

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

2.

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

3.

Ajută-l să primească darul mântuirii – pe Isus Hristos – încrezându-se în El ca Mântuitor 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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