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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 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
numai 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 îţi 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, 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-ţi spună o problemă pe care o au, ca apoi să te rogi pentru ei, mai ales în cazul în care tu eşti
singurul lor 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 tine în acelaşi timp în
care faci invitaţia pentru venirea la Domnul Isus, ca ei să nu aibă impresia că nu pot să vină la
Hristos, decât dacă au venit mai întâi la tine, sau că sunt mântuiţi doar prin simplul fapt că au
aşteptat să vorbească cu tine.
Un exemplu de folosit pentru un copil nemântuit
„Doreşti într-adevăr să trăieşti pentru Domnul Isus, dar nu ştii cum să vii la El? Îmi pare bine că
pot să-ţi explic ce spune Biblia. Vino să vorbeşti cu mine. După terminarea lecţiei voi sta lângă …
(dă un punct de reper). Fii atent, eu nu pot să-ţi iert păcatele, doar Isus poate face aceasta, dar eu te
ajut bucuros să înţelegi mai bine cum poţi veni la El. Deci vino şi stai de vorbă cu mine lângă …“
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 cu uşurinţă.
Ajutoare vizuale suplimentare
Scrie pentru fiecare lecţie pe o bucată de carton adevărul central (dacă ai procurat de la AMEC
şi pachetul cu versete, cântări şi jocuri pentru această serie de lecţii, adevărurile centrale le găseşti
vizualizate în caietul de idei). Lipeşte 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) . 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
facultative, prin care poţi atrage interesul la lecţia predată.
Aceste idei sunt concepute pentru integrarea unor diferite stiluri 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 date 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.

Pentru a te ajuta pe 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 ceea ce predai. În acest fel copiii vor înţelege că sunt importante toate părţile
programului.
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PRIVIRE GENERALĂ
Nr.
lecţiei
6.

LECŢIA
Eliberare de
sub puterea
lui Satana
Fapte 19:8 20:1

7.

Răscoală în
Ierusalim
Fapte 21-23

8.

Mărturisire
înaintea
împăraţilor
Fapte 23:2630
Fapte 24-26

9.

Naufragiu
Fapte 27:1 28:11

ADEVĂR
CENTRAL
Satana este
puternic, dar
Domnul Isus
este
atotputernic.

APLICAŢII

VERSET

Nemântuit: Dumnezeu te
va scăpa de păcat şi de
Satana, când te vei
încrede în El.

„Oricine este născut din
Dumnezeu, biruieşte lumea; şi
ceea ce câştigă biruinţă
asupra lumii, este credinţa
noastră.“

Mântuit: Încrede-te în El
să te ajute să-l învingi pe
Satana.
Nimic nu-i
poate
despărţi pe
copiii lui
Dumnezeu
de
dragostea
Sa.

Nemântuit:
Experimentezi această
dragoste când te încrezi
în Isus Hristos.

Dumnezeu
vrea ca
fiecare
creştin să fie
un martor.

Mântuit: Foloseşte
fiecare ocazie să spui
altora despre Domnul.

Mântuit: Crede acest
adevăr minunat.

1 Ioan 5:4

„Sunt bine încredinţat că nici
moartea, nici viaţa … nu vor fi
în stare să ne despartă de
dragostea lui Dumnezeu, care
este în Isus Hristos, Domnul
nostru.“
Romani 8:38-39

„Fiţi totdeauna gata să
răspundeţi oricui vă cere
socoteală de nădejdea care
este în voi.“
1 Petru 3:15

Dumnezeu
nu te va
lăsa
niciodată.

Mântuit: Încrede-te în El
în furtunile vieţii.

„Dumnezeu este Acela care
lucrează în voi, şi vă dă, după
plăcerea Lui, şi voinţa şi
înfăptuirea.“
Filipeni 2:13

10.

Sfârşirea
alergării
Fapte 28:1131

Fii ca Pavel,
isprăveşte
„alergarea“!

Nemântuit: Începe
„alergarea“ încrezându-te
în Domnul Isus Hristos
ca Mântuitor al tău.

„Alerg spre ţintă, pentru
premiul chemării cereşti a lui
Dumnezeu, în Hristos Isus.“
Filipeni 3:14

Mântuit: Aminteşte-ţi,
Dumnezeu îţi dă tot ce ai
nevoie, ca să isprăveşti
„alergarea“.
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Lecţia 6
Eliberare de sub puterea lui Satana
Text biblic
Fapte 19:8-20:1
Adevăr central
Satana este puternic, dar Domnul Isus este atotputernic.
Aplicaţii
Nemântuit: El te scapă de păcat şi de Satana, când te încrezi în El.
Mântuit: Încrede-te în El, ca El să te ajute să-l învingi pe Satana.
Verset de memorat
„Oricine este născut din Dumnezeu biruieşte lumea; şi ceea ce câştigă biruinţă asupra lumii
este credinţa noastră.“ 1 Ioan 5:4
Ajutoare vizuale

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


Hartă cu locurile vizitate de Pavel în a treia lui călătorie misionară;



O fâşie mai lungă de material, care poate fi legată în jurul frunţii (sau un batic de pânză)
şi un şorţ de lucru.

Schiţa lecţiei
Introducere
Ai dormit vreodată într-un cort?
Desfăşurarea evenimentelor
1. Pavel în Efes
– în sinagogă
– în şcoala lui Tiran
2. Dumnezeu face minuni de vindecare
… şi de izgonire a duhurilor rele.

AC
AC

3. Şapte exorcişti încearcă să folosească Numele lui Isus.
4. Duhul rău îi provoacă.
5. Omul sare asupra lor.

ACN

6. Mulţi îşi ard cărţile de vrăjitorii.

ACN, ACM

7. Mulţi cred.
8. Dimitrie instigă pe argintari.
9. Izbucneşte o răscoală.

ACM

Punctul culminant
Logofătul (primarul) potoleşte oamenii.
Concluzie
Pavel părăseşte oraşul Efes

ACN
7
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Lecţia
A dormit vreunul dintre voi în cort?
Permite copiilor să împărtăşească experienţele lor.

Planşa 6-1
Arată oraşul Efes pe hartă.

Dacă este posibil, arată un batic
de pânză şi un şorţ de lucru.

Planşa 6-1
Poate n-aţi ştiut, dar Pavel, marele misionar, se ocupa cu
confecţionarea corturilor. Chiar şi când călătorea în diferite locuri
ca să predice, petrecea o parte din zi lucrând la confecţionarea
corturilor. În felul acesta câştiga ceva bani.
Îl găsim pe Pavel în Efes, unde probabil a petrecut un timp
confecţionând corturi. Nu a durat mult timp şi Satana a început să
lucreze împotriva lui Pavel, deoarece acesta predica iudeilor în
sinagogă. Unii iudei nu suportau să audă despre Isus, şi au
început să spună mulţimii lucruri rele despre Isus şi creştini. După
un timp, Pavel a plecat din sinagogă. El a reuşit să găsească un
alt loc unde se putea întâlni cu oamenii. Se afla într-o şcoală a
cărui învăţător principal era un om, pe nume Tiran. Ce mai nume
de învăţător! Poate că Pavel îşi începea ziua lucrând la corturi.
După aceea, timp de câteva ore le prezenta altora Evanghelia.
Mulţi veneau ca să-l asculte şi să stea de vorbă cu el. Unii au
crezut Vestea Bună şi au spus-o şi prietenilor şi vecinilor lor.
Dumnezeu a ales să facă prin Pavel nişte lucruri foarte
neobişnuite. Oamenii veneau şi luau basmaua (baticul) pe care
Pavel o legase pe frunte, sau şorţul pe care-l purtase la facerea
corturilor. Ei duceau aceste lucruri la cei bolnavi şi în momentul în
care hainele lui Pavel îi atingeau pe cei bolnavi, ei se făceau bine
imediat. Oare ce boli credeţi că aveau oamenii atunci?
Permite copiilor să participe.

AC

AC

Planşa 6-2

Erau haine magice? Nu! Era Pavel un supraom sau un
magician? Nu! Pavel ar fi fost primul care să spună: „Nu este
puterea mea, este puterea lui Isus Hristos!“ Isus Hristos este
singurul Fiu al lui Dumnezeu. El are toată puterea. El poate face
orice doreşte. Când se afla aici pe pământ, El a înviat pe cei
morţi, a dat vedere orbilor, a potolit furtuni. Puterea Lui care se
afla în Pavel îi însănătoşea pe cei bolnavi.
În Efes erau şi oameni stăpâniţi de duhuri rele. Când îi
atingea baticul sau şorţul lui Pavel, duhul cel rău îi părăsea. Acest
lucru ne arată foarte clar că Domnul Isus este mai puternic decât
Diavolul.
Planşa 6-2
Doctorii din Efes trebuie să fi fost uimiţi. La fel ca şi oamenii
care se ocupau cu scoaterea duhurilor rele. Erau acolo şapte fraţi
care practicau scoaterea duhurilor rele din oameni. Ei erau pur şi
simplu uimiţi de puterea lui Isus Hristos.
Poate ei şi-au spus: „Hai să folosim Numele Lui, şi vom putea
şi noi să facem asta“, .
Dar cum ei nu crezuseră în Isus Hristos, Domnul Isus Hristos
nu le dăduse autoritate ca să folosească Numele Lui.
Într-o zi aceşti oameni care se ocupau cu scoaterea duhurilor
din oameni au încercat să cheme Numele Domnului Isus peste cei
ce aveau duhuri rele. Unul dintre ei a spus:
„Vă jur în Numele lui Isus, pe care-L predică Pavel, să ieşiţi
afară!“
Iată ce s-a întâmplat. Vă citesc chiar din Biblie.
Citeşte Fapte 19:15 din Biblie.

„Duhul cel rău le-a răspuns: „Pe Isus Îl cunosc, şi pe Pavel îl
ştiu; dar voi cine sunteţi?“
8

Pavel, un martor neînfricat

Omul, în care era duhul cel rău, a sărit la oamenii care
porunciseră duhului rău. El era mult mai puternic decât ei. „El i-a
biruit şi i-a schingiuit în aşa fel, că au fugit goi şi răniţi din casa
aceea.“
Gândiţi-vă la ce s-a întâmplat, şi răspundeţi la aceste întrebări:
1. Satana era mai puternic decât cine? De unde ştiţi?
2. Domnul Isus era mai puternic decât cine? De unde ştiţi?

ACN

Satana şi păcatul sunt întotdeauna prea puternici pentru tine
şi pentru mine, de aceea ne este greu să ne împotrivim lor atunci
când suntem ispitiţi să păcătuim. Nu este greu să înjuri, să înşeli
sau să furi. Uneori ne place chiar şi să ne uităm la filme sau
reviste urâte. Numai Isus Hristos este mai puternic. Iată ce a spus
El.
Citeşte Matei 28:18b din Biblia ta.

„Toată puterea (autoritatea) Mi-a fost dată în cer şi pe
pământ.“
Dumnezeu este mai puternic decât oricine, inclusiv decât
Diavolul. De aceea El este singurul care te poate elibera de păcat
şi de sub puterea lui Satana. La acest lucru se referă Biblia când
spune că El a venit să dea „prizonierilor eliberarea“ (Luca 4:18).
Oamenii din Efes au văzut cu ochii lor aceste lucruri. Ascultaţi ce
s-a întâmplat.
Citeşte Fapte 19:17b din Biblia ta.

„I-a apucat frica pe toţi şi Numele Domnului Isus era
glorificat“.
Planşa 6-3
Mulţi din oamenii aceia îl urmaseră pe Satana. Practicaseră
magia şi vrăjitoria. Alţii aveau amulete, în care se încredeau, ca
să-i ocrotească. Plătiseră mulţi bani pe ele şi le preţuiau mult. Dar
Pavel a venit în oraşul lor cu Evanghelia. Ei au auzit că păcatul i-a
îndepărtat de singurul Dumnezeu adevărat. Au auzit despre Isus
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care venise şi care a trăit pe pământ
timp de 33 de ani. El trăise o viaţă perfectă. Făcuse multe minuni.
Dar El a murit pe cruce şi a fost pedepsit pentru păcat, ca şi cum
El ar fi păcătuit. El a fost mai puternic decât păcatul şi moartea, şi
a arătat aceasta prin faptul că a înviat din morţi.
Să ne imaginăm că am vizita o familie unde oamenii cred în
vrăji.
Tatăl spune: „Sunt sigur că Pavel are dreptate. Vreau să cred
în Isus Hristos.“
„Dacă faci asta, nu mai poţi păstra cartea ta de magie, şi ai
dat mulţi bani pe ea,“ îi spune fiul lui cel mai mare.
„Este adevărat, dar adevărul este adevăr. Trebuie să mă
împac cu Dumnezeu. Am terminat cu vrăjile!“
Tatăl adună cărţile oculte şi amuletele.
„Unde te duci?“, întreabă soţia lui.
„Mă duc să le ard“, explică el. „Isus Hristos este acum
Domnul meu !“
Planşa 6-4
Mulţi oameni şi-au adus cărţile de ocultism, obiectele pentru
vrăjitorie şi amuletele şi le-au ars. Aceste obiecte costaseră o
sumă foarte mare de bani, şi toate s-au făcut scrum. Isus Hristos
rupsese legăturile acelor oameni cu Satana, care ţine multe vieţi
legate. El a demonstrat că este mai puternic decât Satana.
Uneori copiii au lucruri la care Domnul Isus vrea ca ei să
renunţe, dacă doresc să-L urmeze pe El. Gândeşte-te la camera
9
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ACN, ACM
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ta. Ai CD-uri, DVD-uri, postere, reviste cu benzi desenate, haine
sau bijuterii care îl onorează pe Satana? Dumnezeu vrea ca cei
care cred în Isus să nu aibă nici o legătură cu astfel de lucruri.
Oamenii din Efes erau uimiţi şi impresionaţi. Au văzut arzând
obiectele folosite la vrăjitorie, au văzut diferenţa pe care Isus
Hristos a făcut-o în vieţile oamenilor şi au ascultat şi mai mult
cuvintele lui Pavel. Mulţi au crezut.
Dar Satana nu avea de gând să renunţe fără luptă. Efes era
renumit pentru templul său, în care se afla statuia zeiţei Diana.
Oamenii credeau că statuia căzuse din cer. Mulţi aveau în casele
lor o statuetă mică asemănătoare de argint. Când vizitau Efesul,
călătorii cumpărau de obicei o statuetă de argint a zeiţei şi o
duceau acasă, crezând că Diana îi va ocroti. Satana era mulţumit
de toate aceste lucruri. La fel erau şi argintarii, care făceau mulţi
bani cu meseria lor. Însă când oamenii au început să creadă în
Isus Hristos, vânzările au scăzut. Oare de ce?
Permite copiilor să participe.

Argintarii au început să se îngrijoreze. Unul dintre ei, Dimitrie,
a convocat o întrunire a tuturor celor care confecţionau statuete
din argint, şi le-a spus:
„Ştiţi că averea noastră rezultă din confecţionarea acestor
idoli. Pavel ăsta le-a spus pretutindeni oamenilor că idolii făcuţi de
mâini nu sunt zei. Dacă continuă aşa, nimeni nu va mai cumpăra
statuetele de argint ale zeiţei Diana. Vom da faliment! Nu va dura
mult şi templul zeiţei va ajunge de râs!”

Planşa 6-5

ACM

Permite copiilor creştini să împărtăşească experienţe despre felul
cum Satana a încercat „să lupte cu
ei“.
Citeşte tu sau un copil versetul din
Biblie.

Planşa 6-6

Planşa 6-5
Argintarii s-au înfuriat şi s-au agitat.
„Mare este Diana efesenilor!“, au strigat ei.
Au venit şi alţii să vadă din ce cauză era atâta zarvă, şi nu
după mult timp s-a adunat o mulţime de oameni. Au pus mâna pe
doi dintre însoţitorii lui Pavel, care erau creştini, şi i-au dus cu
forţa în amfiteatrul cel mare din Efes. Acesta era un loc uriaş, ca
un fel de stadion de sport, în care încăpeau 25.000 de oameni.
Satana se lupta – el face aceasta întotdeauna. El lucrează
întotdeauna împotriva Domnului Isus Hristos.
Dacă eşti mântuit, Diavolul se va lupta şi cu tine. Te va ispiti
ca să te determine să nu Îi mai urmezi Domnului sus. El îi face pe
oameni să râdă de tine, sau ar putea să te facă să-ţi fie greu să
ajungi la Grupul Vestea Bună. El este puternic. Dar Mântuitorul
tău este atotputernic. Spune-I Lui despre aceste lucruri şi, cu
puterea Lui, poţi să-l învingi pe Satana. Aminteşte-ţi că „Cel ce
este în voi este mai mare decât cel ce este în lume“ (1 Ioan 4:4).
Pavel ştia că Satana era la lucru, dar mai ştia şi că Domnul şi
Mântuitorul Lui era atotputernic!
„Mă duc în amfiteatru, ca să vorbesc mulţimii!“, le-a spus
Pavel prietenilor lui.
„Nu, nu! Nu face asta! Este prea periculos!“ au răspuns ei.
„Sunt cetăţean roman, mă vor asculta!“, a argumentat Pavel.
„Nu! Tu nu trebuie să te duci acolo!“, au insistat ei.
Planşa 6-6
Poate că se auzeau strigătele îngrozitoare care veneau
dinspre amfiteatru. Un evreu s-a sculat în picioare şi a încercat
să-i liniştească pe oameni, dar ei nu l-au ascultat.
Ei strigau şi urlau: „Mare este Diana efesenilor! Mare este
Diana efesenilor! MARE ESTE DIANA EFESENILOR!“
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Strigătele acestea au durat două ore! Oare avea să învingă
Satana?
Dintr-odată, logofătul oraşului (un fel de primar în zilele
noastre) a apărut în amfiteatru. El a reuşit să potolească
mulţimea, şi apoi a ţinut un mic discurs:
„Toată lumea ştie că Efesul are această statuie a Dianei.
Nimic nu va schimba acest lucru. Cei doi pe care i-aţi târât până
aici nu au greşit cu nimic. Dacă doresc, Dimitrie şi argintarii pot să
facă plângere la tribunal. În fine, toţi aţi călcat legea. Dacă
această revoltă nu va înceta imediat, veţi fi acuzaţi de tulburarea
ordinii publice. Puteţi pleca.“
Oamenii au părăsit amfiteatrul repede şi s-au dus acasă.
Planul lui Satana nu dăduse roade!
Pavel i-a chemat pe toţi creştinii să se adune într-un loc. Cred
că I-au mulţumit lui Dumnezeu că Satana fusese învins. Pavel le
-a spus că trebuie să plece mai departe, într-un alt loc. Avea să le
fie dor de prietenul şi învăţătorul lor; dar Domnul şi Mântuitorul lor
avea să fie cu ei şi apoi, se aveau unii pe alţii. În Efes erau mai
mulţi creştini decât în multe alte locuri. Domnul Isus Îşi arătase
puterea în multe vieţi.
El poate face la fel şi cu tine. Te poate scăpa de păcat şi de
sub puterea lui Satana. Te poate schimba şi te poate ajuta să
trăieşti pentru Dumnezeu. Biblia spune că „El poate să
mântuiască în chip desăvârşit (în mod complet) pe cei ce se
apropie de Dumnezeu prin El.“ (Evrei 7:25). Poate că trebuie să
renunţi şi tu la un lucru care are legătură cu răul. Fă-o! Pe Satana
nu-l interesează decât să-ţi ruineze pentru totdeauna viaţa.
Încrede-te în Domnul Isus cel atotputernic ca să te ierte şi predă-I
Lui viaţa ta.
Întrebări de recapitulare
1. La cine se închinau locuitorii din Efes? (Zeiţei Diana)
2. Cum câştiga Pavel bani? (Confecţionând corturi.)
3. Care este diferenţa dintre puterea lui Isus Hristos şi puterea
lui Satana? (Isus are putere nelimitată, Satana are putere
limitată.)
4. Ce făceau oamenii cu baticurile şi şorţurile lui Pavel? (Le
aduceau la cei bolnavi şi erau vindecaţi, sau la oameni
stăpâniţi de duhuri rele şi erau eliberaţi.)
5. Prin puterea cui erau vindecaţi oamenii? (Prin puterea lui Isus
Hristos)
6. Cine a încercat să se folosească de Numele puternic al
Domnului Isus? (Şapte fraţi, care încercau să izgonească
duhurile rele.)
7. De ce nu a funcţionat acest lucru? (Nu erau urmaşi ai lui Isus
Hristos.)
8. Cine a zis: „Pe Isus Îl cunosc, pe Pavel îl ştiu, dar voi cine
sunteţi?“ (Duhul cel rău din om)
9. Cine au fost cei care şi-au ars cărţile şi obiectele de vrăjitorie?
(Locuitorii din Efes, care s-au încrezut în Domnul Isus.)
10. La ce lucruri, care au legătură cu Satana, trebuie să renunţi,
dacă vrei să-L onorezi pe Dumnezeu? (Răspunsurile diferă, în
funcţie de grup. Exemplele date în text includ CD-uri, DVD-uri,
postere, reviste, haine, bijuterii.)
11. Cum poate Diavolul să-i facă greutăţi unui creştin?
(Răspunsurile variază.)
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Cere unui voluntar sau unui copil
mai mare să citească sau să recite
discursul logofătului.

ACN
Citeşte tu sau un copil versetul din
Biblie.
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12.

De unde ştim că Satana poate fi învins când îi atacă pe creştini? (Dumnezeu spune acest
lucru în Biblie: 1 Ioan 4:4.)

Activitate facultativă
Locuitorii din Efes au spus ce au văzut şi ce au auzit
Scrie următoarele cuvinte pe foi de hârtie:

Pavel

bolnav

argintar

copil care se joacă lângă amfiteatru

logofăt

unul din cei şapte fraţi

copilul unui om care a avut cărţi de vrăjitorie

Tiran
Înmânează copiilor câte o foaie de hârtie şi explică-le că ei sunt locuitorii din Efes. Apoi fiecare
va spune ce a văzut sau a auzit în timpul vizitei lui Pavel.
Pot începe spunând: „Eu sunt … (citeşte numele de pe foaia de hârtie) şi am văzut/am auzit …“

Harta – A treia călătorie misionară a lui Pavel (sursa: http://www.rcrwebsite.com/maps/paul3.htm)
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Lecţia 7
Răscoală în Ierusalim
Text biblic
Fapte 21 – 23
Adevăr central
Pe copiii lui Dumnezeu nimic nu-i poate despărţi de dragostea lui Dumnezeu.
Aplicaţii
Nemântuit: Experimentezi această dragoste când te încrezi în Isus Hristos.
Mântuit: Crede acest adevăr minunat.
Verset de memorat
„Sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa … nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui
Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.“ Romani 8:38-39
Ajutoare vizuale

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


Curea sau fâşie lungă de material;



Hartă care să arate locurile vizitate de Pavel în ultima lui călătorie misionară.

Schiţa lecţiei
Introducerea
Leagă pe un copil, ca să arăţi ce avea să i se întâmple lui Pavel.
Desfăşurarea evenimentelor
Pavel merge la Ierusalim.

AC

Pavel merge la templu.
Nişte evrei din Asia îi fac necazuri şi îl atacă pe Pavel.

ACM

Soldaţii vin şi îl scapă.

ACN

El se adresează mulţimii.

ACN

Autorităţile vor să-l biciuiască pe Pavel.
E judecat de sinedriu (consiliul iudeilor).
Domnul Isus i Se arată în timpul nopţii.

ACM

Duşmanii complotează să-l omoare.
Complotul ajunge la urechile căpitanului.

ACM

Punct culminant
Pavel escortat până în Cezarea.
Concluzie
Complotul eşuează.

ACM
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Lecţia
Ia o curea sau o fâşie lungă de material şi leagă cu ea picioarele şi mâinile
unui copil, la fel cum şi-a făcut Agab în Fapte 21:11.

Pavel vizita nişte creştini şi unul dintre ei a luat brâul
(cureaua) lui Pavel şi a folosit-o ca să se lege la mâini şi picioare,
aşa cum am făcut eu cu … (adaugă numele copilului).
Acest creştin, pe nume Agab, a zis: „Iată ce zice Duhul Sfânt:
Aşa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul acela al cui brâu este acesta“.
Prietenii l-au implorat pe Pavel: „Te rugăm, nu te duce la
Ierusalim. Acolo te vor chinui!“
Au plâns la gândul că autorităţile se vor purta rău cu Pavel.
„Nu plângeţi“, le-a răspuns Pavel, „nu mi-e frică. Sunt gata să
sufăr aceasta, şi chiar şi să mor pentru Domnul Isus. Dar trebuie
să merg la Ierusalim.“
„Facă-se voia Domnului“, au răspuns prietenii lui, cu o
atitudine solemnă.
Dezleagă mâinile şi picioarele copilului.

Dacă lucrezi cu copii mai mari,
arată-le pe hartă distanţa dintre
Efes şi Ierusalim.

AC
Citeşte tu sau un copil versetul din
Biblia ta.

Planşa 7-1
Cere copiilor să se gândească la
ce ar fi spus Pavel despre timpul
petrecut în Filipi, Atena şi Efes.
Dacă ai predat înainte seria de
lecţii „Pavel – prigonitor şi propovăduitor“ arată-le planşe din
lecţiile 4, 5, 6 ca să le reîmprospătezi memoria.

ACM

Pavel călătorise mulţi kilometri de când a plecat din Efes.
Curând avea să ajungă în Ierusalim, unde era sigur că Dumnezeu
dorea ca el să fie. El mai era sigur de încă două lucruri – se
aştepta să aibă greutăţi, şi mai ştia că Dumnezeu îl iubea.
Indiferent de ce urma să se întâmple în Ierusalim, nimic nu-l putea
despărţi de dragostea Tatălui Lui ceresc. Dumnezeu Îl trimisese
pe singurul Lui Fiu ca să moară pentru el, atât de mult îl iubea
Dumnezeu. Dragostea Lui pentru Pavel a început chiar înainte de
a fi lumea, şi avea să continue pentru totdeauna. Tot aşa este şi
pentru tine. Dacă eşti mântuit, Dumnezeu spune: „Te iubesc cu o
iubire veşnică“ (Ieremia 31:3). Şi Pavel cunoştea aceste cuvinte
din Biblie şi probabil a fost mângâiat deseori de ele.
Planşa 7-1
Când a ajuns în Ierusalim, Pavel s-a dus să se întâlnească cu
liderii bisericii. Ei s-au bucurat să audă despre lucrarea lui
Dumnezeu în viaţa multor oameni dintre naţiuni (ne-evrei).
Pavel s-a dus la templul din Ierusalim, dar l-au văzut unii iudei
din Asia (Turcia) pe acolo pe unde predicase el. Aceşti evrei îl
văzuseră pe Pavel în Ierusalim împreună cu un creştin ne-evreu,
şi au crezut că îl adusese în templu. Potrivit legii evreieşti, neevreii aveau voie să intre doar în curtea templului, nu în interior.
Evreii au folosit ocazia ca să-i facă necazuri lui Pavel; au iscat un
vacarm.
Ei au strigat: „Ajutor! Omul acesta merge peste tot, şi dă
învăţătură împotriva religiei noastre. A adus chiar şi greci în
templu!“
Au pus mâna pe Pavel. Alţii au venit alergând din toate
direcţiile. Îndată s-a adunat o mare mulţime. L-au târât pe Pavel
afară din templu, iar uşile au fost încuiate imediat. L-au bătut, fiind
hotărâţi să-l omoare.
Ce s-a întâmplat cu dragostea lui Dumnezeu pentru Pavel?
Ascultaţi ce spune Biblia. Citeşte Romani 8:38-39 din Biblia ta.
„Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici
îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele
viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi
în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în
Isus Hristos, Domnul nostru.“
Cine credeţi că a scris aceste cuvinte? Chiar Pavel! Satana
vrea ca cei credincioşi să creadă că Dumnezeu nu-i mai iubeşte,
dacă li se întâmplă lucruri rele. El îţi va şopti: „Dacă Dumnezeu te
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-ar iubi, n-ai fi aşa de bolnav“, sau „Dacă Dumnezeu te iubeşte,
de ce permite El să ai atâtea greutăţi la şcoală?“ sau „Uite cum te
cerţi cu tatăl tău, şi mai zici că eşti creştin!“ Aminteşte-ţi, tinere
creştin, Biblia spune că nimic nu te poate despărţi de dragostea
lui Dumnezeu! Dumnezeu îl iubea pe Pavel, şi El a avut motivele
Lui pline de iubire, pentru care a permis ca Pavel să fie prins de
mulţimea aceea.
Planşa 7-2
Vestea despre acest vacarm a ajuns până la garnizoana din
apropiere. Imediat, căpitanul şi câţiva dintre soldaţii lui au alergat
la templu. Când i-a văzut mulţimea, a încetat să-l mai bată pe
Pavel.
„Legaţi-l cu lanţuri!“ a ordonat căpitanul oamenilor lui. „Cine
este omul acesta?“ a întrebat el mulţimea.
Răspunsul lor a fost un urlet plin de furie. Unii strigau ceva,
alţii altceva. Căpitanul nu a înţeles ce voiau să spună.
„Duceţi-l în cetăţuie!“, a ordonat el.
Oamenii lui s-au îndreptat spre Pavel şi l-au condus spre
cetăţuie. Mulţimea se îmbulzea din toate părţile. Când au ajuns pe
trepte, soldaţii au trebuit să ducă prizonierul pe sus.
Mulţimea întărâtată a început să strige: „La moarte cu el! La
moarte cu el!“ (Fapte 21:36)
Vă mai amintiţi de o altă mulţime care a strigat la fel pentru un
alt Om? Da, exact aşa au strigat iudeii referitor la Domnul Isus,
înainte de moartea Lui. Ştiai că atunci când Domnul Isus, singurul
Fiu al lui Dumnezeu, a murit, El a fost despărţit de dragostea lui
Dumnezeu? Când a murit, El a suferit mânia şi pedeapsa lui
Dumnezeu, pentru că păcatul nostru merita aceasta. El a fost
pedepsit, pentru ca cei care se încred în El ca Domn şi Mântuitor,
să nu fie pedepsiţi niciodată de Dumnezeu pentru păcatul lor. El a
fost despărţit de dragostea Tatălui Lui, pentru ca cei pe care îi
mântuieşte El, să nu fie niciodată despărţiţi de dragostea lui
Dumnezeu. Nimic nu te poate despărţi de dragostea lui
Dumnezeu care este în Hristos Isus. Trebuie să-L cunoşti pe
Domnul Isus, ca să poţi experimenta această dragoste. Biblia
spune: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe
singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să
aibă viaţă veşnică“ (Ioan 3:16). Dacă crezi în Domnul Isus, nu vei
pieri. Ai viaţă veşnică şi eşti sigur de dragostea Lui pentru
totdeauna. Dragostea lui Dumnezeu îţi este dăruită în Domnul
Isus (vezi versetul de memorat). Strigătele furioase ale mulţimii nu l-au
despărţit pe Pavel de dragostea lui Dumnezeu.
Planşa 7-3
Tocmai când era să fie dus în cetăţuie, Pavel a cerut să
vorbească cu căpitanul, care era uimit că Pavel ştia greceşte.
„Eu credeam că eşti acel egiptean rebel care a condus o
revoltă cu ceva timp în urmă“.
„Nu, eu sunt evreu“, a explicat Pavel. „Te rog, dă-mi voie să
vorbesc acestor oameni“.
Căpitanul i-a permis, şi Pavel a stat în picioare pe trepte,
făcând semn cu mâna, ca să se facă linişte. S-a făcut o mare
tăcere, şi Pavel le-a vorbit în limba lor (ebraică). Le-a spus multe
lucruri despre el, că era iudeu, fost elev al lui Gamaliel. El îi
persecutase pe cei ce credeau în Isus, până când Domnul Isus S
-a întâlnit cu el pe drumul spre Damasc. Întreaga lui viaţă s-a
schimbat. Pavel a explicat că Domnul i-a spus: „Du-te, căci te voi
trimite departe la naţiuni“.
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Ioan 19:15
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Citeşte tu sau un copil acest verset
din Biblia ta.

Planşa 7-3
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Planşa 7-4

Citeşte tu sau un copil acest verset
din Biblia ta.

ACM

În acel moment s-a auzit un strigăt de protest. Mulţimea parcă
o luase razna! Oamenii îşi aruncau hainele şi azvârleau cu ţărână
în sus.
„Ia de pe pământ un astfel de om! Nu este vrednic să
trăiască!“, au strigat ei.
Oamenii aceştia nu doreau ca Dumnezeu să iubească pe
altcineva, decât pe evrei. Dar Dumnezeu iubeşte oamenii din
orice ţară. Biblia spune în Ioan 3:16: „Fiindcă atât de mult a iubit
Dumnezeu lumea“. Nu contează ce culoare are pielea ta, sau
dacă eşti sărac sau bogat. Când te încrezi în Domnul Isus ca
Mântuitor al tău, poţi fi sigur că Dumnezeu te iubeşte şi pe tine.
Poate doreşti să te încrezi în Domnul Isus, dar nu ştii cum, şi ai
întrebări. Sunt bucuros să stau de vorbă cu tine. Vino la sfârşitul
orei; eu voi fi … (indică un loc).
Evreii aceia furioşi n-au arătat nici un pic de milă când au
cerut moartea lui Pavel.
Planşa 7- 4
„Duceţi prizonierul înăuntru şi biciuţi-l!“, a poruncit căpitanul,
nerăbdător să potolească mulţimea întărâtată.
Biciuirea era o pedeapsă îngrozitoare. Soldaţii foloseau un
bici – un mâner de care erau prinse curele de piele, la capătul
cărora erau legate bucăţele de fier sau os. Prizonierii biciuiţi
rămâneau cu răni foarte grave. Probabil că Pavel a fost legat de
un stâlp şi au pregătit biciul.
Pavel i-a întrebat: „Vă dă voie legea să biciuiţi un om care
este cetăţean roman?“
S-a lăsat o tăcere de cremene. Ofiţerul a fugit la căpitan.
„Acest om este cetăţean roman“, a explicat el.
Căpitanul a fost uimit – prizonierul acesta era plin de surprize!
„Eşti tu cetăţean roman?“, l-a întrebat el pe Pavel. „Eu am
obţinut acest drept cu o mare sumă de bani“.
„Eu sunt chiar născut cetăţean roman“, a răspuns Pavel.
Cât ai clipi din ochi, Pavel a fost dezlegat de stâlp şi biciul a
fost pus la locul lui. Dar Pavel nu era încă liber. A doua zi a fost
dus la proces, unde a fost judecat de conducătorii evrei. Aceştia
aveau păreri diferite, şi în cele din urmă au început să se certe
între ei. În timpul procesului, Pavel a fost nepoliticos cu marele
preot, dar când şi-a dat seama de greşeala lui, şi-a cerut iertare.
Pavel a fost dus din nou în cetăţuie, ca prizonier. Nu ştim
care era starea lui. Poate era foarte greu pentru el să ştie că evreii
îl urau atât de mult sau poate că se simţea jenat de ceea ce-i
spusese marelui preot, sau poate era deprimat şi descurajat.
Dar în noaptea aceea, a venit Domnul Isus Însuşi, a stat
lângă Pavel şi i-a zis: „Îndrăzneşte, Pavele, căci după cum ai
vorbit despre Mine în Ierusalim, tot aşa trebuie să mărturiseşti şi
în Roma“ (Fapte 23:11).
Domnul Isus a fost cu El acolo în cetăţuie, şi i-a făcut o
promisiune lui Pavel. El ştia că Dumnezeu îi purta de grijă.
Indiferent ce se va întâmpla, el va ajunge la Roma.
Poate că atunci când aveai trei sau patru ani, te-ai dus la
creşă. Într-o zi ai căzut şi te-ai rănit la genunchi. Aveai nevoie de
mama ta, dar ea era la serviciu, şi nu ştia ce ţi se întâmplase. Ea
te iubea foarte mult, dar nu a putut să fie alături de tine atunci.
Aceasta nu se întâmplă când Îl ai pe Dumnezeu. Distanţa nu-L
ţine pe Dumnezeu departe de copiii Lui. El Îşi iubeşte copiii şi este
întotdeauna cu ei. Uneori Îl simţi cel mai aproape atunci când
lucrurile merg cel mai rău. Nu eşti niciodată singur; nimic nu te
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poate despărţi de dragostea Lui.
Pavel a fost şi mai sigur de aceasta, după ce Domnul a venit
şi i-a vorbit. În zilele şi nopţile care au urmat, Pavel s-a gândit
adesea la noaptea aceea minunată.
Planşa 7-5
În continuare duşmanii lui erau hotărâţi să pună mâna pe el.
A doua zi patruzeci dintre ei s-au adunat şi au pus la cale un
complot plin de răutate.
„Nu vom mânca, nici nu vom bea până când nu îl vom omorî“,
şi-au jurat ei unul altuia.
Apoi i-au rugat pe conducătorii iudei să ceară ca Pavel să fie
adus încă o dată în faţa sinedriului. „Înainte să ajungă, îl vom
înconjura, şi-l vom omorî!“, au explicat ei conducătorilor.
Conducătorii iudei au fost de acord cu acest complot, iar cei
patruzeci au plănuit locul unde urmau să atace.
Fără ajutor vizual
Nu ştim cum, dar un nepot de-al lui Pavel a auzit de acest
complot. El a reuşit să-l viziteze pe unchiul lui şi i-a spus ce aflase.
Pavel a chemat un ofiţer şi i-a spus: „Du pe tinerelul acesta la
căpitan, căci are să-i spună ceva“.
L-au găsit pe căpitan. Acesta l-a luat pe tânăr deoparte, ca să
nu-i audă nimeni. Tânărul i-a explicat ce auzise despre complot,
iar căpitanul l-a ascultat cu atenţie. „Nu spune nimănui că mi-ai
comunicat acest lucru“, a poruncit căpitanul. Apoi i-a dat drumul
să plece.
Vezi? Dumnezeu lucra pentru Pavel şi împotriva duşmanilor
lui. Uneori Dumnezeu a îngăduit în viaţa lui Pavel ca el să sufere
mult, alteori El l-a scăpat din necazuri. Indiferent ce a făcut
Dumnezeu, a făcut-o din dragoste pentru Pavel. Dacă eşti
mântuit, se întâmplă la fel şi în viaţa ta. Când Dumnezeu permite
să ai parte de dezamăgiri şi dificultăţi, este pentru că El te iubeşte.
Nimic nu te poate despărţi de dragostea Lui minunată şi
puternică. Acest lucru era adevărat şi pentru Pavel, chiar şi când
viaţa lui se afla în pericol.
Planşa 7-6
Căpitanul a acţionat rapid. „Pregătiţi două sute de soldaţi care
să meargă până la Cezarea“, a ordonat el, „şi şaptezeci de
călăreţi şi două sute de luptători cu suliţa“. Luaţi un cal pentru
Pavel. Duceţi-l la guvernatorul Felix.“ Căpitanul a scris de
asemenea o scrisoare prin care-i explica guvernatorului situaţia.
Pe la ora nouă, în aceeaşi seară, Pavel, escortat de infanteria
bine înarmată, de cavalerie şi suliţaşi, a ieşit din cetăţuie. Porţile
oraşului au fost deschise şi apoi închise, ca să nu urmeze nici un
atac. Era o distanţă de 100 de km până la Cezarea, unde era
guvernatorul. Odată ce pericolul a trecut, o parte din soldaţi s-au
întors, iar alţii au mers cu Pavel până la destinaţie, unde l-au
predat în siguranţă.
Planşa 7-5
Poate că cei patruzeci care au pus la cale complotul au văzut
escorta uriaşă care părăsea oraşul. Vă puteţi imagina mânia şi
frustrarea lor? Aveau să fie tare flămânzi, în cazul în care mai
aveau de gând să-şi ţină jurământul!
Nu există nici o altă dragoste ca dragostea lui Dumnezeu.
Dragostea Lui pentru copiii Lui nu se sfârşeşte niciodată. El face
întotdeauna ce este mai bine pentru copiii Lui. El este întotdeauna
cu ei. Această dragoste o primim în „Domnul Isus“ (vezi versetul
de memorat). Numai atunci când El este Mântuitorul şi Domnul
17
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Activitate facultativă
Nimic nu-l poate despărţi pe un
creştin de dragostea lui Dumnezeu
Pune-i pe copii să se gândească la
lucruri rele care li se întâmplă
creştinilor, apoi faceţi împreună o
listă pe o foaie lungă de hârtie.
Lăsaţi spaţiu, ca să puteţi adăuga
la sfârşit: „Nici unul din aceste
lucruri nu ne poate despărţi de
dragostea lui Dumnezeu“.

tău, poţi cunoaşte această dragoste specială pe care Dumnezeu o
are pentru copiii Lui. Dacă eşti copilul Lui, ce ar fi să subliniezi
Romani 8:38-39 în Biblia ta, sau să scrii acest text pe o foaie şi să
îl lipeşti undeva în camera ta, într-un loc uşor vizibil? „Căci sunt
bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici
stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare,
nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare
să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus
Hristos, Domnul nostru.“ Când te simţi ca şi când nimeni nu te
iubeşte, citeşte aceste versete. Când te simţi ca şi cum
Dumnezeu nu te-ar putea iubi, crede aceste cuvinte.

Întrebări recapitulative
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

De ce s-a legat Agab cu brâul (cureaua) lui Pavel? (Ca să arate ce avea să i se întâmple lui
Pavel în Ierusalim.)
De ce s-a dus Pavel la Ierusalim? (Ştia că Dumnezeu voia ca el să fie acolo.)
Ce-i poate despărţi pe copiii lui Dumnezeu de dragostea Lui? (nimic)
Ce au spus iudeii că a greşit Pavel la templu? (A adus greci în templu.)
Cine l-a scăpat pe Pavel de mulţime? (Soldaţii)
Cine sunt cei care cunosc şi experimentează dragostea lui Dumnezeu? (Cei care se încred în
Isus ca Mântuitor al lor.)
De ce nu a fost biciuit Pavel? (A întrebat dacă era legal ca un cetăţean roman să fie biciuit.)
Ce promisiune specială i-a făcut Domnul Isus lui Pavel când a venit la el noaptea? (Pavel
urma să meargă la Roma şi să mărturisească despre El acolo.)
Care sunt diferenţele dintre dragostea omenească şi cea a lui Dumnezeu? (Spre deosebire de
dragostea omenească, dragostea lui Dumnezeu nu este afectată de distanţe, nu se schimbă şi
durează veşnic.)
Ce au jurat duşmanii lui Pavel? (Să nu mănânce şi să nu bea până când nu îl omoară pe
Pavel.)
Cine a descoperit complotul pus la cale de ei, ca să-l ucidă pe Pavel? (nepotul lui)
Citeşte Romani 8:38:39. Pe cine a folosit Dumnezeu ca să scrie aceste cuvinte în Biblie? (pe
Pavel)

Harta – A patra călătorie a lui Pavel (sursa: http://www.rcrwebsite.com/maps/paul4.htm)
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Lecţia 8
Mărturisire înaintea împăraţilor
Text
Faptele apostolilor 23:26-30
Faptele apostolilor 24 - 26
Adevăr central
Dumnezeu vrea ca fiecare creştin să fie un martor.
Aplicaţii
Mântuit: Foloseşte fiecare ocazie să spui altora despre Domnul.
Versetul de memorat
„Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi.“ 1 Petru
3:15
Prezentarea Evangheliei
Dacă ai copii nemântuiţi în grup, foloseşte prezentarea Evangheliei „Trei felicitări“ în program, având
în vedere că accentul principal al acestei lecţii este pentru copilul mântuit.
Mijloace vizuale


Planşe: 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5 şi 8-6;



Hartă cu locurile vizitate de Pavel în ultima lui călătorie misionară (folosiţi harta de la
lecţia 7)

Schiţa lecţiei
Introducere
Scrisoare către Felix
Desfăşurarea evenimentelor
1.

Pavel la proces înaintea lui Felix şi a conducătorilor iudei. ACM

2.

Pavel vorbeşte în faţa lui Felix şi Drusila.

ACM

3.

Felix speră să primească mită.

ACM

4.

Pavel înaintea noului guvernator, Festus, face apel către Cezar.

5.

Sosesc împăratul Agripa şi împărăteasa Berenice.

6.

Pavel se prezintă în faţa lor.

ACM

Punctul culminant
Pavel spune că doreşte ca toţi să-L urmeze pe Domnul.
Concluzie
Ei spun că el este nevinovat.
Pavel a semănat sămânţa în multe vieţi.

ACM
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Prezentarea Evangheliei
Trei felicitări
Pentru această prezentare, ai nevoie de o felicitare cu urări de
însănătoşire, o felicitare de Crăciun şi una pentru ziua de naştere.

Mie îmi place să primesc felicitări! Ţie îţi place? Am aici trei
felicitări. Haideţi să ne uităm la ele.
Arată felicitarea cu urări de însănătoşire.

Bazat pe
Matei 9:12-13

Când primeşti o astfel de felicitare? Când eşti bolnav. Ştii
ceva? Conform Bibliei, noi suntem „bolnavi“. Boala aceasta nu
este ca vărsatul de vânt sau gripa, ci este vorba de ceva rău din
fiecare dintre noi. Toţi avem aceeaşi „boală“. Se manifestă în
multe feluri, cum ar fi: spunem minciuni, suntem egoişti, nu
ascultăm de părinţi, ne certăm. Când vezi astfel de lucruri în viaţa
ta, ştii că ai această „boală“, care îţi ruinează viaţa. Mai rău decât
atât, ea te ţine departe de Dumnezeu. Trebuie să te vindeci, dar
cum? Poate că următoarea felicitare te va ajuta să înţelegi.
Arată felicitarea de Crăciun.

Probabil că de Crăciun se trimit mai multe felicitări ca
niciodată. Adevărata sărbătoare de Crăciun este faptul că
Dumnezeu L-a trimis pe singurul Lui Fiu, Isus, în lumea noastră
ca un bebeluş. Domnul Isus nu a avut boala păcatului, deloc,
niciodată. Dar Dumnezeu ne-a iubit atât de mult, încât L-a trimis
pe singurul Lui Fiu să moară pentru păcatul nostru. Dumnezeu a
pus toate păcatele noastre asupra Fiului Lui (Isaia 53:5). El a luat
asupra Sa toată vina şi pedeapsa pentru păcatul nostru. El a
înviat şi este viu pentru totdeauna. El este singurul care ne poate
ierta. El este ca un doctor. De fapt, este ca un specialist şi este
Singurul care poate lua păcatul din viaţa noastră. Când face lucrul
acesta, se întâmplă altceva.
Arată felicitarea pentru ziua de naştere.

De ziua ta de naştere sărbătoreşti ziua când te-ai născut în
familia ta. Când te încrezi în Domnul Isus, ca să-ţi ierte păcatele,
sau să te vindece de boala păcatului, te naşti în familia lui
Dumnezeu.
Citeşte Ioan 1:12 din Biblia ta.

„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.“
Devii copilul lui Dumnezeu, şi Dumnezeu este Tatăl tău din
cer.
Vrei să te vindeci de boala păcatului tău?
Arată felicitarea cu urări de însănătoşire.

Atunci încrede-te azi în Domnul Isus.
Arată felicitarea de Crăciun.

El este singurul care te poate ierta.
Arată felicitarea pentru ziua de naştere.

Dacă te încrezi în Domnul Isus, te naşti în familia lui
Dumnezeu.
La un moment dat, în timpul programului, după prezentarea Evangheliei,
spune copilului că eşti dispus să vorbeşti cu el dacă are întrebări despre
mântuire.

„Dacă vrei într-adevăr să te încrezi în Domnul Isus, dar nu
eşti sigur cum să faci acest lucru, sunt bucuros să-ţi explic din
Biblie. Vino să stăm de vorbă la terminarea programului. Voi fi …
(indică un loc potrivit).“

20

Pavel, un martor neînfricat

Lecţia
Pregăteşte următoarea scrisoare sub formă de sul şi pune pe unul din
ajutoarele tale să o citească cu voce tare.

Claudius Lisias către excelenţa sa, guvernatorul Felix,
Plecăciune!
Acest om, Pavel, a fost prins de iudei. Erau gata să-l
omoare, dar am aflat că este roman, aşa că am venit cu
soldaţii mei şi l-am scăpat din mâinile lor.
Când i-am întrebat pe iudei ce vină avea, mi-au spus că
încălcase nişte legi evreieşti. Dar eu nu-l găsesc vinovat de
nimic care să merite moartea sau întemniţarea.
Am descoperit un complot împotriva lui, de aceea l-am
trimis imediat la tine. Le-am spus iudeilor să vină şi să-ţi
spună ţie pentru ce îl învinuiesc.
Fii sănătos!
O asemenea scrisoare a fost dată guvernatorului Felix de
către soldaţii care-l escortaseră pe Pavel.
Planşa 8-1
După cinci zile conducătorii iudei au ajuns de la Ierusalim la
Cezarea. Erau bătrânii, marele preot şi un avocat. Avocatul a
spus curţii că prizonierul, Pavel, era un răzvrătit şi mai marele
sectei nazarinenilor. (Creştinii erau numiţi „nazarineni“ pentru că
Isus provenea din Nazaret.) Avocatul l-a mai acuzat pe Pavel de
încălcarea legii templului.
Apoi a fost rândul lui Pavel să vorbească.
„Acuzatorii mei nu m-au găsit niciodată certându-mă cu
cineva în templul din Ierusalim. Nu pot dovedi nimic din ceea ce m
-au acuzat. Dar recunosc, urmez „Calea.“
Pavel nu avea de gând să nege că era un urmaş al Domnului
Isus – chiar dacă, prin faptul că recunoştea că era creştin, era mai
probabil că avea să rămână prizonier.
Dumnezeu vrea ca fiecare creştin să fie un martor. Un martor
în sala de judecată spune ce a văzut sau ce a auzit. Un martor al
Domnului Isus spune ce ştie despre Domnul. Poate că într-o
sâmbătă seara te sună prietenul tău, şi-ţi spune: „Sunt nişte
reduceri de preţuri la jocuri de computere la … (numeşte un magazin
local). Mâine dimineaţă vin să te iau ca să mergem împreună“.
Tu ai de gând să mergi la biserică duminica dimineaţa. Cum
i-ai răspunde?

Planşa 8-1

ACM

Permite copiilor să sugereze răspunsuri.

Este important să le faci cunoscut prietenilor tăi că eşti creştin
şi de ce vrei să mergi la biserică. În Biblie citim: „Fiţi totdeauna
gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este
în voi“ (1 Petru 3:15). S-ar putea să fie greu, dar Dumnezeu te va
ajuta, aşa cum l-a ajutat pe Pavel în sala aceea de judecată.
Felix a ascultat cu multă atenţie. Era clar pentru el că Pavel
nu era vinovat, dar guvernatorul nu a vrut să-i ofenseze pe iudei.
Aşa că audierile s-au încheiat fără nici o decizie.
Planşa 8-2
După câteva zile, poate pentru că soţia lui, Drusila, a vrut să-l
mai asculte pe Pavel, Felix a trimis după prizonier.
Din nou, Pavel a vorbit despre credinţa lui în Hristos. Pavel le
-a spus lui Felix şi Drusilei ce simţea că trebuiau să audă ei, în loc
21
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Planşa 8-2

ACM

Citeşte tu sau un copil versetul din
Biblia ta.

să-i convingă să-l elibereze. Citim în Biblie că le-a vorbit despre
„neprihănire, înfrânare şi judecata viitoare“ (Fapte 24:25). Pavel
le-a spus cât de drept şi sfânt este Dumnezeu. Felix trebuie să-şi
fi dat seama cât de diferit era el – un om înşelător, plin de
cruzime. Drusila îşi părăsise soţul, ca să devină a treia soţie a lui
Felix. În mod sigur, vorbirea despre înfrânare a făcut-o să nu se
simtă în largul ei. Pavel i-a avertizat pe cei doi că într-o zi aveau
să se întâlnească cu Dumnezeu ca Judecător.
Felix a fost îngrozit şi nu a vrut să mai audă nimic.
„Ajunge pentru acum”, a spus el. „Poţi să pleci. Te voi mai
chema când se va mai ivi o altă ocazie“.
Biblia nu ne relatează că Felix sau Drusila au devenit creştini.
Nu fusese Pavel un martor bun?
Nu fi descurajat dacă prezinţi cuiva Evanghelia şi nu se
întâmplă nimic. Dumnezeu este Cel care deschide inima şi
mintea, ca să pătrundă adevărul în ele. Când spui cuiva Cuvântul
Domnului, fii sigur că Dumnezeu Îl va folosi în modul în care El a
planificat. El ne promite acest lucru în Biblie.
„Tot aşa şi cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se va
întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini
planurile mele“ (Isaia 55:11).
Pavel a fost un martor bun atunci când a mărturisit despre
Dumnezeu în faţa guvernatorului şi a soţiei sale.
Dar Felix s-a gândit: „Dacă-l ţin pe Pavel prizonier, s-ar putea
să-mi dea bani, să-l eliberez“.
Credeţi că Pavel a avut de gând să facă acest lucru?
Discută cu copiii.

ACM

Planşa 8-3

Arată Cezarea şi Roma pe hartă.

Pavel nu dorea să fie necinstit. Şi în felul acesta era un
martor al Domnului. Este atât de important ca prin viaţa ta să arăţi
că Domnul Isus este real şi important pentru tine. Nu ar fi trist
dacă colegii de la şcoală ar spune, pe drept, despre tine: „El
spune că este creştin, dar nu se poartă ca un creştin.“
Chiar şi prizonier, Pavel s-a comportat ca un creştin. Şi a fost
închis doi ani lungi, timp în care Felix a fost îndepărtat şi i-a luat
locul un alt guvernator, Festus.
Planşa 8-3
El era un conducător mai bun. Poate că acum Pavel va fi
eliberat.
Dar iudeii erau hotărâţi să nu lase să se întâmple acest lucru.
Ei s-au grăbit să propună noului guvernator să-l aducă pe Pavel
înapoi la Ierusalim şi să-l judece acolo. Aveau un plan secret!
Puteţi să vă daţi seama care a fost planul lor? Da, au pus la cale o
un complot. Festus a refuzat cererea lor şi le-a spus să vină ei la
Cezarea. Ei l-au acuzat pe Pavel de multe lucruri, dar n-au putut
dovedi nici unul.
Festus l-a întrebat pe Pavel: „Vrei să mergi la Ierusalim şi să
fii judecat acolo?”
Pavel ştia că acolo n-ar fi avut parte de o judecată dreaptă,
aşa că a răspuns: „Dacă am făcut ceva rău, sunt pregătit să fiu
pedepsit, chiar şi cu moartea; dar dacă ce spun iudeii nu este
adevărat, nimeni nu are dreptul să mă dea în mâinile lor. Cer să
fiu judecat de cezar.“
Unde locuia cezarul? Da, la Roma. Pavel cerea să fie trimis la
Roma şi să fie judecat acolo.
Festus s-a sfătuit cu consilierii lui şi l-a anunţat: „De cezar ai
cerut să fii judecat, înaintea cezarului te vei duce.“
Dar Pavel nu a fost trimis cu corabia imediat la Roma.
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Planşa 8-4
La câteva zile după decizia lui Festus, guvernatorul a avut
vizitatori – împăratul Agripa şi sora lui, Berenice. Oaspeţii erau fiul
şi fiica împăratului Irod, cel care îl omorâse pe Iacov şi îl pusese
în temniţă pe Petru. Ei ştiau despre creştini. Festus le-a povestit
despre prizonierul lui neobişnuit. Agripa era curios.
„Aş vrea să-l ascult pe omul acesta“, a spus el.
„Mâine îl vei asculta“, i-a promis guvernatorul Festus.
A doua zi palatul guvernatorului Festus era plin de forfotă.
Împăratul Agripa şi Berenice sosiseră la curte cu mare fală,
purtându-şi robele purpurii şi coroanele de aur. Şi Festus părea
grandios în roba lui oficială de culoare roşie. După ei veneau
multe persoane oficiale importante din Cezarea şi ofiţeri de
armată. Toţi s-au aşezat pe locurile pregătite.
„Aduceţi prizonierul!“, a poruncit guvernatorul Festus.
Pavel a fost adus în sală – un om îmbrăcat în haine de
prizonier. Avea cătuşe. Stătea în faţa lor. Dumnezeu i-a dat putere
să fie liniştit, încrezător şi plin de demnitate. Guvernatorul Festus
s-a ridicat şi a luat cuvântul.
„Împărate Agripa şi voi toţi care sunteţi de faţă cu noi: uitaţi-vă
la omul acesta. Iudeii vor ca el să moară. Dar n-am găsit nimic
vrednic de moarte. A făcut apel la cezar, dar când va pleca la
Roma, vreau să pot scrie ceva cu privire la el. Trebuie să arăt
care este acuzaţia care i se aduce.“
Apoi s-a adresat prizonierului: „Ai permisiunea să te aperi“.
Planşa 8-5
Aceasta a fost o experienţă nouă pentru Pavel, şi Dumnezeu
l-a ajutat să fie un martor credincios. Mai întâi de toate le-a spus
că fusese un fariseu strict, care lucrase împotriva creştinilor. Apoi
le-a explicat cum Domnul Isus l-a întâlnit pe drumul spre Damasc
(Fapte 26:13-18). Le-a spus că a ascultat de ceea ce i-a spus El
şi s-a dus cu Evanghelia la iudei şi la naţiuni.
„Moise şi profeţii au prezis că Hristos va veni, că El va muri,
dar apoi va învia şi El va fi o lumină pentru iudei şi neamuri“.
Pavel ştia ce spune. El ştia că acelea sunt fapte reale. Acest
lucru este important, când spui altora despre Isus. După cum ne
spune şi versetul nostru de memorat, trebuie să fim pregătiţi să
arătăm motivele pentru nădejdea care este în noi. Trebuie să
înţelegi bine Evanghelia, astfel încât să poţi s-o explici. Cum te
poţi asigura că ştii faptele reale?
Discută cu copiii, arătându-le că pot să înveţe Evanghelia citind Biblia şi
ascultând ce se spune la Grupul Vestea Bună.

În timp ce Pavel se apăra, toţi şi-au dat seama că el cunoştea
într-adevăr Vechiul Testament.
Dintr-odată, cei prezenţi au auzit strigătul lui Festus, care l-a
întrerupt pe Pavel: „Eşti nebun! Învăţătura ta cea multă te face să
dai în nebunie!“
Pavel i-a răspuns rapid: „Nu sunt nebun. Împăratul Agripa
cunoaşte lucrurile despre care am vorbit.“ Apoi, Pavel s-a întors
către împărat şi i s-a adresat: „Crezi tu în proroci, împărate
Agripa?“
Probabil că cei prezenţi au scos un sunet de mirare când
Pavel a pus o întrebare atât de directă.
Agripa a răspuns: „Crezi că mă convingi într-un timp aşa de
scurt să devin creştin?“
Pavel i-a răspuns: „Fie curând, fie târziu, mă rog ca toţi cei ce
mă ascultă în această sală de judecată să fie aşa cum sunt eu,
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urmaş al lui Hristos – afară de lanţurile acestea.“
Guvernatorul, împăratul, Berenice şi toţi oamenii importanţi
s-au sculat şi, în timp ce părăseau sala de judecată, vorbeau între
ei:
„Omul acesta nu merită pedeapsa cu moartea sau cu
închisoarea.“
Împăratul Agripa i-a mai spus lui Festus: „Dacă n-ar fi făcut
apel la cezar, i s-ar fi putut da drumul“.
După ce Pavel a devenit creştin, Dumnezeu i-a spus că va
mărturisi despre El înaintea împăraţilor, şi exact aşa s-a întâmplat.
Pavel a fost un martor credincios chiar şi în faţa conducătorilor.

Planşa 8-6

ACM

Activitate
Fii gata să-ţi depui mărturia
personală
Scrie tot ce conţine pagina
„Fii gata să-ţi spui mărturia
personală“ (pag. 37) pe tablă sau
pe o coală de hârtie. La „nume“
scrie „Pavel“. Discută cu copiii
cum să completeze restul paginii
şi apoi completaţi împreună.
Pregăteşte o astfel de foaie şi
pentru copii. Cine doreşte, poate
să o ia acasă şi să o completeze
singur. Cei care doresc pot să-şi
citească foaia completată data
viitoare când vin la grup.

Planşa 8-6
A mărturisi despre Domnul este ca şi cum ai semăna
seminţe. Cuvântul lui Dumnezeu este ca o sămânţă. În viaţa căror
oameni a semănat Pavel Cuvântul lui Dumnezeu? Da – Felix,
Festus, Drusila, Agripa, Berenice, mulţi soldaţi, conducători iudei,
etc. Este datoria fiecărui creştin să spună Vestea Bună şi să
semene sămânţa în viaţa oamenilor. Datoria noastră este să
semănăm. Dumnezeu o va face să crească. Când spui cuiva
despre Isus, semeni o sămânţă. Numai Dumnezeu ştie, dacă sau
când va creşte. Pavel a semănat Cuvântul lui Dumnezeu peste tot
pe unde a umblat. Uneori a crescut, alteori nu. Pavel nu s-a oprit
din semănat. Dacă Domnul Isus este Mântuitorul tău, vei continua
şi tu să semeni, aşa cum vrea Dumnezeu?
Întrebări de recapitulare
1. Cine a spus: „De data asta, du-te. Când voi mai avea ocazia
te voi chema“? (Felix)
2. Cine a spus: „Aş dori ca toţi să fiţi aşa cum sunt eu – afară de
aceste lanţuri“? (Pavel)
3. De ce nu trebuie să fii descurajat când spui cuiva Evanghelia
şi nu este interesat? (Responsabilitatea ta este să mărturiseşti
despre Domnul, dar numai Dumnezeu poate să-i facă pe
oameni să se încreadă în El.)
4. Ce a cerut Pavel, când Festus l-a întrebat pe Pavel dacă
doreşte să fie judecat la Ierusalim? (Să fie trimis în Roma la
cezar.)
5. Ce le-a spus Pavel lui Festus, împăratului Agripa şi sorei lui,
Berenice? (Despre felul cum Domnul Isus S-a întâlnit cu el şi
l-a schimbat.)
6. Cum te pregăteşti ca să vorbeşti despre motivele credinţei
tale? (Citind Biblia, memorând versete biblice, ascultând cu
atenţie la Grupul Vestea Bună.)
7. În ce fel seamănă mărturisirea cu semănarea de seminţe?
(Cuvântul lui Dumnezeu este sămânţa, noi semănăm în
continuu, iar Domnul face să crească.)
8. Când i-a spus Domnul lui Pavel că va fi martor al Lui în faţa
împăraţilor? (Când a devenit creştin.)
9. Ce înseamnă să fii martor? (Să spui ce ştii că s-a întâmplat
sigur.)
10. Care creştini trebuie să mărturisească despre Domnul Isus?
(Fiecare creştin)
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Lecţia 9
Naufragiu
Text biblic
Fapte 27:1 – 28:11
Adevăr central
Dumnezeu nu te va lăsa niciodată.
Aplicaţie
Mântuit: Încrede-te în El în furtunile vieţii.
Verset de memorat
„Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi
înfăptuirea.“ Filipeni 2:13
Prezentarea Evangheliei
După ce a fost predată lecţia, folosiţi mesajul evanghelistic „Ca o barcă“ , întrucât accentul
principal din lecţia aceasta este pentru copilul mântuit.
Mijloace vizuale


Planşe: 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5 şi 9-6;



Hartă cu locurile pe care le-a vizitat Pavel în ultima lui călătorie misionară (vezi harta de la
lecţia 7).

Schiţa lecţiei
Introducere
Dezamăgirea Danielei

AC

Desfăşurarea evenimentelor
1.

Pavel pleacă spre Roma

2.

Corabia ajunge la „Limanuri Bune“

3.

Iuliu decide să continue călătoria

4.

Furtuna loveşte corabia

5.

Marinarii iau diferite măsuri

ACM

6.

Pavel – „Niciunul din voi nu va pieri“

ACM

7.

Furtuna continuă, marinarii se gândesc să părăsească corabia

8.

Pavel îi încurajează să mănânce

9.

Corabia se scufundă

10. Toţi pasagerii ajung în Malta

ACM

ACM
ACM

Punctul culminant
Pavel trăieşte după ce a fost muşcat de un şarpe

ACM

Concluzie
După câteva luni, Pavel merge cu corabia la Roma
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Prezentarea Evangheliei
Ca o barcă
Ai nevoie de o imagine cu o barcă, sau confecţionează o barcă din hârtie.

Lecţia biblică de astăzi a fost despre mare, o corabie, bărci
de salvare şi naufragiu. Să ne imaginăm că noi am fi nişte
bărcuţe.
Arată imaginea unei bărci sau bărcuţa de hârtie.

Citeşte tu sau un copil versetul din
Biblia ta.

Citeşte tu sau un copil versetul din
Biblia ta.

Când aşezi o asemenea bărcuţă pe apă, ea pluteşte. Se va
îndrepta în direcţia în care o duce apa. Tu şi eu suntem la fel. În
viaţă mergem într-o singură direcţie, purtaţi de „curentul de păcat“.
Mergem în direcţia care este împotriva lui Dumnezeu. Este atât de
uşor să greşim în gândurile şi faptele noastre. Dumnezeu l-a
folosit pe Pavel să scrie aceste cuvinte în cartea Romani din
Biblie: „Nu este niciunul care să caute cu tot dinadinsul pe
Dumnezeu. Toţi s-au abătut“ (Romani 3:11-12). Această cale nu
ne va duce la Dumnezeu în cer.
O bărcuţă nu va pluti niciodată singură împotriva curentului.
Ea are nevoie de cineva puternic care să vină, să o întoarcă şi să
vâslească împotriva curentului. La fel este şi cu mine şi cu tine.
Avem nevoie de Cineva care „să urce în barcă“, să ne întoarcă şi
să ne ducă în direcţia opusă.
Există o singură persoană care poate face acest lucru. Este
vorba despre Domnul Isus Hristos. El este Fiul lui Dumnezeu, aşa
că este îndeajuns de puternic. El a murit pe cruce pentru păcatele
noastre şi a înviat. Te iubeşte şi vrea să vină în viaţa ta. El îţi va
schimba direcţia şi te va conduce pe calea lui Dumnezeu. El va
„rămâne în barca ta“ şi te va ajuta în fiecare zi să mergi pe calea
lui Dumnezeu, până când vei ajunge la limanul Cerului. Tot în
Romani citim că „Oricine cheamă Numele Domnului va fi
mântuit“ (Romani 10:13). Roagă-L pe Domnul Isus să vină în viaţa
ta, El te va salva de pe calea cea rea şi-ţi va schimba direcţia în
care mergi.
În timpul programului, după ce ai predat mesajul evanghelistic, fă-te
disponibil copiilor interesaţi, spunând cam aşa:

Poate îţi dai seama că mergi în direcţia greşită şi vrei să te
schimbi şi să mergi în direcţia lui Dumnezeu. Vrei „să chemi
Numele Domnului,“ dar nu ştii cum să faci lucrul acesta. Sunt
bucuros să-ţi explic mai multe despre aceasta din Biblie. Rămâi
ca să stăm de vorbă lângă … (numeşte un loc şi un timp când vrei să te
întâlneşti cu cei interesaţi).
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Lecţia
„Dar ai spus că pot să merg să văd meciul de hochei pe
gheaţă azi!“, a protestat Daniela cu voce tare.
„Ştiu, Daniela“, a încercat să-i explice mama ei. „Dar aceasta
a fost înainte ca să ni se strice maşina. N-am ştiut că vom avea
probleme. N-am ştiut că va trebui să o lăsăm la reparat.“
Daniela era foarte dezamăgită. „Nu este corect. Le-am spus
tuturor că merg – şi acum nu pot!“
De ce nu a putut să se ţină de cuvânt mama Danielei?
Discută cu copiii.

Dumnezeu este Singurul care nu este împiedicat de vreo
problemă. Lui nu i se poate întâmpla să nu poată face ce a
promis. El este atotputernic, şi controlează totul. Noi uneori uităm
ce promitem sau pur şi simplu nu ne ţinem de cuvânt. Dacă Şi-a
dat Cuvântul, Dumnezeu nu Se va răzgândi. „El este un
Dumnezeu credincios şi fără nedreptate, El este drept şi
curat“ (Deuteronom 32:4).
Pavel Îl cunoştea pe Dumnezeu şi ştia că se putea încrede în
El. Dumnezeu îi promisese lui Pavel că avea să meargă la Roma
să mărturisească despre El în faţa împăratului. Când a pornit din
Cezarea ca să călătorească spre Roma, Pavel nu avea nicio
îndoială că avea să se întâmple acest lucru – Dumnezeu
promisese, deci era ca şi împlinit!
Planşa 9-1
Pe Pavel îl aştepta o lungă călătorie pe mare. El şi ceilalţi
prizonieri au fost încredinţaţi lui Iuliu, un sutaş, care a fost pus să
aibă grijă de ei. După ce au oprit în câteva porturi, au urcat pe o
altă corabie care ducea grâne din Egipt la Roma. Erau 276 de
oameni la bord – echipajul, Iuliu cu soldaţii lui, prizonieri,
incluzând pe Pavel şi Luca şi un alt creştin.
Corabia înainta încet. Vântul îngreuna călătoria. În timpul
acela, nu erau decât vase cu pânze sau cu vâsle, şi de aceea,
călătoria era foarte mult influenţată de vreme.
Gândurile lui Pavel trebuie să se fi îndreptat adesea spre
Roma. El era cetăţean roman. Probabil că el ştia despre palatele
romane, amfiteatrele, băile, circurile şi hipodromurile cu
palpitantele curse de cai. Însă mai important pentru Pavel era
faptul că el ştia că în Roma erau creştini. Deja le scrisese o
scrisoare lungă, pe care o avem în Biblie. Se numeşte cartea
„Romani“. Pavel le scrisese că dorea mult să-i vadă.
Dar corabia părea că nu înaintează. În cele din urmă au ajuns
la un loc numit „Limanuri Bune“, în insula Creta. Iarna se apropia
şi toţi ştiau că era imposibil să navigheze iarna pe mare.
Planşa 9-2
Iuliu l-a chemat pe căpitan şi pe corăbieri.
„Ce să facem?“, a întrebat el. Să iernăm aici sau să mergem
mai departe?
Marinarii au răspuns: „E un port mai bun de partea cealaltă a
insulei. Credem că vom reuşi să ajungem acolo.“
Pavel a auzit discuţia şi nu a fost de acord. El a luat cuvântul:
„Oamenilor, călătoria văd că nu se va face fără primejdie şi fără
multă pagubă, nu numai pentru încărcătură şi pentru corabie, dar
chiar şi pentru vieţile noastre.“
De cine să asculte Iuliu?
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Biblie.

Planşa 9-1

Romani 1:11
Arată pe hartă insula Creta.

Planşa 9-2
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Citeşte tu sau un copil versetul din
Biblia ta.

Planşa 9-3

ACM

Iuliu a ascultat de marinari. Poate că s-a gândit: „Pavel este
doar un prizonier. Ce ştie el despre navigat?“
Dar Pavel călătorise de multe ori cu corabia pe mare
(aproximativ de unsprezece ori). El cunoştea Marea Mediterană.
Dumnezeu îi dăduse înţelepciune să avertizeze echipajul, dar ei
nu i-au urmat sfatul.
În timp ce se îndreptau din nou în largul mării, Pavel trebuie
să se fi gândit: „Ce greşeală mare!“
Oare greşeala aceasta a lor însemna că Pavel nu avea să
mai ajungă la Roma?
Nici greşelile pe care le facem noi, nici greşelile pe care le fac
alţii, nu-L pot opri pe Dumnezeu să-Şi ţină Cuvântul. Dumnezeu
promite fiecărui creştin: „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip
nu te voi părăsi“ (Evrei 13:5).
Această promisiune rămâne în picioare, chiar dacă te urci într
-un autobuz greşit. Poate că fratele tău mai mare uită să vină
după tine la şcoală. Dumnezeu Îşi ţine promisiunea. El va fi cu
tine. Şi Pavel era sigur că Dumnezeu avea să-Şi ţină promisiunea,
deşi habar nu avea cum o va face.
La început, a suflat un vânt uşor, şi toate păreau să meargă
bine.
Planşa 9-3
Dar dintr-odată vântul s-a transformat într-un uragan. A suflat
cu putere şi a rupt pânzele, purtând corabia ca o frunză pe ape.
Corăbierii au încercat cu disperare să dirijeze corabia, dar a fost
imposibil. N-au putut decât să dea drumul cârmei şi să lase vasul
să plutească în voia vântului. Oamenii s-au străduit să nu piardă
barca de salvare. Au legat frânghii groase în jurul corabiei, ca să
nu se crape din pricina furtunii năpraznice. Au aruncat o parte din
încărcătură şi multe unelte. Vă puteţi imagina cum strigau unii la
alţii, în timp ce se chinuiau să salveze corabia, iar vântul sufla
împotriva lor? Nimeni nu avea nici cea mai mică idee unde se
aflau. Ca să păstreze direcţia dorită, în zilele acelea marinarii
urmăreau stelele şi soarele. Dar atunci timp de mai multe zile,
soarele a stat ascuns după perdeaua cenuşie a ploii abundente,
iar noaptea era un întuneric gros.
Fiindcă furtuna era aşa de puternică şi dura de aşa de multe
zile, oamenii din corabie şi-au pierdut orice speranţă. „Suntem
pierduţi, nu mai avem nici o scăpare!“, şi-au spus ei unul altuia.
Pavel se afla pe corabia aceea, în mijlocul furtunii dezlănţuite.
Dumnezeu nu a spus niciodată că creştinii vor fi feriţi de timpuri
grele, de „furtuni“ care vin în viaţa oamenilor. Alice, o tânără
creştină, a trecut printr-o mare furtună, când a aflat că fratele ei a
fost exmatriculat din şcoală fiindcă lua droguri. Vă puteţi gândi la
alte lucruri care se întâmplă şi care sunt ca o furtună?
Permite copiilor să vină cu sugestii – tatăl îşi pierde serviciul, cineva din
familie moare într-un accident, părinţii se despart, necazuri la şcoală din partea
altor colegi, etc.

Citeşte tu sau un copil versetul din
Romani 8:28.

Aceste lucruri se întâmplă necreştinilor, ca şi creştinilor. Dar
fiecare creştin poate fi 100% sigur că Dumnezeu este cu el sau cu
ea. Este bine să ştii promisiunile lui Dumnezeu şi să ai încrederea
în Dumnezeu că El şi le va ţine. Deja am menţionat Evrei 13:5b
„Nicidecum n-am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi“.
Gândeşte-te şi la Romani 8:28a: „Ştim că toate lucrurile lucrează
împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu“. Aceasta
este promisiunea lui Dumnezeu pentru copiii Lui şi, indiferent ce
se întâmplă, este adevărată. Indiferent ce va fi, Dumnezeu nu te
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va lăsa. În ciuda faptului că vasul era lovit din toate părţile de
marea furioasă, Pavel ştia lucrul acesta.
Planşa 9-4
Într-una din zile Pavel li s-a adresat oamenilor de pe corabie.
Probabil că se ţinea de un stâlp, ca să rămână în picioare. Avea
ceva foarte important de spus.
Citeşte din Biblie Fapte 27:21-26.

«Oamenilor, trebuia să mă ascultaţi şi să nu fi pornit cu
corabia din Creta, ca să fi scăpat de această primejdie şi de
această pagubă. Acum vă sfătuiesc să fiţi cu voie bună; pentru că
nici unul din voi nu va pieri; şi nu va fi altă pierdere decât a
corăbiei. Un înger al Dumnezeului, al căruia sunt eu şi căruia Îi
slujesc, mi s-a arătat azi noapte şi mi-a zis: „Nu te teme, Pavele;
tu trebuie să stai înaintea cezarului; şi iată că Dumnezeu ţi-a
dăruit pe toţi cei ce merg cu corabia împreună cu tine“. De aceea,
oamenilor, liniştiţi-vă, căci am încredere în Dumnezeu că se va
întâmpla aşa cum mi s-a spus. Dar trebuie să dăm peste o
insulă».
Ce urma să se întâmple? De ce era Pavel atât de sigur?

Planşa 9-4

Permite copiilor să răspundă la aceste întrebări.

Dumnezeu a repetat promisiunea făcută lui Pavel. Dumnezeu
era cu el în furtună. El avea să-Şi ţină Cuvântul dat – Dumnezeu
nu avea să-l părăsească pe Pavel. Dumnezeu nu greşeşte
niciodată. Citim în Biblie că „Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul
nostru, un ajutor care nu lipseşte niciodată în nevoi“.
Exact la fel este cu tine şi cu mine, dacă eşti copilul lui
Dumnezeu. Poate chiar acum te afli în mijlocul unei probleme.
Însă nu eşti singur, Dumnezeu este cu tine. Nimeni nu poate
împiedica planurile lui Dumnezeu cu tine. Nimeni nu-L poate opri
pe Dumnezeu să-Şi ţină promisiunea.
Un băiat creştin, pe nume Trevor, a subliniat o promisiune din
Biblie. Aceasta era: „Pot totul în Hristos, care mă
întăreşte“ (Filipeni 4:13). La Trevor acasă viaţa era grea. Mama lui
consuma adesea alcool. Tatăl lui adevărat locuia în altă parte.
Uneori alţi bărbaţi stăteau la ei acasă. Adesea era martor la bătăi.
Viaţa era o mare „furtună“ pentru Trevor. El dorea să trăiască
pentru Dumnezeu, dar era atât de greu. Seara el repeta
promisiunea „Pot totul în Hristos, care mă întăreşte“. Apoi cerea
ajutorul lui Dumnezeu, şi Dumnezeu îl ajuta, pentru că El nu ne
lasă niciodată. Dumnezeu îl ajuta în fiecare zi să se scoale şi să
se pregătească de şcoală. L-a ajutat să găsească o biserică unde
creştinii aveau grijă de el. Dumnezeu este credincios. El Îşi
iubeşte copiii, şi nimic nu-i va despărţi vreodată de dragostea Lui.
Pavel era sigur de acest lucru, chiar dacă vântul urla şi marea îi
ameninţa cu moartea.
Planşa 9-3 (din nou)
Poate că acum unii au crezut ce le-a spus Pavel. Însă furtuna
era la fel de năpraznică.
Într-o noapte, după ce au stat pe mare timp de două
săptămâni, marinarii au bănuit că se apropie de pământ. Au
măsurat adâncimea apei şi era de doar 37 m. Mai târziu au
măsurat din nou şi apa avea doar 27 m. Marinarii au aruncat patru
ancore, ca să ţină corabia pe loc şi să nu fie loviţi de stânci.
Unii marinari s-au gândit. „Am putea coborî pe luntre (barca
de salvare) şi să ajungem la ţărm“.
Ei au coborât repede barca de salvare, dar Pavel i-a văzut şi
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s-a grăbit să-i spună lui Iuliu: „Dacă oamenii aceştia nu vor
rămânea în corabie, nu puteţi fi salvaţi“.
Iuliu a acţionat imediat şi ostaşii au tăiat funiile, şi au dat
drumul bărcii de salvare.

ACM

Planşa 9-5

Arată pe hartă.

ACM

Planşa 9-4 (din nou)
Înainte de a se face ziuă, Pavel i-a îndemnat pe toţi cei aflaţi
în corabie să mănânce: „Sunt paisprezece zile de când aţi
vegheat şi n-aţi mâncat nimic. Veniţi şi mâncaţi, ca să puteţi să
supravieţuiţi. Nu vi se va pierde nici un fir de păr din cap“.
Apoi Pavel a luat pâine, a mulţumit lui Dumnezeu şi a
mâncat. Alţii i-au urmat exemplul, şi au mâncat şi ei pâine.
Vedeau că Pavel se încredea într-adevăr în Dumnezeu.
Dacă-L iubeşti pe Domnul Isus şi te încrezi în El în timpuri
grele, şi alţii vor observa. Ştii, acesta este un alt fel în care arăţi ce
înseamnă să aparţii lui Dumnezeu. Fii un martor al Lui, aşa cum a
fost Pavel.
Planşa 9-5
Corăbierii au decis să lase vântul să ducă corabia spre ţărm.
Lovită de valuri, corabia înainta cu greu. Apoi … trosc!… buf!
Partea din faţă s-a împotmolit într-o limbă de pământ. Partea din
spate a vasului nu ajunsese încă la mal. Valurile izbeau corabia
din spate. Au început să se audă pârâituri prelungi şi înfiorătoare
– vasul începea să se sfărâme.
Soldaţii au strigat către Iuliu: „Să omorâm prizonierii, ca nu
cumva să înoate şi să scape cu viaţă?“
Soldaţii ştiau că sub legea romană dacă ei permiteau ca
prizonierii să scape, ar fi fost omorâţi.
„Nu!“, a răspuns Iuliu hotărât şi a poruncit: „Toţi cei ce puteţi
să înotaţi, săriţi peste bord şi înaintaţi spre mal. Dacă nu ştiţi să
înotaţi, aşezaţi-vă pe scânduri sau pe frânturi de corabie. Daţi-i
drumul!“
În curând toţi cei 276 de oameni se aflau în apa rece ca
gheaţa. Toţi au reuşit să ajungă la mal, pe insula Malta. Le era frig şi
tremurau – dar toţi erau în siguranţă. Dumnezeu Şi-a ţinut
Cuvântul. Este într-adevăr important pentru creştini să cunoască
promisiunile lui Dumnezeu şi să le creadă.
Arată calendarul (pag. 38) şi pregăteşte câte o copie pentru fiecare copil.

Aici există câte o promisiune pentru fiecare zi a lunii. Pune
acest calendar în camera ta. Bifează fiecare promisiune, după ce
o citeşti. Dar nu le citi doar, ci crede-le. Spune-I lui Dumnezeu că
ai încrederea că El împlineşte promisiunile, aşa cum şi-a împlinit
şi promisiunea făcută lui Pavel.

Planşa 9-6

Planşa 9-6
Câţiva localnici de pe insulă s-au adunat în jurul lor şi i-au
primit cu multă bunăvoinţă în jurul unui foc mare, pe care-l
aprinseseră din cauză că se lăsase un frig mare. Pavel a strâns o
grămadă de mărăcini şi i-a aruncat pe foc. În momentul acela,
dintre mărăcini a ieşit un şarpe veninos şi s-a lipit de mâna lui
Pavel. Oamenii au privit cu răsuflarea tăiată.
„Oh, precis că omul ăsta este un ucigaş. Chiar dacă a scăpat
de naufragiu, „Dreptatea“ nu vrea să-l lase să trăiască“, au spus
băştinaşii.
Pavel şi-a scuturat mâna, şi şarpele a căzut în foc. Toţi
priveau, aşteptând ca Pavel să cadă mort la pământ. Dar nu s-a
întâmplat nimic. De ce nu?
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Permite copiilor să ajungă la concluzia că Dumnezeu promisese să-l ducă
pe Pavel cu bine la Roma.

Oamenii s-au răzgândit repede cu privire la Pavel.
„E un zeu!“, au spus unii către alţii.
Pavel a petrecut trei luni în Malta. În acest timp mulţi bolnavi
au fost vindecaţi şi mulţi oameni au auzit Evanghelia. Cele trei luni
în care au aşteptat ca un alt vas să-i ducă până la Roma a fost un
timp lung. Pe Pavel nu l-a deranjat că trebuia să aştepte. El ştia
că Dumnezeu lucrează toate lucrurile la timpul hotărât de El. Vrei
să înveţi aceste promisiuni şi să te încrezi într-adevăr în
Dumnezeu în timpuri grele? Dumnezeu este ca o stâncă tare,
neclintită – încrede-te în El.
În sfârşit, Pavel şi ceilalţi s-au îmbarcat pe o altă corabie. La
plecare, cei din Malta le-au dat tot ce le trebuia pentru a-şi
continua drumul către Roma.

ACM

Întrebări recapitulative
Echipele trebuie să spună cuvântul care lipseşte.
1. Pavel scrisese deja o scrisoare creştinilor din … (Roma).
2. Pavel a călătorit cu … (corabia).
3. Corabia a fost prinsă de o … teribilă (furtună).
4. În timpul vieţii lor pe pământ, creştinii vor avea parte de …
(dificultăţi, sau un cuvânt asemănător: necazuri, greutăţi).
5. Într-o noapte, în timpul furtunii, lui Pavel i-a vorbit un …
(înger).
6. Dumnezeu nu ne va lăsa … (niciodată).
7. În cele din urmă, corabia s-a împotmolit în … (pământ).
8. … pasagerii de pe corabie au ajuns cu bine pe insula Malta
(Toţi).
9. Creştinii trebuie să ştie şi să memoreze … lui Dumnezeu
(promisiunile).
10. Când locuitorii din Malta au văzut şarpele pe mâna lui Pavel,
au zis: „E un … (ucigaş).
11. Pavel a rămas în Malta timp de … luni (trei).
12. Deuteronom 32:4 ne spune că Dumnezeu este o … (Stâncă).

Activitate pentru acasă
Promisiunile lui Dumnezeu
Dă fiecărui copil o copie a
foii de lucru: „Promisiunile lui
Dumnezeu“ (p. 38) şi spune-le
să caute în fiecare zi promisiunea în Biblie. După ce citesc
promisiunea din Biblie, să-I mulţumească lui Dumnezeu pentru
ea.
În mod alternativ, poţi folosi foile cu promisiuni de-a lungul
unei perioade de timp la grup, la
timpul de rugăciune.
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Lecţia 10
Sfârşirea alergării
Text biblic
Fapte 28:11-31
Adevăr central
Fii ca Pavel, sfârşeşte „alergarea“!
Aplicaţie
Nemântuit: Începe „alergarea“, încrezându-te în Domnul
Isus Hristos ca Mântuitor al tău.
Mântuit: Aminteşte-ţi, Dumnezeu îţi dă tot ce ai nevoie ca să
isprăveşti „alergarea.“
Verset de memorat
„Alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui
Dumnezeu, în Hristos Isus.“ Filipeni 3:14
Mijloace vizuale


Planşe 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5 şi 10-6.

Schiţa lecţiei
Introducere
Petrică şi Nadia au ajuns în sfârşit la parcul de distracţii
pentru copii
Desfăşurarea evenimentelor
1.

Pavel se întâlneşte cu creştinii din Roma

2.

Pavel este închis într-o casă

3.

Este vizitat, inclusiv de Onisim

4.

Onisim se încrede în Mântuitorul

5.

Pavel mărturiseşte despre Domnul multor oameni şi
scrie mai multe epistole
ACM

6.

Pavel se bucură de libertate doi ani

7.

Rearestat şi închis într-o temniţă

8.

Îi scrie lui Timotei

ACM
ACN, ACM

ACM

Punctul culminant
Soldaţii îl escortează pe Pavel în afara cetăţii
Concluzie
Pavel este executat – el este cu Domnul
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Lecţia
Petrică şi Nadia erau foarte entuziasmaţi! Părinţii le
promisese că la sfârşitul clasei a IV-a îi vor duce la cel mai mare
parc de distracţii pentru copii din ţară. Tot timpul anului se
uitaseră prin broşuri şi căutaseră informaţii pe internet. Vorbiseră
şi visaseră despre această excursie. În sfârşit, acum erau în drum
spre parcul impresionant.
Tatăl a anunţat: „În câteva minute ajungem în parc …!“
Sosise momentul cel mare.
Planşa 10-1
Cam aşa s-a întâmplat şi cu Pavel. Dorise să meargă la
Roma. Ştia că într-o zi va ajunge la Roma, căci Dumnezeu îi
spusese acest lucru. Ştia că va vorbi despre Isus în faţa
împăratului. Dar când? Atâtea lucruri i-au amânat sosirea –
naufragiul, timpul petrecut în Malta …
Acum că iarna era pe sfârşite, puteau să ridice pânzele
corabiei din nou. Se îndreptau spre Italia. Ultima parte a călătoriei
urmau să o parcurgă pe jos.
Cu vreo 65 km înainte de a ajunge în oraşul viselor lui Pavel,
s-au întâlnit cu el nişte oameni. Credincioşii din Roma auziseră de
sosirea lui şi au trimis un grup să-l întâmpine. Pavel a fost plin de
bucurie că a putut să se întâlnească cu aceşti creştini romani.
Nu-i văzuse niciodată înainte, dar îi ajutase foarte mult să trăiască
pentru Isus. Cum a fost posibil acest lucru?

Planşa 10-1

Permite copiilor să dea sugestii.

Da, se rugase pentru ei. De asemenea, cu trei ani în urmă, le
scrisese o scrisoare lungă, care i-a ajutat mult. Şi acum o avem în
Bibliile noastre – se numeşte „Epistola către Romani“. Precis că
Pavel a avut lacrimi de bucurie, în timp ce i-a îmbrăţişat pe aceşti
creştini romani. Citim în Biblie că „a mulţumit lui Dumnezeu şi s-a
îmbărbătat“ (Fapte 28:15b).
Planşa 10-2
Ce se va întâmpla în Roma? Va putea Pavel să predice liber?
Nu. El era în continuare prizonier. I s-a permis să închirieze o
casă unde să locuiască, dar în fiecare zi, un soldat roman era
legat de el cu un lanţ.
Gândeşte-te cum ar fi dacă ar trebui să fii legat cu lanţuri de
un gardian tot timpul. Nu a fost uşor, dar Pavel nu s-a plâns. El nu
a renunţat să-L urmeze pe Domnul. Nu era dintre aceia care dau
înapoi. Pavel ştia că orice s-ar fi întâmplat, Dumnezeu conducea
lucrurile. El putea să se încreadă în Dumnezeu. Dacă eşti creştin,
şi tu poţi să te încrezi în Dumnezeu. Când vin greutăţi, El le va
folosi ca să împlinească planul Lui. Dumnezeu te-a mântuit. El te
va păzi. Dumnezeu a început o lucrare bună în tine, şi El o va
termina. „Acela care a început în voi această bună lucrare o va
isprăvi până în ziua lui Isus Hristos“ (Filipeni 1:6). Chiar Pavel a
scris aceste cuvinte, şi el le-a crezut!
Pavel s-a obişnuit cu arestul la domiciliu. Nu mai putea să
meargă să predice, dar putea să primească vizite. Credincioşii din
Roma veneau la el acasă, iar el îi învăţa din Cuvântul lui
Dumnezeu. A avut şi alt fel de vizitatori. Unul dintre ei a fost
Onisim. Nu ştim exact cum a decurs conversaţia dintre ei, probabil
în felul următor:
Pune două dintre ajutoarele tale să joace cele două roluri sau predă sub
formă de naraţiune.
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Onisim:
Pavel:
Onisim:

Bazat pe cartea Filimon.

ACN

ACM

„Sunt Onisim, un sclav fugar“.
„Cine era stăpânul tău?“
„Filimon, dar nu vreau să mă întorc, nu după tot ce am
făcut.“
Pavel:
„Adică, pentru că ai fugit?“
Onisim:
„Mai rău decât atât. Am furat de la stăpânul meu.“
Pavel:
„Onisim, Dumnezeu te poate ierta şi te poate
schimba. Fiul Lui, Isus Hristos, a murit pentru păcatul
tău, dar El este viu acum. Viu pentru totdeauna!“
Onisim:
„Dar … oare mă vrea El? Poate El să mă iubească?“
Pavel:
„Da! Da! El ştie cum eşti. El te va ierta şi te va face o
persoană nouă.“
În final Onisim s-a încrezut în Domnul Isus şi s-a întors la
Filimon, stăpânul lui. Pavel a trimis o scrisoare prin el, încurajându
-l pe Filimon să-l primească pe Onisim, oferindu-se chiar să-i
plătească banii pe care-i datora acesta.
Pavel s-a gândit la viaţa de credinţă, ca la o cursă de
alergare. Alergarea a început când Domnul Isus l-a mântuit.
Onisim tocmai începuse alergarea. Dar tu? Alergi şi tu, sau eşti
doar un spectator? Un spectator poate cunoaşte regulile, poate să
ştie de ce anume are nevoie un atlet ca să fie bun, poate să dea
sfaturi, dar nu ia parte la proba de alergare. Trebuie să te întorci
din păcatul tău, ca Onisim, şi să te încrezi în Domnul Isus ca
Mântuitor al tău. Aşa începi alergarea.
Onisim a fost unul dintre cei mulţi care s-au încrezut în
Domnul Isus. Pavel a trăit pentru Dumnezeu şi a vorbit pentru
Dumnezeu în închisoare. Nu a renunţat. Dacă Îl iubeşti şi tu pe
Domnul Isus, Dumnezeu vrea ca tu să continui să împărtăşeşti
Vestea Bună cu alţii. Uneori vei avea şansa să vorbeşti în Numele
Lui, iar alteori vei putea „vorbi“ prin felul în care trăieşti. Să nu
renunţi niciodată să fii martor. Fii ca Pavel!
Mai ştii alţi oameni cărora Pavel le-a vorbit despre Domnul
Isus?
Dă copiilor timp să se gândească şi să spună părerile lor.

Filipeni 1:12-13

Cred că lucrurile au decurs astfel: în fiecare zi un soldat era
legat cu lanţuri de Pavel şi în fiecare zi gardianul se schimba. De
-a lungul celor 2 ani, adică 730 de zile, mulţi soldaţi au stat lângă
Pavel. El era cel mai neobişnuit prizonier – blând, mulţumitor,
bucuros, iertător, nu se plângea niciodată. Aceşti soldaţi ascultau
Evanghelia în fiecare zi şi vedeau în mod clar că Pavel era foarte
diferit de ceilalţi, deoarece El îl cunoştea pe Domnul Isus. Mulţi
dintre soldaţii aceştia şi-au pus încrederea în Domnul Isus şi, la
rândul lor, le-au spus şi altor soldaţi despre El. Astfel, toţi cei de la
curtea împărătească au auzit Evanghelia – aceasta însemna mii
de oameni (vezi Fil. 1:12-13)!
Planşa 10-3
Pavel era ocupat. Probabil că a confecţionat şi corturi, ca să
câştige atât cât să-şi plătească chiria la casa unde era arestat. De
asemenea, a scris scrisori urmaşilor Domnului Isus. Sunt trei
asemenea scrisori în Biblie – Efeseni, Filipeni şi Coloseni.
Creştinii care au citit sau au auzit citindu-li-se aceste scrisori au
învăţat multe lucruri despre cum să trăiască pentru Dumnezeu. Şi
în ultimii 1950 de ani aceste scrisori au fost citite de creştini care
au ajuns să-L cunoască pe Domnul Isus prin ele.

Planşa 10-3

Dacă este posibil, dă un exemplu personal despre felul cum un verset din
aceste epistole a fost o încurajare pentru tine.
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Sunt atât de recunoscător că Pavel nu a renunţat – dacă ar fi
făcut-o, nu am mai fi avut această parte din Biblie. Pavel a ştiut că
Dumnezeu este cu el şi că nu-l va părăsi niciodată. Dumnezeu
dovedise acest lucru de atâtea ori. Pavel ştia că Domnul Isus Se
ruga pentru el zi de zi. Ştia că Duhul Sfânt locuia în el şi-l ajuta în
fiecare minut să rămână un martor pentru Domnul. Nu era niciun
motiv pentru care să renunţe.
Este la fel şi pentru tine, dacă Domnul Isus este Mântuitorul
tău.

Dumnezeu este cu tine şi nu te va părăsi.

Domnul Isus Se roagă şi pentru tine.

Duhul Sfânt locuieşte în tine.
Chiar şi când nu simţi că eşti creştin, nu renunţa. Când totul
pare foarte greu, nu renunţa. Continuă să-L iubeşti pe Dumnezeu
şi să trăieşti pentru El, şi Dumnezeu te va face o încurajare şi un
ajutor pentru ceilalţi, aşa cum a fost Pavel pentru ceilalţi.

ACM

Fără mijloc vizual
După doi ani în lanţuri, Pavel a fost eliberat. Acest lucru a fost
minunat pentru el şi pentru prietenii pe care a putut să-i viziteze.
După câţiva ani, libertatea lui a luat sfârşit dintr-o dată. A fost
arestat la Troa şi s-a întors la Roma în lanţuri.
Planşa 10–4
De data aceasta închisoarea era lipsită de orice confort. A
fost pus într-o temniţă, care nu era deloc o locuinţă potrivită. Pavel
arăta epuizat şi bătrân, părul şi barba îi erau albe, iar trupul purta
cicatricele multelor bătăi. Pavel ştia că urma să fie omorât curând,
din cauză că predicase despre Domnul Isus Hristos.
Părea atât de nedrept. Dar Pavel nu era supărat pe
Dumnezeu. El L-a iubit pe Dumnezeu mai mult ca niciodată. S-a
încrezut în Dumnezeu pe deplin. Nu a renunţat.
S-a decis să-i scrie o scrisoare bunului lui prieten Timotei.
Avem acea scrisoare în Biblia noastră – se numeşte „A doua
epistolă a lui Pavel către Timotei“. Iată ce i-a scris Pavel lui
Timotei.

Planşa 10-4

Citeşte din Biblia ta 2 Timotei 4:6b-7.

„Clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea
bună, am isprăvit alergarea, mi-am păzit credinţa.“
Cu alte cuvinte, Pavel spunea: „Nu am renunţat!“
Cu puterea lui proprie Pavel nu ar fi putut să continue să-L
urmeze pe Domnul. Cu puterea lui nu ar fi putut să devină tot mai
asemănător Domnului Isus. Secretul era că Dumnezeu nu
renunţase la Pavel. Amintiţi-vă cuvintele pe care Pavel le-a scris:
„Acela care a început în voi o bună lucrare, o va isprăvi până în
ziua lui Isus Hristos“ (Filipeni 1:6).
Dumnezeu i-a dat puterea să facă ceea ce i-a cerut să facă.
Dumnezeu l-a schimbat pe Pavel zi de zi. Dacă aparţii Domnului
Isus, aminteşte-ţi că Dumnezeu nu a terminat încă ce are de făcut
cu tine. Nu va renunţa la tine, şi de aceea tu nu vei fi dintre cei
care se dau bătuţi.
Pavel i-a scris lui Timotei: „Caută de vino înainte de
iarnă“ (vezi 2 Timotei 4:21).
Planşa 10-5
Nu ştim dacă Timotei a ajuns la timp. Într-o zi, din ordinul
împăratului, câţiva soldaţi romani l-au luat pe prizonier, ca să-l
execute în afara cetăţii. Soldaţii cărau nuiele şi unul ducea o
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Filipeni 1:23

Planşa 10-6
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Activitate facultativă
Cursa creştină
Ia o fâşie lungă de hârtie şi
împreună cu copiii, trasează
„cursa creştină“.
Permite copiilor să traseze
linia de start, apoi să deseneze un
atlet şi diferite obstacole. Să scrie
care ar putea fi obstacolele: ex.
îndoieli, opoziţie, singurătate.
Marchează linia de sosire şi
scrie „moarte“.
După linia de sosire scrie
„Cer pentru totdeauna“.

secure bine ascuţită. Călătorii care i-au întâlnit pe drum şi-au dat
seama că urmează o altă execuţie în curând. Ce nu ştiau ei, era
că acest prizonier era un mare misionar şi un om al lui Dumnezeu.
Pavel a fost dezbrăcat, bătut, şi apoi i s-a tăiat capul. În clipa
aceea sufletul lui, adevărata lui persoană, s-a dus în cer. A fost
primit de Domnul Isus, pe care L-a iubit atât de mult.
Pentru Pavel aceasta era „cu mult mai bine“ decât să trăiască
pe pământ. El este astăzi în cer, şi va fi acolo pentru totdeauna.
Dacă eşti creştin, şi tu te vei întâlni cu el în cer.
Planşa 10-6
Pavel s-a gândit la viaţa creştină ca la o probă de alergare. El
a început alergarea în ziua când Domnul Isus s-a întâlnit cu el pe
drumul Damascului.
Ai pornit şi tu în această cursă de alergare, întorcându-te de
la păcatul tău şi încrezându-te în Hristos ca Mântuitor al tău? Este
singurul mod de a începe cursa.
Şi este doar începutul. Aşa după cum un atlet continuă să
alerge, tot aşa trebuie să facă şi un creştin. Pavel a avut multe
perioade dificile – cursa lui a fost ca o cursă cu obstacole. Dar
nimic nu l-a putut opri. A continuat să meargă înainte pentru
Dumnezeu. Linia de sosire a fost momentul când a murit şi s-a
dus ca să trăiască cu Domnul şi Mântuitorul Lui. El n-a pierdut nici
o clipă din ochi linia de sosire, până când a ajuns acolo.
Dumnezeu vrea ca şi tu să faci acest lucru. Nu renunţa! În ultima
scrisoare pe care Pavel i-a scris-o lui Timotei, i-a spus că dacă
vom continua să alergăm, vom şi domni împreună cu Isus. „Dacă
răbdăm, vom şi împărăţi împreună cu El“ (2 Timotei 2:12).
Întrebări recapitulative
1. Cine s-a întâlnit cu Pavel în afara Romei? (Un grup de
creştini romani)
2. De unde au ştiut creştinii romani că exista o persoană pe
nume Pavel? (El le scrisese epistola către Romani.)
3. Spune un lucru rău despre viaţa din arestul la domiciliu.
(Pavel era legat cu lanţuri de un soldat roman.)
4. Spune un lucru bun despre viaţa din arestul la domiciliu.
(Pavel putea să primească vizitatori.)
5. Cum poţi începe alergarea în viaţa de credinţă? (Te întorci
de la păcat şi te încrezi în Domnul Isus ca Mântuitor al tău.)
6. Cui a mărturisit Pavel despre Domnul în locuinţa unde a fost
arestat? (Vizitatorilor, inclusiv lui Onisim, soldaţilor)
7. De ce nu a renunţat Pavel când era atât de greu?
(Dumnezeu nu renunţase la Pavel, ci i-a dat tot ce avea
nevoie, ca să continue.)
8. Unde a fost închis Pavel, când a fost din nou arestat? (Într-o
temniţă)
9. Cui i-a scris şi pe cine a rugat să vină să-l viziteze? (Timotei)
10. Când a „isprăvit alergarea“ Pavel? (Când a fost executat.)
11. Unde s-a dus sufletul lui chiar în clipa când a murit? (În cer,
ca să fie cu Domnul.)
12. Numeşte o carte din Biblie, pe care Dumnezeu l-a pus pe
Pavel să o scrie în închisoare (Efeseni, Filipeni, Coloseni)
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Numele:

Cum şi când i-am predat inima Domnului Isus:

Schimbări în viaţa mea:

Cum şi când i-am predat inima Domnului Isus:

Schimbări în viaţa mea:

mărturia personală

mărturia personală

Numele:

Fii gata să-ţi spui

Fii gata să-ţi spui
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Fii gata să-ţi depui mărturia personală

Activitate de implicare – lecţia 8
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Răspândirea Cuvântului lui Dumnezeu
nu este pierdere de
Isaia 55:11
timp.

25.

Psalmul 55:22

Dumnezeu te întăreşte, când ai
probleme şi îngrijorări.

18.

2 Petru 1:3

Dumnezeu ne-a
dăruit tot ce avem
nevoie ca să trăim
pentru El.

11.

Creştinii sunt
mântuiţi pentru
totdeauna.
Ioan 10:27-28

6.

3.
Dumnezeu promite
satisfacţie.
Ioan 6:35

8. Du
m
neze
u

Anotimpurile vor
exista atât timp cât
va dura lumea.
Geneza 8: 22

26.

Dumnezeu promite
să ne dea putere
pentru orice ne
cere să facem.
Filipeni 4:13

19.
21.

Dumnezeu promite
tărie pentru cei
slabi.
Isaia 40:29-31

27.

1 Corinteni 10:13
Dumnezeu promite
că noi vom primi
trupuri de slavă.
1 Corinteni 15:52

28.

30.

Se merită să lucrezi
pentru Dumnezeu.
1 Corinteni 15:58

23.

16.

Dumnezeu promite În cer nu va mai fi
durere sau întristaprotecţie.
re Apocalipsa 21:4
Psalmul 34:7

29.

Cinsteşte-L pe
Dumnezeu şi El te
va cinsti.
1 Samuel 2:30

22.

17.

10.
Cuvântul lui Dumnezeu este veşnic.
Marcu
13:31

Dumnezeu Şi-a
ţinut promisiunea
de a trimite Duhul
Ioan 16:7
Sfânt.

31.

Dumnezeu promite
să fie prezent când
se adună poporul
Matei 18:20
Lui.

24.

Nimic nu ne
poate despărţi
15.
de dragostea lui
Dumnezeu
Dumnezeu proDumnezeu.
promite iertare.
mite înţelepciune.
8:38-39
Romani
1 Ioan 1:9
Iacov 1:15

9. Nu eşti singur niciodată. Evrei 13:5

Dumnezeu aude
rugăciunile şi
răspunde la ele.
1 Ioan 5:14

14.

41:10

2.
Dum
mite nezeu p
r
tă ca că ne a or al
e
a
Prov
L
erbe ui.
3:6

Dumnezeu nu îngăduie să fim ispitiţi Într-o zi toţi se vor
pleca înaintea lui
peste puterile
Isus. Filipeni 2:9-10
noastre.

20.

a
1 s v i. 3
u
Is ven 14:
re an
Io

3.

saia

t o r. I

1.
Dum
n
prom ezeu
i
ne d te că
ă
avem tot ce
ie. F nevoil
4:19 ipeni

prom
ite aj
u

lucrează spre
bine.
Romani 8:28

Dumnezeu promite să fie aproape când petreci timp cu El.
Iacov 4:8

12.

Dumnezeu promite că ne ajută
să-l învingem
pe Diavolul.
Iacov 4:7

7.

eliberare de sub
condamnare. Romani 8:1

Citeşte (sau roagă un copil
5. din
4.
să citească) versetul
Toate lucrurile
promite
Dumnezeu
Biblia ta.

Promisiunile lui Dumnezeu sunt în Biblie. El Îşi va împlini fiecare promisiune,
pentru că El este atotputernic şi credincios. Citeşte în fiecare zi o promisiune
şi mulţumeşte-I Domnului pentru ea, începând cu cele două pânze. Încercuieşte numerele, ca să arăţi că ai avut un timp de părtăşie. Nu uita, promisiunile sunt doar pentru cei care s-au încrezut în Domnul Isus ca Mântuitor!

Promisiunile lui Dumnezeu

Pavel, un martor neînfricat

Promisiunile lui Dumnezeu

Activitate de implicare – lecţia 9

Pavel, un martor neînfricat

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 să ţi-o facă
întâi ţie, apoi altor lucrători, apoi mai târziu prietenilor, şi, dacă circumstanţele permit, bisericii
sau unui grup.
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