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INTRODUCERE    

                                                                     
 Aceste cinci lecţii au fost scrise special pentru copiii care au ajuns să-L cunoască pe Domnul Isus 
Hristos ca Mântuitorul lor prin auzirea Evangheliei, dar care încă nu sunt integraţi într-o biserică 
locală. 

 Sunt date o mulţime de învăţături şi de aceea lecţiile vor fi mai folositoare la pregătirea copiilor 
mai mari, de la vârsta de 9 la 12 ani. Copiii mai mici se vor bucura şi vor beneficia şi ei de aceste 
lecţii, dar va trebui să scurtaţi mesajul unora dintre ele.  

 Poate că copiii au auzit Vestea Bună la un grup, la o întâlnire în aer liber sau într-o tabără. Una 
dintre responsabilităţile tale acum, ca învăţător, este să dai îndrumări acestor copilaşi în Hristos cu 
privire la doctrina despre biserică. Va trebui să-i înveţi despre importanţa frecventării Şcolii 
Duminicale şi a serviciilor unei biserici locale, unde pot să se roage lui Dumnezeu, să audă Cuvântul 
Lui, să aibă părtăşie cu creştinii şi să-I slujească lui Hristos.  

Sugestii practice  

 Aş vrea să vă dau câteva sugestii practice care să vă ajute să îndrumaţi copiii mântuiţi, dar 
neintegraţi într-o biserică, spre o adunare locală care are ca bază Cuvântul lui Dumnezeu: 

1.  Fii tu însuţi convins că este biblic şi necesar pentru copii să frecventeze biserica şi 

şcoala duminicală 

 Învăţătura Scripturii este foarte clară în această privinţă. Avem exemplul primilor creştini care 
au cântat, s-au rugat, au mărturisit şi au lucrat ca o biserică, nu ca persoane izolate.  

 Majoritatea epistolelor din Noul Testament sunt scrise unei mulţimi de credincioşi - în Roma, 
în Colose, în Corint. Chiar şi scrisorile către unele persoane (ca I şi II Timotei sau Tit) sunt 
scrise într-un context al bisericii, ca şi cum aceşti oameni erau liderii bisericilor.  

 Sunt îndemnuri specifice, ca în Evrei 10:25, „Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii 
obicei...“. Este clar faptul că, copiii care au fost mântuiţi au nevoie de părtăşia unei biserici 
locale, pentru a deveni creştini maturi şi puternici.  

 Fiecare copil creştin are de asemenea vreun dar sau daruri de la Duhul Sfânt cu care să 
îmbogăţească şi să servească Biserica lui Hristos. Nu numai copiii au nevoie de Biserică; 

Biserica are nevoie de copii care să-L cunoască pe Dumnezeu. 

2.  Roagă-te în mod specific şi cu credinţă pentru aceşti copii, ca ei să fie integraţi în 

biserica ta sau în vreo altă biserică bună care este după Cuvântul lui Dumnezeu.  

3.  Învaţă-i pe copii ce spune Biblia despre Biserică 

 Poţi folosi cele cinci lecţii din această carte. În mod evident, ele nu epuizează nicidecum 
subiectul, nici chiar la nivelul copilului. Poţi preda alte aspecte ale acestei teme, din ceea ce ai 
spicuit din Cuvântul lui Dumnezeu. 

4.  Să ajungi să cunoşti părinţii copiilor 

 Este aproape sigur că părinţii vor fi rezervaţi în a te lăsa să le iei copiii la biserică, în afară de 
cazul când ei te cunosc bine şi au încredere în tine. Fă-le o vizită, prezintă-te, spune-le cât de 
mult îţi place să ajuţi şi să înveţi copiii. Foloseşte oportunităţile pe care Dumnezeu ţi le oferă 
pentru a obţine prietenia lor.  

5.  Alege să fii un prieten adevărat pentru copii 

 Va fi mai uşor să iei copiii cu tine duminica la biserică dacă le-ai câştigat prietenia lor în alte 
moduri şi dacă ei se simt bine în prezenţa ta, nu doar ca învăţător al grupului, dar şi ca prieten 
bun. De exemplu, din când în când i-ai putea lua într-o excursie sâmbăta sau să inviţi câţiva 
copii acasă la tine şi să-i serveşti cu un suc şi o prăjitură. Asigură-te că lucrul acesta are loc în 
grup şi că vor fi prezenţi şi adulţi.  

6.  Ia copiii cu tine la biserică 

 În mod evident, dacă îi iei cu tine duminica dimineaţa, este mult mai probabil ca copiii să vină, 
decât dacă tu doar i-ai fi încurajat să meargă la biserică din propria lor iniţiativă. I-ai putea lua cu 
maşina ta, ai putea să mergi pe jos cu ei sau să-i însoţeşti cu autobuzul, de la caz la caz. Unele 
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 biserici deţin microbuze care merg şi adună copiii şi îi aduc acasă din nou după şcoala 
duminicală şi biserică. (Ai grijă să te supui regulilor protecţiei copilului şi bisericii tale sau  AMEC
-ului).  

 O clarificare: Dacă clasa ta de copii este sub auspiciile Asociaţiei Misionare pentru 
Evanghelizarea Copiilor, aminteşte-ţi că este o organizaţie interdenominaţională care lucrează 
cu credincioşi din diferite denominaţiuni. Aceste lecţii au fost scrise în mod special având în 
minte copiii neevanghelizaţi. Dacă elevii tăi frecventează deja o biserică sau şcoala duminicală, 
nu-i convinge să plece de la ea şi să frecventeze alta. Fii atent să nu critici vreo biserică din 
oraşul tău sau să instigi un spirit de critică negativă, faţă de unii copii. 

7.  Implică alţi oameni în lucrarea copiilor la biserică şi la şcoala duminicală 

 S-ar putea să nu fie posibil pentru tine să iei fiecare copil pe care ai dori să-l iei, când mergi la 
biserică. Alţi oameni, de exemplu cei tineri, ar putea ajuta chemând copiii, însoţindu-i şi 
ducându-i acasă, poate chiar luându-i în mod ocazional la masa de prânz. Aceasta ar fi o 
adevărată slujire. 

8.  Părinţii poate vor să meargă la biserică cu copiii lor 

 Din nefericire, mulţi părinţi sunt dezinteresaţi de a participa la biserică. Asigură-te că-i inviţi 
oricum, nu numai o dată, ci din când în când, mai ales când este ceva de interes special pentru 
ei la slujbele bisericii.  

9.  Ajută copiii să-şi facă prieteni noi la biserică şi la şcoala duminicală 

 Odată ce încep să participe, prezintă-i celorlalţi copii de aceeaşi vârstă, şi ajută-i să îşi facă 
prieteni. Ar fi bine să se organizeze câteva activităţi cu un grup mic de copii de la biserică, 
împreună cu câţiva dintre cei noi, în aşa fel încât ei să poată să se cunoască mai bine unul pe 
celălalt şi să-şi facă noi prieteni. De exemplu, ia-i la înot sau la un picnic sau la tine acasă 
pentru o gustare, etc. Din nou, asigură-te că sunt prezenţi adulţi. De asemenea, încurajează alţi 
creştini adulţi să salute noii copii şi să-i facă să se simtă bine veniţi.  

10.  Dacă eşti lider al bisericii sau învăţător la şcoala duminicală, fă tot posibilul să te asiguri 

că există un program interesant şi bun, disponibil copiilor 

 Dacă ei sunt plictisiţi de o ordine stabilită, plictisitoare la biserică, va fi într-adevăr foarte dificil 
pentru ei să fie entuziasmaţi de frecventarea bisericii în fiecare săptămână. 

 

Conţinutul lecţiilor  

 Te rog să citeşti aceste pagini înainte de a preda prima lecţie. Vei avea o idee mai bună despre 
planul tău pentru următoarele săptămâni. Ar fi bine să rezervi săptămâna a şasea pentru 
recapitulare (vezi ideile date în text).  

Pasajele din Scriptură  

 La sfârşitul manualului este o listă cu toate versetele citate în lecţii. Ar fi bine să ai fotocopii ale 
acestor pagini cu citate din Scriptură, în aşa fel încât elevii să aibă posibilitatea să citească versetele 
semnificative indicate în lecţie. Dacă preferi o versiune diferită, ai putea scrie la calculator aceste 
versete. Dacă toţi copiii au Biblii şi pot găsi cu uşurinţă trimiterile, paginile suplimentare pot să nu fie 
necesare. 

 În lecţii sunt folosite destul de multe versete. Ca să captezi atenţia copiilor, dă-le voie să participe 
citind câteva din versete şi răspunzând la întrebări scurte despre ceea ce au citit.  

 Dacă copiii sunt mai mici, renunţă la citirea unora dintre aceste versete.  

 

Lecţia 1 

Biserica este vie - Trupul lui Hristos; o Clădire, Mireasa, Familia lui Dumnezeu. 

 

Lecţia 2 

Biserica din Ierusalim - Închinare, purtare de grijă, rugăciune  
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Un studiu scurt din Faptele Apostolilor 2:40-47; Fapte 6:1-7 şi Fapte 12:1-19 care scoate în evidenţă 
trei aspecte despre activitatea Bisericii din Ierusalim: închinarea înaintea lui Dumnezeu, purtarea de 
grijă, rugăciunea pentru ceilalţi (în acest caz, Petru fiind în închisoare). 

 

Lecţia 3 

Biserica din Antiohia - Predicare, dăruire, trimitere de misionari. (Faptele Apostolilor 11:19-30; 13:1-
4). 

 

Lecţia 4 

Biserica din Troa - Amintirea morţii Domnului, studiul, părtăşia (Faptele Apostolilor 20:6-12).  

La lecţiile 2, 3 şi 4 se foloseşte un rebus. La sfârşitul textului sunt tipărite două diagrame ale 
Bisericii: una cu un rebus pe care îl vei arăta copiilor la începutul acestor lecţii, iar următorul după 
terminarea primelor trei lecţii. Poţi fotocopia prima diagramă pentru ca copiii să completeze cuvintele 
lipsă în aceste trei săptămâni. Temele sunt realizate mai mult sau mai puţin în ordine istorică, după 
cum vedem în câteva porţiuni din cartea Faptele Apostolilor. Din acest motiv, cuvintele nu sunt 
completate după ordinea literelor din rebus. 

 Altă alternativă ar fi să copiezi diagrama pe o copertă sau pe o bucată de carton. În acest caz, 
dacă vrei, ai putea folosi literele cuvintelor „biserica noastră“, lipindu-le pe carton una câte una la 
momentul potrivit.  

 

Lecţia 5 

Biserica în război - atacurile lui Satan împotriva Bisericii prin persecuţie, doctrină falsă, diviziuni 
(Faptele Apostolilor 19:1-41; Fapte 20:15-20, 27-38). 

 Unul dintre scopurile acestei lecţii este de a avertiza copiii că Biserica nu este perfectă, pentru că 
este făcută din fiinţe umane imperfecte. Poate exista în ea învăţătură falsă, conflict sau alte 
neajunsuri. În acelaşi timp, vrem să oferim criterii de a alege să frecventeze o biserică bună când 
sunt puţin mai mari şi trebuie să facă această alegere foarte importantă. 

 

Lecţia 6 — recapitulare  

 După ce ai predat aceste lecţii, te-aş încuraja să-ţi rezervi o a şasea oră înainte să începi alte 
serii de lecţii. Cele cinci lecţii conţin multă învăţătură. În această a şasea oră, poate ai vrea să-i 
înveţi aspecte de care nu ai avut timp să te ocupi în săptămânile anterioare. 

 Chiar dacă ai tratat conţinuturile celor cinci lecţii, ar fi bine să recapitulezi câteva aspecte ale 
învăţăturii. Iată câteva sugestii suplimentare pentru această lecţie finală: 

1. Foloseşte întrebările recapitulative care sunt date după fiecare lecţie pentru a avea un joc 
mai lung ca de obicei.  

2. Ia-ţi timp să răspunzi întrebărilor pe care copiii le-au pus în „Cutia cu întrebări“. De la 
începutul acestei serii, încurajează copiii să pună întrebările lor în cutie, pentru ca tu să le 
răspunzi după cele cinci lecţii pe care le-ai predat. Ca să încurajezi copiii să se gândească 
la întrebări, ai putea chiar tu să scrii primele câteva întrebări şi să le citeşti cu voce tare 
(bineînţeles, nu le vei spune că tu le-ai pus în cutie). De exemplu, ai putea întreba: 

 Să merg la biserică şi la şcoala duminicală sau numai la şcoala duminicală? 

 De ce unele clădiri ale bisericii au turle şi clopote? 

 Trebuie să îngenunchem ca să ne rugăm în biserică? 

Fii sigur că citeşti întrebările dinainte şi că găseşti răspunsurile adecvate. Poate este nevoie 
ca întrebările din cutie să fie puţin sortate, pentru că vor fi probabil puse în grupe diferite, 
tratând despre subiecte variate. 

3. Ţine o mică serbare cu câteva gustări şi cu premii pentru o activitate de memorat, sau 
pentru alte activităţi care copiii pot să le prezinte.  

 Ar fi de folos să ai un chestionar, în care copiii să completeze răspunsurile la întrebări. Această 
activitate te-ar putea ajuta să cunoşti mai mult despre situaţia copiilor cu privire la mersul la 
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 biserică; te-ar putea conduce de asemenea să le dai ajutorul de care ar avea nevoie. Această 
activitate ar fi eficientă cu copiii mai mari.  

 Ia-ţi timp în clasă să citeşti răspunsurile şi discută-le cu copiii. Pentru chestionar ai putea folosi 
întrebări ca acestea: 

 Frecventezi biserica? Dacă da, care? 

 Ai fost acolo ultimele două duminici?       Da/Nu 

 Părinţii tăi au fost acolo ultimele două duminici?     Da/Nu 

 Dacă nu mergi la nici o biserică, ţi-ar place să mergi cu mine/ 
      cu maşina la biserica noastră?        Da/Nu.  
      (Desigur, aş vorbi cu părinţii tăi despre asta). 

 Ţi-au plăcut acest lecţii despre biserică?      Da/Nu.  
      Spune de ce? 

 Care parte ţi-a plăcut cel mai mult? 

 

Activitate de memorat  

 În timpul săptămânilor în care predai această serie, copiii pot învăţa următoarele trei versete 
cheie: 

Efeseni 5:25b: „Hristos a iubit Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea“. 

Efeseni 5:23b: „Hristos este capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului“. 

Evrei 10:25a: „Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei.“ 

 

Importanţa sfătuirii personale 

 Aceste lecţii au fost scrise iniţial pentru copiii mântuiţi, cu scopul de a-i învăţa ceva despre 
doctrina despre biserică, şi de a-i ajuta să înceapă să frecventeze o biserică bună, sănătoasă.  

De asemenea, sunt incluse şi câteva învăţături pentru copiii nemântuiţi. Ai putea include mai multă 
învăţătură evanghelistică în alte părţi ale programului, de exemplu, într-o povestire misionară sau 
chiar în timpul cântării: ai putea introduce şi explica nişte cântări care prezintă Evanghelia. 

 Este necesar, de asemenea, să fii disponibil, să vorbeşti cu fiecare copil care are îndoieli sau 
întrebări sau doreşte ajutor spiritual. Nu contează dacă copilul este mântuit sau nemântuit, el trebuie 
să simtă că este binevenit dacă vine la tine, învăţătorul lui, pentru sfătuire personală. 

 La un anumit punct din lecţie sau în altă parte a programului, ai putea spune ceva asemănător: 
„Dacă Îl cunoşti pe Domnul Isus ca Mântuitor al tău, dar ai o problemă specială pe care ai vrea să mi
-o împărtăşeşti, voi fi bucuros să vorbesc cu tine. După oră, voi fi în spate, spunând la revedere 
celorlalţi copii. Dacă doreşti, vino la mine şi spune-mi că vrei să vorbeşti cu mine.  

 Ai putea, de asemenea, spune: „Sunt câţiva băieţi şi fete în această clasă care, după câte ştiu, 
încă nu au cerut lui Hristos să fie Mântuitorul lor personal. Poate că în timpul acestor săptămâni 
trecute, ţi-ai dat seama că nu faci parte din familia lui Dumnezeu şi că viaţa ta nu este bazată pe 
Domnul Isus Hristos. Chiar te gândeşti serios să te întorci la Domnul şi să-I ceri să te mântuiască? 
Cred că te gândeşti, dar probabil că nu eşti destul de sigur cum să faci acest pas care este aşa de 
important. Aş fi încântat să-ţi vorbesc personal. Nu te teme! Când ceilalţi copii merg afară după oră, 
vino şi stai pe unul din aceste scaune din faţă. Dacă te văd stând acolo, voi veni şi îţi voi vorbi 
despre această problemă foarte importantă, despre cum să fii mântuit şi cum să devii un membru al 
familiei lui Dumnezeu“. 

 

Structura lecţiilor 

 Pentru cei obişnuiţi cu lecţiile publicate de AMEC, am dori să subliniem că acestea au întrucâtva 
o structură şi un plan diferit. Nici una nu este creată pe baza unei  povestiri biblice, ci pe câteva 
pasaje din Scriptură. În consecinţă, ele nu se desfăşoară spre un punct culminant. Au fost incluse 
activităţi variate care să stimuleze studiul. Acestea sunt aplicabile în special când se predă copiilor 
mai mari. 
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Lecţia  Adevărul central  Aplicaţii  Verset de 

memorat  

Biserica este activă  

(Trupul lui Hristos; o 
Clădire, Mireasa, 
Familia lui Dumnezeu) 

Efeseni 5:22-32; 
Romani 12:4-8;  
I Cor. 12:12-31; Efeseni 
2:19-22;  
I Cor. 3:11;  
Apocalipsa 19:7-9. 

Toţi cei ce se încred în 
Hristos pentru mântuire 
sunt membrii ai bisericii 
adevărate.  

 

ACM:      Trebuie să-L 
iubeşti şi să te 
supui lui Hristos, 
Capul Bisericii. 

ACN:     Crede în Hristos 
astfel încât şi tu să 
devii un membru 
al Bisericii Lui. 

„Hristos a iubit 
Biserica şi S-a dat 
pe Sine pentru ea“. 
Efeseni 5:25b 

Biserica din Ierusalim 

(Închinare, purtare de 
grijă, rugăciune) 

Fapte 2:40-47;  
Fapte 6:1-7;  
Fapte 12:1-19;  
Efeseni 5:18-21.  

Dumnezeu vrea ca copiii 
Lui să meargă la 
biserică. 

ACN:      Cere-i Domnului 
Isus să fie 
Mântuitorul tău, 
apoi vei putea să 
fii parte din familia 
Lui, Biserica. 

ACM:      Frecventează 
biserica şi implică-
te în lucrările din 
biserică.  

„Hristos este capul 
Bisericii, El, 
Mântuitorul trupului“. 
(Efeseni 5:23) 

Biserica din Antiohia 

(Răspândirea 
Evangheliei) 

Fapte 11:19-30; 13:1-4;  
1 Cor. 16:1;  
2 Cor. 9:6, 7;  
2 Cor. 6:2. 
  

Ca parte din Biserică, 
copiii lui Dumnezeu 
trebuie să împărtăşească 
Evanghelia cu alţii.  

ACM:      Frecventează 
biserica şi 
împărtăşeşte 
Evanghelia cu alţii. 

ACN:      Ascultă şi acceptă 
Evanghelia care 
este predată. 

„Hristos este capul 

Bisericii, El, 

Mântuitorul 

trupului“ (Efeseni 

5:23). 

Biserica din Troa 

Amintirea morţii 
Domnului, studiul, 
părtăşia. 

Fapte 20:6-12 

Credincioşii cresc prin 
părtăşia cu Domnul şi cu 
poporul Lui.  

ACM:       Planifică-ţi să 
frecventezi 
biserica, pentru a 
avea părtăşie. 

„Să nu părăsim 
adunarea noastră 
cum au unii 
obicei“ (Evrei 
10:25a). 

Biserica în război 

Persecuţie, doctrină 
falsă, diviziuni  

Fapte 19:1-41;  
Matei 16:16-18;  
Fapte 20:15-20, 27-38; 
I Cor. 3:1-7;  
Evrei 13:3 

 

Satan atacă Biserica şi 
încearcă să aducă 
învăţătură falsă şi 
diviziune. 

ACM:      Alegeţi să 
frecventaţi o 
biserică neclintită 
în apărarea 
adevărului în 
ciuda atacurilor lui 
Satan. 

ACN:      Nu daţi atenţie lui 
Satan care 
încearcă să vă 
îndepărteze de la 
adevăr. 

„Hristos a iubit 

Biserica şi S-a dat 

pe Sine pentru ea.“ 

Efeseni 5:25b 

Privire de ansamblu 
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LECŢIA 1                                                                                

BISERICA ESTE VIE 
Trupul lui Hristos; o Clădire, Mireasa, Familia lui Dumnezeu 
 

Text biblic 

 Efeseni 5:22-32; Romani 12:4-8; I Cor. 12:12-31; Efeseni 2:19-22; I Cor. 3:11; Apocalipsa 19:7
-9. 

Adevărul central 

Toţi cei ce se încred în Hristos pentru mântuire sunt membrii ai Bisericii adevărate.  

Aplicaţie 

Nemântuiţi: Crede în Hristos, astfel încât şi tu să devii un membru al Bisericii Lui 

Mântuiţi: Trebuie să-L iubeşti şi să te supui lui Hristos, Capul Bisericii. 

Verset de memorat 

„Hristos a iubit biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea“. Efeseni 5:25b 

Ajutoare vizuale:  

  Planşele: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7 şi 1-8  sau  

  Slide-uri PowerPoint: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7 şi 1-8  şi  

  Cuvinte scrise pe cartoane: „Toţi cei ce se încred în Hristos pentru mântuire sunt membrii ai 
Bisericii adevărate“ şi „Trebuie să-L iubeşti şi să te supui lui Hristos, Capul Bisericii“. 

 

Sugestii privind implicarea copiilor în procesul de învăţare 

 Există un număr de întrebări în text. Te rog să le foloseşti, împreună cu altele la care te-ai 
gândit. Aminteşte-ţi să laşi copiilor timp să se gândească le ele şi să răspundă. 

 Versetele cheie sunt scrise în lecţie. Cu toate că tu, ca învăţător, ai putea să citeşti aceste 
versete cu voce tare, ar fi mai bine dacă câţiva dintre copiii mai mari sau ajutoare le-ar citi.  

  Este necesar să dai copiilor trimiterile dinainte, astfel încât ei să poată să se uite peste versete 
şi să fie pregătiţi să le citească cu voce tare. Fii atent, să nu-i faci să se simtă jenaţi pe copiii 
cu dificultăţi de citire. Ai putea chiar înregistra dinainte copii citind versetele, şi la momentul 
potrivit din lecţie apeşi pe buton. Noutatea sau elementul de surpriză vor ajuta clasa să asculte 
mai bine.  

 Spre sfârşitul acestor lecţii este un mic „joc“ de cuvinte asociate. Aceste cuvinte pot fi scrise pe 
o tablă (sau un carton, cu marker). Dacă alegi să ai cuvintele scrise pe o tablă, pune unul 
dintre elevi să scrie cuvintele dinainte. 

 Un copil mai mare ales dinainte (sau doi copii) ar putea să citească întrebările recapitulative şi 
să noteze scorul echipelor.  

Schiţa lecţiei 

Introducere 

 Când vedem multe oi împreună, vorbim despre o „turmă“ de oi.  

Desfăşurarea lecţiei 

Planşa 1-1   Biserica este la fel ca un Trup 

Planşa 1-2   Hristos este Capul Trupului - El stăpâneşte şi conduce ACM 

Planşa 1-3   Biserica este ca o Mireasă 

Planşa 1-4   Hristos este Mirele care iubeşte Biserica    ACM 

Planşa 1-5   Biserica este ca o Clădire  

Planşa 1-6   Hristos este temelia Clădirii       ACM, ACN 

Planşa 1-7   Biserica este ca o Familie 

Concluzie 

Planşa 1-8   Joc de asociere a cuvintelor       ACM 
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LECŢIA 
 

Introducere 
 Când vedem multe oi împreună, vorbim despre o „turmă“ de oi. 
Când vedem mai multe vaci împreună, vorbim despre o ___ ? (O 
cireadă). Şi peşti? (Un banc de peşti). Şi jucători de fotbal? (O 
echipă). Dar despre creştini? Care este numele pe care îl dăm 
unui grup de creştini când se întâlnesc şi lucrează împreună? Noi 
îl numim Biserică. Pentru următoarele câteva săptămâni o să 
vorbim despre acest subiect foarte important - Biserica. Şi vom 
învăţa despre ce spune Biblia despre aceasta. 
 Astăzi o să ne gândim la întrebarea „Ce este biserica?“. Cred 
că dacă v-aş cere să răspundeţi la această întrebare, aţi spune 
„Oh, este clădirea mare de cărămidă, la care mergem duminica“. 
Ei bine, acesta este un răspuns, dar Biblia ne răspunde la 
întrebare într-un mod diferit, dându-ne patru ilustraţii încântătoare 
sau imagini, pentru cuvântul „biserică”.  
 Să citim două versete din Biblie şi vreau să ascultaţi cu atenţie. 
Vedeţi dacă puteţi să descoperiţi care este primul lucru pe care ni
-l spune Biblia cu privire la Biserică. Este ca un...  
 Citeşte Romani 12:4,5. Lasă timp copiilor să răspundă. 

 „Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, şi 
mădularele n-au toate aceeaşi slujbă, tot aşa, şi noi, care suntem 
mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, 
suntem mădulare unii altora.“ 

Planşa 1-1 
 Da, este ca un trup.  
 Ce este un trup? O întrebare mai bună ar fi, ce formează un 
trup? (Aşteaptă răspunsurile. Caută răspunsuri cum ar fi: picioare, mâini, braţe, 

cap, coate, şolduri, genunchi). Este corect. Acestea sunt părţi care 
alcătuiesc un trup întreg.  
 Deci, ce se spune în Romani12:4,5? Despre ce fel de trup 
vorbeşte Pavel? Este un trup uman? Nu. Să vă explic. După cum 
am văzut, trupul este alcătuit din mâini, picioare, inimă, plămâni şi 
multe alte părţi. În acelaşi fel, oamenii care au crezut în Hristos şi 
Îl iubesc, sunt la fel ca părţile unui trup mare. Nu-l poţi vedea, dar 
noi toţi ne potrivim şi aparţinem unii altora în acelaşi fel cum 
părţile corpului omenesc aparţin unele altora. 
 Crezi că toate părţile corpului fac aceeaşi slujbă? Să ascultăm  
din nou răspunsul lui Dumnezeu la această întrebare.  
 Citeşte 1 Cor. 12:14, 15, 16. 

 „Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dacă 
piciorul ar zice: „Fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup“, nu este 
pentru aceasta din trup? Şi dacă urechea ar zice: „Fiindcă nu sunt 
ochi, nu sunt din trup“, nu este pentru aceasta din trup?“ 
 Aşa este. Este piciorul tău important pentru tine? Este urechea 
ta importantă pentru tine? Fiecare parte a trupului este foarte 
importantă şi are o slujbă specială de făcut. Şi, aşa cum piciorul şi 
urechea sunt importante în corpul uman, fiecare persoană din 
biserică este importantă. Noi toţi avem nevoie unul de celălalt şi 
avem o lucrare de făcut. 

 
 

Citeşte (sau cere unui copil mai 

mare să citească) versetele din 

Biblia ta.  

Citeşte (sau cere unui copil mai 

mare să citească) versetele din 

Biblia ta.  

Planşa 1-1 PowerPoint 1-1 
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Planşa 1-2 
 Capul unui trup fizic este acolo unde se află creierul. Creierul 
este cel care comandă picioarele, braţele, tălpile şi palmele. Dacă 
trupul tău vrea să stea jos, de exemplu, creierul trebuie să trimită 
un mesaj muşchilor picioarelor tale şi spatele tău să le facă să se 
mişte şi să se îndoaie corect, în aşa fel încât să poţi sta jos. De 
asemenea, creierul direcţionează ochii să privească unde să 
mergi, astfel încât să nu cazi. Ce s-ar întâmpla dacă ochii tăi s-ar 
uita într-o direcţie şi picioarele tale ar merge într-alta? În curând ai 
cădea, nu-i aşa? 
 Acum, cine este Capul Trupului Bisericii şi cine comandă 
creştinii în aşa fel încât ei să ştie ce să facă şi unde să meargă? 
Să citim răspunsul din Biblie. Ascultaţi cu atenţie şi veţi descoperi 
cine este.  
 Citeşte Efeseni 5:23 

  „Hristos este Capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului“.  
 Da, Domnul Isus este Capul Trupului. El este Acela căruia 
toate mădularele Trupului trebuie să I se supună. Dacă eşti un 
creştin adevărat, atunci eşti un mădular al Trupului lui Hristos, 
Biserica. Asculţi tu în fiecare zi ce îţi spune Domnul Isus Hristos, 
Capul? Îţi faci timp să citeşti Cuvântul Lui şi să asculţi învăţăturile 
Lui, în aşa fel încât să poţi să te supui Lui? Sper că tu faci asta în 
fiecare zi; este atât de important.  
 Învăţătorule, fii sigur că ai disponibile meditaţii zilnice din Biblie şi arată 
copiilor cum să le folosească. 

 Un creştin numit Ionatan, căruia într-adevăr îi plăcea să spună 
celorlalţi despre Domnul Isus, călătorea într-o noapte cu maşina. 
Şoferul era foarte obosit şi a adormit. Maşina a traversat drumul şi 
a fost zdrobită de un camion care venea din direcţia opusă. În 
accident, Ionatan a fost rănit foarte tare. Şira spinării a fost 
afectată. De atunci, Ionatan nu a mai putut să meargă pe jos, ci a 
trebuit să folosească un scaun cu rotile. 
 În timp ce stătea în acel scaun, uneori picioarele lui se mişcau 
într-un mod necontrolat. Ionatan explică: „Ele nu fac ceea ce 
vreau eu să facă pentru că legătura dintre ele şi creierul meu, prin 
coloana vertebrală, este afectată. Asta este exact ceea ce se 
întâmplă când un creştin face ceea ce vrea el, fără să asculte de 
poruncile lui Hristos, Capul Bisericii“.  
 Fii sigur că asculţi de Domnul Isus Hristos astfel încât să faci 
ceea ce îţi spune El şi nu vei fi ca un picior sau ca o mână care se 
mişcă fără control.  
 Biblia compară Biserica nu numai cu un Trup viu, ci şi cu 
altceva. Ascultaţi acest verset şi veţi descoperi următoarea 
imagine. 
 Citeşte Apocalipsa 19:7 

 „Să ne bucurăm, să ne veselim, şi să-i dăm slavă! Căci a venit 
nunta Mielului; soţia Lui s-a pregătit“. 
 
Planşa 1-3 
 Da, Biserica este ca o mireasă, aşteptând ziua nunţii când 
Mirele sau soţul va veni să o ia să locuiască cu El în casa Lui.  
 Ei, cine credeţi că este Mirele? Da, Domnul Isus Hristos. În 
versetul pe care l-am citit, El este numit Mielul. Acesta este unul 
din numele date lui Hristos pentru că El a murit ca un miel pentru 
păcatele noastre.  
 Când te gândeşti la o nuntă, la o mireasă şi la un mire care se 
căsătoresc, care este cuvântul care îţi vine în minte aproape 
imediat? Confeti? Tort de nuntă? Inel de nuntă? Mai important 

Planşa 1-3 

Planşa 1-2 

PowerPoint 1-2a 

PowerPoint 1-2b 

Citeşte (sau cere unui copil mai 

mare să citească) versetele din 

Biblia ta.  

Citeşte (sau cere unui copil mai 

mare să citească) versetele din 

Biblia ta.  

ACM 

Arată cartonul cu Adevărul central: 

„Toţi cei ce se încred în Hristos 

pentru mântuire sunt membrii ai 

Bisericii adevărate.“  

PowerPoint 1-3a 

PowerPoint 1-3b 
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este cuvântul „dragoste“. Aceşti doi oameni se iubesc într-adevăr, 
ei vor să se căsătorească şi să trăiască la un loc, să poarte de 
grijă unul celuilalt şi să se facă fericiţi unul pe celălalt. 
 Un tânăr numit Ion s-a îndrăgostit de o fată numită Clara cu 
care voia să se căsătorească. Ion nu câştiga prea mulţi bani, dar 
a vrut să-i arate Clarei cât de mult o iubeşte. El şi-a economisit 
banii cât a putut de mult, luni de zile. Apoi într-o zi a mers la 
bijutier şi a cumpărat un cadou drăguţ pentru viitoarea lui 
mireasă. I l-a dat chiar de ziua ei de naştere. Îţi poţi imagina 
bucuria ei când a deschis cutia şi a găsit înăuntru un inel 
încântător! În felul acesta Ion a dovedit că o iubeşte pe Clara.  
 Cum a dovedit Domnul Isus că El a iubit biserica?  
 Versetul de memorat de astăzi ne spune cum şi-a arătat El 
dragostea. Să-l repetăm din nou.  
 Spuneţi împreună versetul de memorat (Efeseni 5:25b).  
 Aşa este, El a murit pe cruce pentru păcatele noastre. De ce? 
Pentru că tu şi eu merităm să fim despărţiţi pentru totdeauna de 
Dumnezeu. Noi nu am ascultat de Dumnezeu, am călcat legile lui 
Dumnezeu şi Dumnezeu spune că trebuie să fim pedepsiţi. Deci, 
de ce a murit Hristos? Dacă Hristos nu murea pentru noi, n-am fi 
putut fi iertaţi de Dumnezeu. Este dragostea lui Hristos pentru 
Biserică tot atât de puternică, ca atunci când a fost scris Noul 
Testament, cu sute de ani în urmă? Da. El te iubeşte tot atât de 
mult astăzi cum a iubit oamenii din Efes. El este Mirele Bisericii şi 
El iubeşte Biserica. El te iubeşte. Dacă ai crezut în Hristos şi 
păcatele tale au fost iertate, El vrea de asemenea ca şi tu să-L 
iubeşti, drept răsplată, la fel cum o mireasă îşi iubeşte soţul şi 
vrea să-i fie plăcută. 

Planşa 1-4 
 Unde este casa Domnului Isus Hristos, Mirele ceresc? 
Bineînţeles, cunoşti răspunsul! În cer! Aşa este. Acolo este El 
acum; dar avem promisiunea Lui că  într-o zi, El va lăsa acea 
casă frumoasă, ca să vină înapoi. Pentru ce? Va veni de data 
aceasta să-şi întâlnească Mireasa, Biserica - aceasta suntem noi 
toţi care Îi aparţinem şi care Îl iubim. Atunci ne va lua înapoi cu El 
la palatul Lui glorios, din cer. Când noi toţi care Îl iubim vom 
ajunge în cer, Biblia ne spune că acolo va fi o mare petrecere de 
nuntă, ca o ceremonie de nuntă, dar mult mai frumoasă şi fericită 
(Apocalipsa 19:7). 
 Nu ştim când Domnul Isus se întoarce pe pământ. Dar El ne-a 
spus să fim pregătiţi. Cum putem să fim pregătiţi? Iubindu-L, 
supunându-ne Lui, făcând lucrurile care Îi fac plăcere. O mireasă 
vrea să-i facă pe plac mirelui ei. O mireasă aşteaptă întotdeauna 
să-şi vadă mirele. Îl iubeşti pe Domnul Isus şi faci voia Lui? 
Aştepţi cu nerăbdare şi cu bucurie să-L vezi?  
 Deja am vorbit despre două imagini din Biblie care ilustrează 
Biserica. Îţi aminteşti care sunt ele? 
 Permite copiilor să răspundă. 
 Da, Trupul şi Mireasa. Acum o să ne uităm la o a treia 
imagine. Vedeţi dacă puteţi s-o descoperiţi în timp ce citim din 
Biblie. 
 Citeşte Efeseni 2: 20, 21.  
 „Fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi proorocilor, piatra din capul 
unghiului fiind Isus Hristos. În El toată clădirea, bine închegată, 
creşte ca să fie un Templu sfânt în Domnul“.  
Da, Biserica, trupul de credincioşi, este comparată aici cu o 
clădire. 

ACM 

Arată cartonul cu aplicaţia pentru 

copilul mântuit: „Trebuie să-L 

iubeşti şi să te supui lui Hristos, 

Capul Bisericii.“  

Planşa 1-4 PowerPoint 1-4 

ACM 

Citeşte (sau cere unui copil mai 

mare să citească) versetele din 

Biblia ta.  
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Planşa 1-5 
 Despre ce fel de clădire este vorba aici în Biblie? Este o clădire 
făcută din pietre, cărămizi şi mortar? Nu, nu este. Versetul pe 
care l-am citit ne spune că Domnul Isus este „piatra principală, din 
capul unghiului“. „Piatra din capul unghiului“ este o piatră mare 
folosită la îmbinarea a doi pereţi (ca în imagine), sau a patru 
pereţi atunci când este pusă în vârful unei clădiri sau piatra din 
temelie unde doi pereţi se unesc într-un unghi drept. Oriunde ar fi, 
o greutate uriaşă se sprijină pe ea. Fără piatra din unghi, clădirea 
s-ar prăbuşi. Aceasta ne învaţă că Domnul Isus Hristos este 
Acela în care toţi creştinii se încred şi pe care noi toţi ne bizuim. 
Dacă nu ar fi fost Domnul Isus Hristos care a murit pe cruce 
pentru păcatele noastre, Biserica n-ar exista. 

 Dar cine sunt „pietrele“ care înalţă clădirea? Tu, eu, şi toţi aceia 
care se încred în Domnul Isus pentru mântuire, sunt „pietrele“. 
Desigur că noi nu suntem pietre moarte, ci pietre vii, toţi 
potrivindu-ne la locul nostru în Biserică. 

 Ce fel de clădire este aceasta? Să citim din nou versetul 21. 
Vedeţi răspunsul la întrebarea mea? Este un „templu sfânt“. De 
ce îl numeşte Dumnezeu aşa? Răspunsul este în versetul 22. 
Vezi dacă poţi să înţelegi. Spune „Şi prin EL şi voi sunteţi zidiţi 
împreună, ca să fiţi un lăcaş al lui Dumnezeu, prin Duhul“. Asta 
înseamnă că Dumnezeu trăieşte în această clădire prin Duhul 
Său Sfânt. 

 Nu este minunat că Dumnezeu trăieşte în toţi şi în fiecare 
credincios care clădeşte Biserica? Nu-i de mirare că Dumnezeu 
ne vrea să fim sfinţi şi curaţi, dacă El trăieşte în noi, Biserica Lui. 
Chiar clădirea de cărămizi şi mortar pe care noi o numim 
„biserică“, nu este clădirea reală pe care Dumnezeu o vede! El 
vede un templu sfânt sau o clădire, clădită cu oameni. 

 Cu mulţi ani în urmă, regele unei anumite ţări a trebuit să facă 
o călătorie. Pe drum, el a decis că va sta în casele oamenilor 
obişnuiţi să vadă cum trăiesc. De-a lungul întregului itinerar pe 
care regele urma să îl facă în călătoria sa, oamenilor li se spunea: 
„Regele vine pe aceste drum şi va sta în casele oamenilor“. 

 Când bărbaţii şi femeile care locuiau în acele oraşe au auzit 
asta, toţi au început să-şi pregătească locuinţele lor în caz că 
regele ar decide să stea la ei. Au vopsit uşile şi ferestrele, au 
lustruit şi au curăţat podelele şi mobila. Perdelele şi feţele de 
masă erau spălate şi totul era pregătit. Nu toţi aveau privilegiul de 
a primi vizita regelui, dar toţi voiau să fie pregătiţi, în cazul în care 
ei ar avea şansa să-l aibă în casele lor.  

Regele regilor locuieşte în inima tuturor credincioşilor, nu doar în 
inima câtorva aleşi. El nu trece doar pentru o zi, ci El rămâne 
pentru totdeauna cu ei. Este inima ta ca un templu sfânt şi curat 
unde El poate să se simtă confortabil şi binevenit? 

Planşa 1-6 

 Oricum, această clădire încă nu este terminată. În Efeseni 2:21 
citim că ea „creşte ca să fie un Templu sfânt în Domnul“. Pe 
măsură ce tot mai mulţi oameni aud Evanghelia şi cred în Domnul 
Isus Hristos, ei devin „pietre vii“ în Biserică.  

 Tu şi eu putem ajuta Biserica să crească, în timp ce răspândim 
vestea bună a mântuirii şi ajutăm oamenii să vină să cunoască şi 
să iubească pe Domnul Isus. Ai putea împărtăşi Evanghelia cu un 
prieten, ca acest băiat din imagine? 

Planşa 1-5 

ACM 

PowerPoint 1-5a 

PowerPoint 1-5b 

Citeşte (sau cere unui copil mai 

mare să citească) versetul din 

Biblia ta.  

ACM Planşa 1-6 

PowerPoint 1-6 
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 Ştiu că se află câţiva copii aici care probabil nu au cerut 
niciodată lui Hristos să fie Domnul şi Mântuitorul lor personal. Nu 
v-aţi pus niciodată încrederea pe deplin în El. Poate că până 
acum ai crezut că dacă mergi la biserică ocazional duminica, asta 
este tot ce contează. Nu, ceea ce contează într-adevăr este ca tu 
să crezi în Hristos, să-i ceri să fie Mântuitorul şi Domnul tău. 
Atunci vei ştii că viaţa ta este clădită pe El, şi că vei fi în 
siguranţă. Primeşte-L ca Domnul şi Mântuitorul tău astăzi! Atunci 
Hristos va fi temelia solidă pentru viaţa ta şi vei aparţine Bisericii 
Domnului Isus Hristos. 

 Acum, pentru a patra imagine a Bisericii, să citim un verset şi 
să vedem dacă puteţi să o recunoaşteţi.  
 Citeşte Efeseni 2:19 

 „Aşa dar, voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci 
sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui 
Dumnezeu“.  
 Aceasta nu este aşa de uşor de recunoscut, dar dacă vă 
gândiţi la ultimele trei cuvinte „casa lui Dumnezeu“, atunci suntem 
învăţaţi că Biserica este ca o familie mare. Dacă suntem copii ai 
lui Dumnezeu, atunci noi suntem familia Lui.  

Planşa 1-7 

 Nu este nici un creştin care să fie străin sau necunoscut lui 
Dumnezeu. El ne cunoaşte pe toţi atât de bine şi ne iubeşte ca pe 
o parte a familiei Lui. Şi dacă iubim pe Domnul Isus Hristos vom 
iubi de asemenea şi alţi creştini, care sunt în Biserică. Ei sunt ca 
fraţi şi surori din aceeaşi familie, cu Dumnezeu ca Tatăl nostru 
Ceresc.  

 Copii, chiar aşa este. Oriunde călătoreşti în lume, când 
întâlneşti un alt creştin, este ca şi cum ai întâlni un frate sau o 
soră. Aveţi acelaşi Tată, amândoi iubiţi Cuvântul lui Dumnezeu, 
amândoi vreţi să-I fiţi plăcuţi lui Dumnezeu zi de zi; amândoi 
aşteptaţi cu nerăbdare să fiţi în cer într-o zi. Într-adevăr nu 
contează dacă acel creştin pe care îl întâlneşti este din Africa, 
Europa sau America — el este parte din familia lui Dumnezeu, ca 
şi tine. Nu contează aşa mult nici faptul că el se numeşte baptist, 
presbiterian, metodist sau penticostal. Lucrul important este că   
şi-a pus încrederea în Isus Hristos ca Domnul şi Mântuitorul lui 
personal şi că păcatele lui au fost iertate. Aceasta îl face şi pe el 
un copil al lui Dumnezeu.  
 Nu este minunat să aparţii unei astfel de familii mari, cu oameni 
din întreaga lume care să-i aparţină? 

Planşa 1-8 

 Învăţătorule: Micul exerciţiu care urmează este o cale plăcută de a 
recapitula şi a aplica ceea ce ai învăţat. Totuşi, dacă copiii tăi sunt mici 
şi agitaţi, poţi să-l omiţi şi să termini cu cele patru întrebări de aplicaţie 
de la sfârşit.  

 Ne-am gândit la diferite feluri în care Biblia ne ilustrează 
Biserica. Vă amintiţi care sunt acestea? Biserica este ca un ..., 
o ..., o ..., o ... (un Trup, o Mireasă, o Clădire şi o Familie).  

 O să vă spun câteva cuvinte şi voi puteţi să-mi spuneţi care din 
cele patru imagini se potrivesc cel mai bine cuvântului. De 
exemplu, dacă am spus „dragoste“ ai putea răspunde: „Aceasta 
se potriveşte cel mai bine cu „Mireasă“ pentru că Isus iubeşte 
Biserica - Mireasa Lui.“ Sau ai putea spune „dragoste merge cel 
mai bine cu „familie“, pentru că Dumnezeu iubeşte Biserica Lui ca 

Citeşte (sau cere unui copil mai 

mare să citească) versetele din 

Biblia ta.  

Planşa 1-7 PowerPoint 1-7 

Planşa 1-8 

PowerPoint 1-8a, b, c, d 

ACN 
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pe copiii dintr-o familie mare“. Sau ai putea spune „dragoste“ 
merge cel mai bine cu „familie“ pentru că noi ca şi creştini trebuie 
să iubim pe toţi ceilalţi creştini, pentru că noi toţi suntem parte din 
aceeaşi familie“.  

 Aţi înţeles? Ei bine, iată cuvintele. Ridică-ţi mâna în timp ce 
răspunzi şi dă-mi motivul pentru care ai potrivit cuvântul la una din 
imaginile Bisericii.  

 „Supunere“  (Posibil “trup“ - membrele trebuie să se  
    supună Capului; posibil „familie“ - copiii  
    trebuie să se supună „Tatălui“.) 

 „Creştere“   (Posibil „trup“ - este viu şi de aceea creşte; 
    posibil „clădire“ - ea este încă incompletă 
    şi creşte spre desăvârşire.) 

 „Lucrare“   (Posibil „trup“ - fiecare mădular are ceva 
    de făcut).  

 „Sfânt“  (Posibil „clădire“ - este un templu sfânt în 
    care trăieşte Dumnezeu). 

 „Colaborare“ (Posibil „trup“ - toate mădularele trebuie  
   să lucreze pentru un singur scop; posibil  
   „familie“ - aşa cum toţi membrii trebuie să  
   trăiască şi să lucreze bine împreună). 

Acum haideţi să schimbăm. Vă voi da cuvântul-imagine şi îmi veţi 
da două cuvinte care se potrivesc.  

 trup 

 familie 

 clădire 

 Mireasă 

Bine! Mi-a plăcut asta! 

Acum iată patru întrebări cu care vom încheia. Gândiţi-vă la ele! 

1.  Ca parte a „Trupului Bisericii“, asculţi de Domnul Isus, Capul? 

2.  Ca parte din „Mireasă“, iubeşti pe Domnul, cum ar trebui? 

3.  Ca parte a „Clădirii“, eşti un loc sfânt pentru ca Dumnezeu să 
locuiască acolo? 

4. Ca parte a familiei, arăţi prietenie şi înţelegere celorlalţi 
creştini care sunt fraţii şi surorile tale? 

 

Învăţătorule, ai putea explica ideea cutiei cu întrebări copiilor şi să-i încurajezi să 
pună întrebările la care doresc să le răspunzi în timpul celor şase ore. 

Arată cartonul cu aplicaţia pentru 

copilul mântuit.  

ACM 
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Câteva versete citate în această lecţie 
Ai putea face mai multe copii ale acestei pagini, astfel încât copiii mai mari să găsească versetele cu uşurinţă şi să ia parte 
la citirea lor.  

 Romani 12:4, 5  

„Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi 
slujbă, tot aşa, şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos; dar fiecare în parte, 
suntem mădulare unii altora“. 

 1 Corinteni 12:14-16  
„Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dacă piciorul ar zice: „Fiindcă nu sunt 
mână, nu sunt din trup“, - nu este pentru aceasta din trup? Şi dacă urechea ar zice: „Fiindcă 
nu sunt ochi, nu sunt din trup“, - nu este pentru aceasta din trup?“ 

 Efeseni 5:23  

„Hristos este capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului“. 

 Apocalipsa 19:7  
„Să ne bucurăm, să ne veselim, şi să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; soţia Lui s-a 
pregătit“. 

 Efeseni 5:25 
„Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea.“ 

 Efeseni 2:20, 21  
„Fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi proorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos. În 

El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfânt în Domnul.“ 

 Efeseni 2:22  
„Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un lăcaş al lui Dumnezeu, prin Duhul“. 

 Efeseni 2:19  
„Aşa dar, voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună cetăţeni cu 

sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu. 

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE  

1. Care sunt cele patru cuvinte-imagini pe care le găsim în Biblie descriind Biserica? (Un trup, o 
mireasă, o clădire şi o familie).  

2.  Numeşte trei părţi ale corpului uman şi spune de ce este importantă fiecare parte. (Răspunsurile 
pot varia). 

3.  De ce este atât de important ca mădularele Trupului să se supună lui Hristos Capul? (Capul 
unui trup fizic este acolo unde este creierul şi creierul este cel care dă comenzi celorlalte părţi 
ale trupului. Domnul Isus este Capul trupului şi Cel de care trebuie să asculte toate membrele 
trupului).  

4.  După părerea ta, de ce compară Dumnezeu Biserica cu o Mireasă? (Domnul Isus iubeşte 
biserica, aşa cum un mire îşi iubeşte mireasa. Exact aşa cum o mireasă îşi aşteaptă mirele, tot 
aşa Biserica Îl aşteaptă pe Domnul Isus să vină să-şi ia Biserica, Mireasa Lui, să locuiască în 
casa Lui).  

5.  Unde se află frumoasa casă la care Hristos Mirele îşi va duce Biserica, Mireasa Lui? (În cer). 

6.  Cum devine o persoană o „piatră vie“ în templul lui Dumnezeu? (Încrezându-se în Domnul Isus 
pentru a primi mântuirea).  

7.  Orice persoană este membră al familiei lui Dumnezeu? De ce da sau de ce nu? (Nu, numai 
aceia care s-au încrezut în Domnul Isus pentru a primi mântuirea sunt copiii lui Dumnezeu şi fac 
parte din familia Lui).  

8.  Ce descoperiri minunate faci când vorbeşti cu un creştin pe care nu l-ai întâlnit niciodată 
 înainte? (Răspunsurile vor varia, dar cele date în text includ: amândoi aveţi acelaşi Tată, 
 amândoi iubiţi Cuvântul lui Dumnezeu; amândoi doriţi să-i fiţi plăcuţi lui Dumnezeu în fiecare zi; 
 amândoi aşteptaţi cu nerăbdare să ajungeţi în cer într-o zi; amândoi v-aţi încrezut în Domnul 
 Isus Hristos ca Domnul şi Mântuitorul vostru personal şi păcatele voastre au fost iertate).  
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LECŢIA 2                                                                                
BISERICA DIN IERUSALIM 

Închinare, purtare de grijă, rugăciune 

 

Texte biblice pentru învăţători  

Fapte 2:40-47; Faptele Apostolilor 6:1-7; Faptele Apostolilor 12:1-19; Efeseni 5:18-21. 

Adevărul central 

Dumnezeu vrea ca copiii Lui să meargă la biserică. 

Aplicaţie 

Nemântuiţi:  Roagă-L pe Domnul Isus să fie Mântuitorul tău şi apoi vei face parte din  
   familia Lui,  Biserica.  

Mântuiţi:   Frecventează biserica şi implică-te în lucrările din biserică. 

Verset de memorat 

„Hristos este capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului“. (Efeseni 5:23) 

Ajutoare vizuale:  

 Planşe: 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7 şi 2-8  sau  

 Slide-uri PowerPoint: 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7 şi 2-8  şi  

 Cuvinte scrise pe carton: „Dumnezeu doreşte ca copiii Lui să meargă la biserică“ şi 
„Frecventează biserica şi implică-te în ceea ce face Biserica“ 

Sugestii pentru implicarea copiilor în învăţare 

 Copiii pot citi versete cu voce tare aşa cum au făcut la lecţia 1.  

 

Schiţa lecţiei 

Introducere 

 Ce vă place să faceţi atunci când vă întâlniţi cu prietenii voştri? 

Desfăşurarea evenimentelor 

Planşa 2-1  Primii creştini din Ierusalim se întâlneau împreună pentru a se închina (Fapte 2) 

Planşa 2-2  Dumnezeu vrea să-L lăudăm şi să I ne închinăm astăzi, ca Biserică  ACM, ACN 

Planşa 2-3 În Biserica primară din Ierusalim erau mulţi oameni săraci (Fapte 6) 

Planşa 2-4  Alegerea celor 7 diaconi 

Planşa 2-5  Grija pentru cei săraci astăzi în Biserică      ACM 

Planşa 2-6  Biserica din Ierusalim se întâlneşte să se roage pentru Petru (Fapte 12) 

Planşa 2-7  Îngerul îl eliberează pe Petru 

Concluzie 

Planşa 2-8  Dumnezeu vrea să ne rugăm, ca Biserică      ACM, ACN 
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LECŢIA  

 
Introducere 
 Când vă întâlniţi cu prietenii voştri, care sunt câteva din 
lucrurile pe care vă place să le faceţi împreună cu ei?  
 Lasă copiii să răspundă. Ei pot sugera lucruri ca: să discute, să se joace, să 
asculte muzică, să se plimbe, etc. 

 Îţi aminteşti că în lecţia noastră trecută ne-am gândit la 
Biserică. Ce sau cine reprezintă Biserica? Ea cuprinde oamenii 
care Îl iubesc pe Domnul Isus Hristos. Aceşti oameni se întâlnesc 
adesea la un loc duminica şi în alte câteva zile ale săptămânii. 
Astăzi o să învăţăm de ce Biserica se întâlneşte la un loc.   
 Poţi folosi rebusul „biserica noastră“ - dar cuvintele nu vor fi adăugate în acea 
ordine. 

Planşa 2-1 
 De ce se întâlnesc creştinii împreună, ca Biserică? Găsim unul 
din motive când citim despre biserica primară. Această biserică a 
început după ce Domnul Isus a murit, a înviat din nou şi s-a întors 
în cer. Deşi Domnul Isus şi-a părăsit ucenicii ca să se întoarcă la 
casa Lui cerească. El le-a dat Duhul Sfânt, astfel încât ei nu s-au 
simţit părăsiţi de El. Erau plini de bucurie şi se strângeau adesea 
în Ierusalim împreună cu alţii, care de asemenea Îl iubeau pe 
Domnul Isus Hristos. Ce făceau ei?  Ei bine, să citim Fapte 2:47 
şi vom vedea: 
  „Ei lăudau pe Dumnezeu, şi erau plăcuţi înaintea întregului 
norod. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce 
erau mântuiţi“.  
 Ştii ce înseamnă acest verset? Ce făceau creştinii? Îl lăudau 
pe Dumnezeu. Şi ce făcea Dumnezeu? Adăuga la Biserică în 
fiecare zi. Să privim mai îndeaproape la ceea ce făceau creştinii. 
Ce înseamnă să „lauzi pe Dumnezeu“? Înseamnă să te gândeşti 
la Dumnezeu cu dragoste şi respect (închinare) şi să-i mulţumeşti 
pentru cât de bun şi blând este El. Înseamnă să-I spui „Te iubesc 
Dumnezeule, pentru că eşti atât de bun, atât de puternic, atât de 
măreţ“. Cunoşti alt cuvânt care înseamnă acelaşi lucru? Să ne 
uităm la rebusul nostru de aici. Cuvântul are un „n“ şi un i în el şi 
este lung de 9 litere. Ce crezi? Ai nevoie de ajutor? Începe cu „Î“. 
Aşa este, cuvântul este „închinare“. Motivul cel mai important 
pentru care creştinii se strâng la un loc este să se închine lui 
Dumnezeu.  
 Cum te închini tu lui Dumnezeu? Efeseni 5:19 răspunde la 
această întrebare. Un fel de a te închina lui Dumnezeu este să 
cânţi cântece care spun cine este Dumnezeu şi ce a făcut El. 
Probabil că primii creştini din vremea Noului Testament au cântat 
Psalmii. Cineva a pus Psalmii pe note şi au cântat despre ceea ce 
este Dumnezeu şi ceea ce a făcut El. 

Planşa 2-2 
 Când vei merge la biserică duminica dimineaţa, vei observa că 
o parte a timpului este petrecut în cântare - la fel cum facem noi 
aici, în grupul nostru.  
 A cânta nu înseamnă a umple timpul dintre rugăciune şi lecţii, 
ci aceasta chiar ne ajută să-I mulţumim şi să ne închinăm lui 
Dumnezeu, din inimile noastre. În timp ce cânţi imnuri, este 
nevoie să-ţi aminteşti că Îi cânţi lui Dumnezeu. Ai observat ce 
spunea versetul din Efeseni 5:19b pe care tocmai l-am citit?   
„Cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului“? Lui 

Planşa 2-2 

Planşa 2-1 

PowerPoint 2-1a 

Citeşte tu (sau cere unui copil mai 

mare să citească) versetul din 

Biblia ta. 

PowerPoint 2-1b 

Citeşte tu (sau cere unui copil mai 

mare să citească) versetul din 

Biblia ta. 

PowerPoint 2-2a 
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Dumnezeu Îi place să audă lauda ta, dacă ea vine într-adevăr din 
inimă. Totuşi uneori, Dumnezeu trebuie să fie trist când vede 
bărbaţi şi femei, băieţi şi fete cântând cuvinte încântătoare de 
laudă, dar netrăindu-le. Ei nu se mai gândesc la Dumnezeu. 
Probabil că se uită în jur sau doar rostesc cuvintele, dar se 
gândesc la ceva complet diferit, precum ce vor mânca la prânz 
sau la jocul pe care vor să-l joace după-amiază. Când mergi la 
biserică trebuie să-ţi aminteşti că eşti acolo să „dai“ ceva lui 
Dumnezeu şi un lucru pe care îl dai este închinarea.  
 Deci, data viitoare când cânţi imnuri religioase sau cântări de 
cor, întreabă-te: „Ce semnifică aceste cuvinte pentru mine? Chiar 
le cred şi chiar vreau să le spun?“ Atunci cântă cântările cu 
bucurie şi din inimă. Făcând asta, tu îi spui lui Dumnezeu că Îl 
iubeşti şi I te închini.  
 Poate că eşti aici astăzi şi nu mergi la biserică pentru că nu-L 
cunoşti şi nu-L iubeşti pe Domnul Isus ca Mântuitorul tău. Poate 
că vrei să ai păcatele iertate dar nu prea ştii ce să faci. Te rog să 
vii şi să-mi vorbeşti la sfârşitul orei. Aş fi foarte bucuros să te ajut.  
 Cântarea imnurilor religioase duminica dimineaţa nu este 
singura parte a serviciului bisericesc, mai este de obicei şi un timp 
de rugăciune. Uneori liderul sau pastorul este cel care conduce în 
rugăciune, şi apoi un număr de oameni se vor ruga. Aproape 
întotdeauna, o parte din aceste rugăciuni sunt rugăciuni de 
închinare - când te gândeşti doar la Dumnezeu şi Îi spui cât de 
minunat este El. El este atotputernic şi înţelept, veşnic şi 
desăvârşit. I te închini lui Dumnezeu în timpul rugăciunii? Dacă o 
faci, Dumnezeu va primi cu bucurie lauda şi închinarea ta. Cât de 
trist trebuie să fie El când copiii Lui nu-L respectă şi visează cu 
ochii deschişi în acele momente. Haideţi să continuăm să vedem 
alt motiv pentru care Biserica se strânge la un loc, şi vom putea 
să completăm un alt cuvânt. 
 În Ierusalim, ucenicii Domnului Isus (apostolii) au predicat 
Evanghelia în orice ocazie. Duhul Sfânt a lucrat prin cuvintele lor 
şi mii de oameni au fost mântuiţi. Biserica a crescut foarte mult, 
tot mai mulţi oameni fiind adăugaţi la ea în fiecare zi. Printre noii 
creştini erau oameni bogaţi şi oameni săraci. Oamenii bogaţi erau 
foarte recunoscători Domnului pentru tot ceea ce a făcut pentru 
ei, mântuindu-i şi făcându-i copiii Lui. Ei voiau să-şi arate 
dragostea lor faţă de Dumnezeu ajutându-i pe ceilalţi creştini care 
erau săraci. 

Planşa 2-3 
 Să  citim ce au făcut creştinii.  
 Citeşte Faptele Apostolilor 2: 44, 45.  

 „Toţi cei ce credeau erau împreună la un loc, şi aveau toate de 
obşte. Îşi vindeau ogoarele şi averile, şi banii îi împărţeau între 
toţi, după nevoile fiecăruia“.  
 Aceşti oameni erau preocupaţi de văduve şi orfani. Puteţi să-mi 
spuneţi de ce erau preocupaţi de văduve şi orfani?  
 Lasă copiii să răspundă.  

 Da, pentru că tatăl familiei a murit, şi nu era nimeni care să 
poată să lucreze şi să câştige bani, astfel încât să poată cumpăra 
hrană, îmbrăcăminte şi alte lucruri necesare. Era slujba 
apostolilor să vadă dacă banii daţi săracilor, văduvelor şi orfanilor 
ajungeau la oamenii îndreptăţiţi să le primească. Oricum,  
Biserica creştea aşa de repede şi erau aşa de mulţi oameni în 
nevoie, că apostolii nu aveau timp să organizeze munca aşa cum 
trebuie şi să se asigure că toţi care aveau nevoie au fost ajutaţi. 
Se părea că o parte din văduve erau lăsate de-o parte. 

ACM 

ACN 

Arată cartonul cu aplicaţia pentru 

copilul mântuit: „Frecventează 

biserica şi implică-te în lucrările 

din biserică.“ 

Planşa 2-3 

Citeşte tu (sau cere unui copil mai 

mare să citească) versetul din 
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PowerPoint 2-3 
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Planşa 2-4 
 Deci, ce crezi că a făcut Biserica cu privire la această 
problemă? Să citim Fapte 6:3 şi vom găsi răspunsurile la două 
întrebări: 
 Ce soluţie a fost găsită pentru problemă?  
 După ce soluţia a fost găsită, cum au petrecut apostolii cea mai 
mare parte din timpul lor?  
 „De aceea, fraţilor, alegeţi dintre voi şapte bărbaţi, vorbiţi de 
bine, plini de Duhul Sfânt şi înţelepciune, pe care îi vom pune la 
slujba aceasta. Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune şi în 
propovăduirea Cuvântului“ (Faptele Apostolilor 6:3). 
 Răspunde la întrebări. 

 Au fost aleşi şapte bărbaţi şi munca lor era să ajute pe cei în 
nevoi: văduve, orfani, săraci şi bolnavi.  

Planşa 2-5 
 Sunt, de asemenea, oameni care fac acest fel de muncă în 
cele mai multe dintre bisericile de astăzi, cu toate că nu fiecare 
biserică are şapte oameni. Unele biserici care sunt foarte mari, au 
mai mulţi de şapte, dar dacă sunt mici, vor avea mai puţin de 
şapte. O parte din munca acestor bărbaţi era să vadă dacă 
Biserica se îngrijeşte de cei în nevoi.  
 Să ne uităm la rebusul nostru. Ce cuvânt ar putea rezuma 
această muncă a Bisericii? Ai recunoscut cuvântul de aici care 
conţine un „r“? Da, este a îngriji, a purta de grijă - alt motiv 
pentru care o biserică se strânge la un loc este să poarte de grijă 
unul celuilalt. Aceia dintre noi care sunt creştini, sunt 
recunoscători pentru că Dumnezeu ne poartă de grijă. Ştim că 
Dumnezeu ne iubeşte atât de mult că a trimis pe Fiul Său iubit să 
moară pentru noi, ca păcatele noastre să poată fi iertate şi să 
putem avea viaţa veşnică. Zi de zi Dumnezeu ne poartă de 
asemenea de grijă, dându-ne sănătate, putere, hrană, 
îmbrăcăminte, părinţi şi prieteni buni care ne iubesc. Deci, pentru 
că Dumnezeu ne iubeşte şi ne poartă de grijă, noi trebuie să 
avem grijă de aceia care sunt săraci, în nevoi, şi au mai puţin 
decât noi. Acesta este unul dintre motivele pentru care vrem ca 
biserica noastră să ajute pe toţi aceia care au probleme şi 
neajunsuri. Cum ajută astăzi o biserică pe oamenii care au 
probleme şi neajunsuri? 
 Un mod este când oamenii din Biserică fac cumpărături pentru 
o doamnă mai bătrână care trăieşte singură. Alt mod este să 
vizitezi oamenii bolnavi din spital; alţii ajută trimiţând copiii săraci 
într-o tabără pentru o vacanţă frumoasă. Apoi Crăciunul este 
ocazia favorabilă de a da cadouri familiilor în nevoi.  
 Uneori auzim despre dezastre groaznice ca războaie, 
cutremure şi foamete. În aceste situaţii, Biserica ar putea strânge 
colecte speciale de bani sau îmbrăcăminte, hrană şi 
medicamente ca să le trimită oamenilor din acea ţară, care acum 
sunt fără case şi înfometaţi.  
 Când creştinii dintr-o biserică lucrează împreună în acest fel, ei 
pot să facă foarte multe lucruri bune şi pot să îngrijească de 
oamenii în nevoi. Dumnezeu ne spune că Biserica trebuie să dea 
laudă lui Dumnezeu, să se închine şi să poarte de grijă altora. 
Dar, dacă un creştin este singur şi nu vrea să meargă la biserică, 
cum ar putea el ajuta pe aceia în nevoi? Cum ar mai putea el să 
ştie cine este în nevoi? Este cu atât mai greu să-i ajute pe ceilalţi! 

 

Planşa 2-4 

Citeşte tu (sau cere unui copil mai 

mare să citească) versetul din 

Biblia ta. 

PowerPoint 2-4 

Planşa 2-5 

ACM 

PowerPoint 2-5 
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Planşa 2-6 
 Acum haideţi să găsim un cuvânt cu litera „R“ pentru rebusul 
nostru. Litera „R“ este la începutul cuvântului. Vreo presupunere? 
L-am menţionat mai înainte. Să continuăm lecţia şi să vedem 
dacă puteţi să-l rezolvaţi.  
 În Faptele Apostolilor capitolul 12 citim relatarea despre felul în 
care Petru a fost aruncat în închisoare pentru că a predicat 
Evanghelia. Regele Irod a plănuit să-l omoare cât mai curând. 
Petru era păzit de 16 soldaţi în interiorul închisorii din Ierusalim. 
Această închisoare avea pereţi puternici de piatră şi porţi de fier 
astfel încât era imposibil pentru cineva să evadeze. 
 Dar în exteriorul pereţilor acestei închisori ceva foarte important 
se întâmpla într-o casă din Ierusalim. Biserica s-a strâns la un loc 
în acea casă şi ei făceau acest lucru foarte important. Puteţi să 
ghiciţi ce era? Aminteşte-ţi că este un cuvânt cu „R“! Să citim 
Fapte 12:5. 
 „Deci Petru era păzit în temniţă, şi Biserica nu înceta să înalţe 
rugăciuni către Dumnezeu pentru el.“ 
 Da, cuvântul este „rugăciune“. Creştinii s-au întâlnit la un loc 
să se roage. Ei au stat în rugăciune şi L-au rugat pe Dumnezeu 
să-l elibereze pe Petru din închisoare şi să nu-i dea voie regelui 
Irod să-l execute, să-l omoare pe Petru. Irod plănuia să facă 
aceasta chiar în următoarea zi. 

Planşa 2-7 
 Dumnezeu a auzit rugăciunile lor şi le-a răspuns într-un mod 
minunat. În timpul nopţii, când Petru dormea în celula sa, el a fost 
dintr-o dată trezit de un înger. O lumină mare a strălucit în 
închisoare, dar soldaţii care îl păzeau pe Petru au continuat să 
doarmă. Lanţurile care îl legau pe Petru de soldaţi au căzut la 
pământ. 
 Îngerul a zis lui Petru „Ridică-te şi pune-ţi sandalele“ şi a 
început să-l conducă pe Petru prin coridoarele închisorii. În sfârşit 
au ajuns la poarta mare de fier care dădea în strada oraşului. 
 Petru trebuie să se fi întrebat „Ce se va întâmpla acum?“ Dar 
poarta mare de fier s-a deschis singură, şi îngerul şi Petru au 
trecut prin ea. Petru era liber! El a putut să scape şi să meargă să 
spună prietenilor săi ceea ce s-a întâmplat. El n-a mai fost omorât 
de Irod, ci a continuat să predice Evanghelia pentru mult mai mulţi 
ani.  
 Când a făcut Dumnezeu această minune extraordinară? 
Atunci când Biserica întreagă s-a adunat la un loc să se roage 
Lui. Dumnezeu vrea ca Biserica să se roage. Dumnezeu chiar a 
dat o promisiune specială în Biblie pentru creştinii care se roagă 
la un loc. Să citim Matei 18:20  
 „Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, 
sunt şi Eu în mijlocul lor“. 

Planşa 2-8 
 Adesea, creştinii merg la biserică să se roage la un loc o dată 
pe săptămână. La întâlnirea de rugăciune ei cântă un imn religios 
sau două, citesc puţin din Biblie şi apoi petrec restul timpului 
rugându-se lui Dumnezeu. 
 În timpul rugăciunii, ei Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru toată 
bunătatea şi dragostea Lui. Ei se roagă pentru oamenii care au 
neajunsuri şi probleme - cei care sunt fără putere, bătrâni, săraci, 
şi de asemenea pentru cei care sunt bolnavi şi în spital. Se roagă 
pentru aceia care nu sunt mântuiţi şi pentru cei care predică 
Evanghelia în această ţară şi în străinătate.  

Planşa 2-6 

PowerPoint 2-6a 

Citeşte tu (sau cere unui copil mai 

mare să citească) versetul din 
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PowerPoint 2-6b 

Planşa 2-7 PowerPoint 2-7 

Planşa 2-8 
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PowerPoint 2-8 
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 Este minunat cum Dumnezeu răspunde rugăciunilor Bisericii 
Lui. 
 Învăţătorule, renunţă la următorul paragraf dacă nu este potrivit nevoilor 
copiilor tăi.  
 Poate că uneori când nu ai prea multe teme, ţi-ar place să 
mergi la întâlnirea de rugăciune din biserica ta. Dacă Îl cunoşti pe 
Domnul Isus Hristos ca Mântuitorul tău, atunci aparţii Bisericii lui 
Dumnezeu şi El vrea să mergi împreună cu alţi credincioşi şi să te 
rogi. Poate că ţi-ar place să mergi la întâlnirea de rugăciune din 
biserica noastră. Aş fi foarte bucuros să te iau, dacă părinţii tăi îţi 
permit să vii cu mine. Ne întâlnim _________ seara (învăţătorule 

indică ziua respectivă). Copiii sunt foarte bine veniţi şi aceia dintre voi 
care-L iubesc pe Domnul Isus pot cu siguranţă să ia parte şi la 
rugăciune. 
 Dacă eşti creştin, Domnului i-ar place ca tu să mergi la biserică 
duminica. El nu vrea ca tu să mergi doar pentru că ţi-ai format un 
obicei sau să stai nepăsător acolo. El vrea ca tu să mergi, pregătit 
să dăruieşti, aşa cum făceau creştinii din Ierusalim. Ei dăruiau lui 
Dumnezeu  închinându-se, purtând de grijă celorlalţi, rugându-se 
pentru ceilalţi. Vei fi la biserică duminica aceasta? Sper că îi vei 
cere lui Dumnezeu să facă posibil ca tu să fii acolo. 
 După cum ai învăţat, Biserica este o familie - o familie 
compusă din bărbaţi, femei şi copii care au cerut Domnului Isus 
Hristos să fie Mântuitorul lor. Aceasta este o familie care poartă 
de grijă, iubeşte şi se roagă unul pentru celălalt.  
 Eşti tu parte din familia lui Dumnezeu? Dacă nu te-ai încrezut 
în Domnul Isus ca Mântuitorul tău, atunci nu eşti. Întoarce-te din 
păcatul tău astăzi şi puneţi încrederea în Hristos. El te va ierta şi 
te va accepta ca pe copilul Său. El spune în Cuvântul Său că 
„celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui 
Dumnezeu.“ Ioan 1:12. 
 
Câteva versete citate în această lecţie 
Poţi să faci copii ale acestei pagini şi să le dai copiilor să le folosească în timpul 
orei). 

 Fapte 2:47  
„Ei lăudau pe Dumnezeu, şi erau plăcuţi înaintea întregului 
norod. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce 
erau mântuiţi“. 

 Efeseni 5:19 
 „Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări 

duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă 
Domnului“. 

 Fapte 2:44,45  
 „Toţi cei ce credeau, erau împreună la un loc, şi aveau toate 

de obşte. Îşi vindeau ogoarele şi averile, şi banii îi împărţeau 
între toţi, după nevoile fiecăruia“. 

 Fapte 6:3  
 „De aceea, fraţilor, alegeţi dintre voi şapte bărbaţi, vorbiţi de 

bine, plini de Duhul Sfânt şi înţelepciune, pe care îi vom pune 
în slujba aceasta. Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune şi 
în propovăduirea Cuvântului“. 

 Fapte 12:5  
 „Deci Petru era păzit în temniţă, şi Biserica nu înceta să înalţe 
 rugăciuni către Dumnezeu pentru el“. 
 

ACM 

Arată cartonul cu aplicaţia pentru 

copilul mântuit. 

Arată cartonul cu adevărul central: 

„Dumnezeu vrea ca copiii Lui să 

meargă la biserică.“ 

ACN 
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Întrebări recapitulative 
 
1.  Ce înseamnă „închinare“? (Să te gândeşti la Dumnezeu cu dragoste şi respect/reverenţă şi să-i 

mulţumeşti pentru cât de bun şi generos este El). 

2.  Sunt cel puţin două lucruri pe care un creştin trebuie să le facă, atunci când adunarea cântă un 
imn religios. Care sunt acestea? (Se gândeşte la ceea ce cântă şi Îi cântă lui Dumnezeu). 

3.  Numeşte două lucruri pe care creştinii nu trebuie să le facă, atunci când pastorul conduce 
rugăciunea. (Să nu fie lipsiţi de respect şi să nu stea nepăsători — să viseze cu ochii deschişi). 

4.  Ce au făcut creştinii bogaţi ai Bisericii din Ierusalim ca să ajute săracii? (Şi-au vândut 
posesiunile şi au dat banii apostolilor pentru a-i împărţi săracilor, văduvelor şi orfanilor).  

5.  Câţi oameni erau aleşi să ajute oamenii săraci? (Şapte). 

6.  În timp ce aceşti oameni se asigurau că cei în nevoi erau ajutaţi, ce alte două lucruri făceau 
apostolii? (Se rugau şi îi învăţau pe alţii din Cuvântul lui Dumnezeu). 

7.  Dă-mi trei exemple de felul cum ajută Biserica astăzi pe cei în nevoi. (Răspunsurile din text 
includ: a face cumpărături pentru o persoană în vârstă care locuieşte singură; a vizita bolnavi la 
spital; a trimite copii săraci în tabără pentru o vacanţă frumoasă; a oferi cadouri de Crăciun 
familiilor nevoiaşe; a face colecte speciale de bani, îmbrăcăminte, mâncare sau medicamente 
pentru a trimite celor afectaţi de război, cutremur sau foamete). 

8.  Unde era Petru când Biserica se ruga pentru el şi de ce era el acolo? (În închisoare, datorită 
faptului că predicase Evanghelia).  

9.  Cum le-a răspuns Dumnezeu rugăciunilor? (Dumnezeu a trimis un înger să-l elibereze pe 
Petru).  

10.  La o adunare de rugăciune a bisericii, pentru ce fel de oameni se roagă cei din biserică? 
(Pentru cei neputincioşi, în vârstă sau săraci; pentru cei bolnavi şi în spitale; pentru cei 
nemântuiţi; pentru cei ce vestesc Evanghelia în această ţară şi peste hotare).  
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LECŢIA 3                                                                                
BISERICA DIN ANTIOHIA 
Răspândirea Evangheliei 
 
Texte biblice pentru învăţători 
 Faptele Apostolilor 11:19-30; 13:1-4; 1 Corinteni 16:1; 2 Corinteni 9:6, 7; 2 Corinteni 6:2. 

Adevăr central 

 Ca parte din Biserică, copiii lui Dumnezeu trebuie să împărtăşească Evanghelia cu alţii.  

Aplicaţie:  

 ACM: Frecventează biserica şi împărtăşeşte Evanghelia cu alţii. 

 ACN: Ascultă şi acceptă Evanghelia care este predată. 

Verset de memorat 
 „Hristos este capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului“ (Efeseni 5:23). 

Ajutoare vizuale:  

 Planşele: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7 şi 3-8  

sau  

 Diapozitive PowerPoint: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7 şi 3-8  

şi  

 Fâşii cu cuvinte scrise: „Ca parte din Biserică, copiii lui Dumnezeu trebuie să împărtăşească 
Evanghelia cu alţii“ şi „Frecventează biserica şi împărtăşeşte Evanghelia cu alţii“. 

Sugestie cu privire la implicarea copiilor în predare   

 După ce ai prezentat învăţătura, clasa ar putea interpreta următoarea scenetă: câţiva copii invită 
un prieten care este un creştin nou să vină cu ei la biserică. El şovăie să meargă, şi prezintă câteva 
scuze, dar ei îi spun cât de important este să mergi la biserică şi să fii implicat în ea. Ei vor 
recapitula câteva din motivele date la cele două lecţii trecute. 

 Dacă grupul este destul de mare, împarte copiii în două sau trei grupe. Fiecare grup interpretează 
aceeaşi mică scenetă şi la sfârşit toţi votează ca să decidă care grup a jucat cel mai bine ca să 
convingă noul copil creştin să meargă la biserică cu ei. 

Schiţa lecţiei  

Introducere 

 Cum a încercat vântul să-l facă pe un om să se dezbrace de palton.  

Desfăşurarea evenimentelor 

Planşa 3-1  Primii creştini predică în Antiohia (Fapte 11) 

Planşa 3-2 Dumnezeu vrea ca Biserica să predice astăzi Evanghelia.  ACN, ACM 

Planşa 3-3  Ilustrare a puterii Evangheliei       ACN 

Planşa 3-4  Profeţii din Antiohia prezic foamete (Fapte 11) 

Planşa 3-5  Biserica din Antiohia dăruieşte pentru creştinii din Ierusalim. 

Planşa 3-6 Câteva dintre învăţăturile lui Dumnezeu despre dărnicie    

Planşa 3-7 Biserica din Antiohia îi trimite pe Pavel şi pe Barnaba ca misionari (Fapte 13) 

Concluzie 

Planşa 3-8 Dumnezeu vrea ca Biserica de astăzi să fie implicată în misiune ACM 
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LECŢIA  
 
 
Introducere 
 Ai auzit povestea sau fabula despre cum a decis vântul într-o zi 
friguroasă să încerce să-l facă pe un om să se dezbrace de 
palton? 
 Vântul a început să bată cât a putut de tare. Omul nu şi-a dat 
jos haina. Aşa că vântul a bătut din ce în ce mai tare peste bietul 
om. Dar, cu cât vântul bătea mai tare, cu atât omul îşi strângea 
haina mai mult în jurul lui. Cu cât vântul urla mai mult, cu atât 
omul era mai hotărât să-şi ţină paltonul pe el. 
 Aceasta seamănă puţin cu ceea ce s-a întâmplat creştinilor din 
Ierusalim. Suferinţa venea peste creştini ca un vânt rece, dar cu 
cât bătea mai tare şi mai rece, cu atât erau mai hotărâţi să 
trăiască pentru Domnul Isus şi să spună altora despre El. 
 Cam în acelaşi timp când Petru era în închisoarea din 
Ierusalim, şi alţi creştini sufereau. Unii dintre ei erau bătuţi şi puşi 
în închisoare, în timp ce alţii erau chiar omorâţi. De exemplu, un 
om numit Ştefan a fost omorât cu pietre şi lui Iacov (unul din 
ucenici) i-a fost tăiat capul. De ce erau aceşti creştini trataţi aşa 
de rău? Pentru că  L-au iubit pe Domnul Isus şi au predicat 
Evanghelia. 

Planşa 3-1 
 Oricum, alţi creştini, pentru a scăpa de persecuţie, au fugit în 
alte oraşe. Acolo ei au predicat Evanghelia şi au trăit pentru 
Domnul Isus. În acest fel, Evanghelia s-a împrăştiat prin oraşele 
şi ţările din jur.  
 Câţiva dintre aceşti creştini au călătorit o distanţă mare şi au 
ajuns într-un oraş mare la nord de Ierusalim. Numele oraşului era 
Antiohia. Deşi ei fuseseră trataţi cu cruzime pentru că au slujit 
Domnului Isus în Cipru şi Cirene, aceşti oameni n-au încetat să 
vorbească despre El şi să predice Cuvântul lui Dumnezeu 
oamenilor din Antiohia, care nu l-au auzit niciodată înainte. Crezi 
că oamenii din acest oraş imoral ascultau Evanghelia? Să citim 
Fapte 11:21.  
 „Mâna Domnului era cu ei, şi un mare număr de oameni au 
crezut şi s-au întors la Domnul“.  
 Ce minunat! Mulţi oameni chiar au ascultat şi au fost mântuiţi. 
De fapt, atât de mulţi oameni au fost mântuiţi şi Biserica creştea 
atât de repede, că a trebuit să vină doi predicatori importanţi ca 
să ajute. Ei se numeau Barnaba şi Pavel. Aceşti doi oameni au 
continuat să predice şi să înveţe în acest oraş. Poţi să-ţi imaginezi 
cum predicau prin pieţe, pe străzi, în casele oamenilor şi oriunde 
oamenii ar asculta Evanghelia? Barnaba şi Pavel au folosit orice 
ocazie să predice despre Domnul Isus Hristos. 

Planşa 3-2 
De la aceşti oameni învăţăm altă slujbă importantă pe care o 

fac creştinii, ca biserică. Cuvântul pe care îl căutăm conţine un 
„c“. Îţi dai seama ce ar putea fi? Este „a predica“.  

A predica înseamnă să anunţi sau să vesteşti Evanghelia 
Domnului Isus Hristos. Dumnezeu a dat Bisericii slujba de a 
predica Evanghelia oamenilor, femeilor, băieţilor şi fetelor, astfel 
încât să vină să cunoască pe Domnul Isus Hristos şi să creadă în 
El pentru a fi mântuiţi. 
 De obicei, Evanghelia este predicată duminica în timpul 
serviciilor bisericeşti. În alte ocazii, bisericile au una sau două 

Planşa 3-1 

Vezi Faptele Apostolilor 7:59-60 

şi 12:2. 

PowerPoint 3-1 

Arată Antiohia şi Ierusalim pe o 

hartă. Poate doreşti să arăţi şi Cipru 

şi Cirene.  

Cu toate că referirea la Pavel sub 

acest nume este făcută pentru prima 

dată în Faptele Ap. 13:19 (în loc de 

Saul), pentru simplificare vom 

folosi doar numele „Pavel“. Saul 

este numele lui evreiesc, iar Pavel 

numele lui roman.  

Planşa 3-2 PowerPoint 3-2 
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săptămâni speciale de întâlniri de evanghelizare, numite 
„săptămâni de misiune“. Alt mod de a predica Evanghelia este 
atunci când creştinii ies uneori pe străzi sau parcuri şi ţin o 
întâlnire de evanghelizare. 

Înainte de a împărtăşi mesajul evanghelistic altora, tu trebuie 
să fii sigur că l-ai înţeles şi că i-ai dat ascultare. Dumnezeu îţi 
spune în Biblie să te întorci de la păcatele tale şi să crezi în 
Domnul Isus  ca Mântuitor al tău. Dacă faci asta, Dumnezeu 
promite că îţi şterge păcatele. (Fapte 3:19). De ce trebuie să 
avem păcatele şterse? De ce sunt păcatele aşa de rele? Păcatele 
pe care le facem - a minţi pe mama, a copia răspunsurile temei la 
matematică de la altcineva şi a spune că tu ai făcut tema, a dori 
ca fratele sau sora ta să fi fost în familia altcuiva - acestea sunt 
păcate împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat legile Lui. 
Când nu-l ascultăm pe Dumnezeu, atunci noi Îi spunem „Vreau 
calea mea, nu a Ta“.  

Pedeapsa pentru păcat este despărţirea de Dumnezeu. Noi 
toţi am păcătuit şi am mers pe calea noastră proprie. Noi ne-am 
născut păcătoşi, dorind propria noastră cale. Cu toate acestea, 
Dumnezeu este dragoste şi îndurare. El a ştiut că există o singură 
cale prin care am putea avea păcatele îndepărtate. Fiul lui 
Dumnezeu, Cel Desăvârşit, a trebuit să moară pentru păcatele 
noastre, apoi a înviat dintre cei morţi (1 Corinteni 15:3, 4). Biblia 
ne spune „Pocăiţi-vă dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca 
să vi se şteargă păcatele“ (Fapte 3:19). „A te pocăi“ înseamnă a 
recunoaşte deschis păcatul tău şi a dori ca Domnul să-ţi schimbe 
viaţa. „A te întoarce“ înseamnă să renunţi la păcatul tău şi să te 
întorci la Domnul, crezând că El poate să te mântuiască de 
păcatul tău. Când faci asta, Domnul Isus Hristos îţi iartă păcatele 
şi ţi le îndepărtează. Atunci nu vei mai fi despărţit de Dumnezeu. 
Te face copilul Lui şi te ajută să-I dai ascultare. Ai cerut vreodată 
să te mântuiască? Fă-o astăzi. El te va mântui. 

Dacă eşti mântuit, atunci vei avea dorinţa ca şi prietenii tăi 
nemântuiţi, membrii familiei tale, să audă Evanghelia. Poţi să-i 
aduci la biserică sau la o întâlnire specială de evanghelizare. N-ar 
fi minunat dacă Domnul s-ar folosi de tine ca să aduci pe unul 
dintre ei la Hristos? 

Acum câţiva ani în Polonia a trăit un băiat numit Czeslaw. 
Părinţii lui erau creştini adevăraţi care iubeau pe Dumnezeu, dar 
Czeslaw nu era. El auzise adesea mesajul Evangheliei pentru că 
părinţii lui i-au spus despre dragostea lui Hristos. Mama lui 
Czeslaw s-a rugat pe genunchi de multe, foarte multe ori pentru 
ca fiul ei să ajungă să-L cunoască pe Domnul şi să fie mântuit de 
păcatul său. Duminica, părinţii lui chiar aveau întruniri în propria 
lor casă, unde era predicată Evanghelia şi oamenii din oraş se 
adunau împreună să laude pe Dumnezeu. Aceasta îl enerva 
foarte mult pe Czeslaw. De fapt, el devenise atât de nervos că a 
decis să pună într-o duminică o bombă în casă. 

La şcoală, Czeslaw învăţase puţină chimie şi a decis să facă o 
bombă acasă. A pregătit-o cu atenţie şi a pus-o la subsol, 
pregătită să explodeze când creştinii aveau să se întâlnească 
acolo. Bomba a explodat, dar nu a fost destul de puternică aşa 
încât să rănească pe cineva. Când Czeslaw s-a întors acasă, a 
descoperit că bomba făcuse câteva pagube casei, dar bineînţeles 
că nu a putut să-i oprească pe creştini să se închine Domnului.  

Câţiva ani mai târziu, Czeslaw a mers într-o tabără de vară. El 
nu şi-a dat seama, dar era o tabără de tineret organizată de 
creştini. La acea tabără a auzit Evanghelia prezentată cu claritate 

ACN 

Citeşte tu (sau cere unui copil mai 

mare să citească) Faptele Apostoli-

lor 3:19 din Biblia ta.  

ACM 

Arată cartonul cu Adevărul central: 

„Ca parte din Biserică, copiii lui 

Dumnezeu trebuie să împărtăşească 

Evanghelia cu alţii.“ 
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din nou. Ceva minunat s-a întâmplat. Dumnezeu i-a înmuiat inima 
lui împietrită şi Czeslaw a cerut lui Dumnezeu să-l ierte pentru 
păcatul şi răzvrătirea lui. A crezut în Hristos şi a devenit un copil al 
lui Dumnezeu. De atunci au trecut mulţi ani. Czeslaw este acum 
misionar, vestind Evanghelia băieţilor şi fetelor din Polonia şi în 
alte ţări din Europa centrală şi de est. El este atât de înflăcărat 
acum să spună despre Domnul Isus pe cât era înainte de ostil 
Evangheliei. 

Planşa 3-3 
Aici în grupul nostru v-am prezentat aceeaşi Evanghelie pe 

care Czeslaw a auzit-o şi care l-a schimbat. Te vei întoarce şi tu 
de la păcatul tău astăzi şi vei veni la Domnul Isus, să-i ceri să fie 
Mântuitorul tău? El este aici şi poate să te mântuiască şi pe tine 
dacă vii la El.  

Noi, cei care vă învăţăm şi vă ajutăm aici la Grupul Vestea 
Bună, suntem şi noi membrii bisericii. Noi împărtăşim Evanghelia 
cu voi în fiecare săptămână. Dorinţa noastră cea mai mare este 
ca aceia dintre voi care nu-L cunosc pe Isus Hristos ca Domnul şi 
Mântuitorul lor, să fie mântuiţi.  

La fel cum Barnaba şi Pavel au predicat Evanghelia oamenilor 
din Antiohia, vrem şi noi să-ţi dăm acelaşi mesaj: „Renunţă la 
păcatul tău şi încrede-te în Hristos“. Fără  El eşti la fel de pierdut 
ca oamenii care trăiau în oraşul păgân Antiohia cu mult timp în 
urmă. 

Planşa 3-4 
Domnul a continuat să binecuvânteze biserica din Antiohia şi 

ea a crescut mare şi puternică. Mulţi, foarte mulţi oameni care nu 
auziseră niciodată Evanghelia, şi-au pus încrederea în Hristos ca 
Mântuitorul şi Domnul lor şi au început să-L slujească în biserică.  

În acele zile, câţiva oameni au venit de la biserica din Ierusalim 
şi au vorbit creştinilor din Antiohia. Prin Duhul Său Sfânt, 
Dumnezeu a dat unuia dintre aceşti oameni putere specială ca să 
spună ceva ce avea să se întâmple în viitor. Noi nu putem să 
facem aceasta. Nu putem să spunem, de exemplu, ce o să se 
întâmple peste trei ani. Când trăiau Barnaba şi Pavel, totuşi 
Dumnezeu a spus uneori oamenilor ce se va întâmpla în viitor. 
Dumnezeu a ajutat pe acest om să facă asta.  

El se numea Agab şi a spus bisericii din Antiohia că o să vină o 
mare foamete. (Foamete este atunci când nu există destulă hrană 
pentru fiecare). Aşa că biserica din Antiohia a decis să strângă 
câteva ajutoare speciale pentru a-i ajuta pe creştinii din Iudea, 
zona din jurul Ierusalimului.  

Planşa 3-5 
Să citim Faptele 11:29 şi vom vedea cât de mult au dat ucenicii 

şi creştinii.  
„Ucenicii au hotărât să trimită, fiecare după puterea lui, un 

ajutor fraţilor, care locuiau în Iudea“. 
Da, se spune „fiecare după puterea lui“. Asta înseamnă că 

fiecare a dat cât a putut. 
Şi cum au ajuns ajutoarele în Iudea? Mesagerii speciali au fost 

Barnaba şi Pavel, care au dus ajutoarele pentru creştinii din 
Ierusalim şi Iudea.  

Acum puteţi să recunoaşteţi cuvântul care are un „o“ şi un „c“ ? 
Are de-a face cu a dărui bani. Da, înseamnă să dăruieşti, să 
participi la „colecta“ pentru lucrarea lui Dumnezeu. Noi deja am 
vorbit puţin despre asta, dar Biblia ne învaţă mult despre dăruirea 

Planşa 3-3 PowerPoint 3-3 

ACN 

Planşa 3-4 

PowerPoint 3-4a 

PowerPoint 3-4b 

Citeşte tu (sau cere unui copil mai 

mare să citească) versetul din 

Biblia ta.  

Planşa 3-5 PowerPoint 3-5 
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de bani lui Dumnezeu. Iată câteva reguli simple, dar importante 
prin care Dumnezeu ne spune despre dărnicia faţă de El.  

Planşa 3-6 

1.  Daţi ceea ce puteţi să daţi (Faptele Ap. 11:29). Am văzut 
cum oamenii din Biserica din Antiohia au dat fiecare atât cât 
au putut. Dumnezeu nu se aşteaptă de la noi să dăm mult 
dacă avem puţin. Nu putem să dăm 10 lei dacă avem doar 5 
lei. Dar dacă Dumnezeu ne-a dat mulţi bani, atunci El este 
foarte bucuros dacă Îi dăm mai mult Lui.  
 Dumnezeu ne spune în Biblie să-i dăm Lui cel puţin a zecea 
parte din ceea ce câştigăm (Leviticul 27:30-32). Dacă Îl iubeşti 
şi vrei să asculţi de El, ai vrea să începi să faci acest lucru? 
Înseamnă că dacă primeşti 5 lei, îi dai lui Dumnezeu 50 de 
bani. Dacă câştigi sau primeşti 20 de lei, îi dai lui Dumnezeu 2 
lei. 

2. Dumnezeu vrea ca noi să dăm în mod regulat. Mai târziu 
apostolul Pavel a scris: „În ziua dintâi a săptămânii, fiecare din 
voi să pună deoparte acasă ce va putea, după câştigul lui, (1 
Corinteni 16:2). Aşa că în fiecare duminică trebuie să punem 
deoparte bani pentru Domnul. Noi nu-i dăm doar banii care au 
rămas din săptămâna trecută, ci la începutul fiecărei 
săptămâni trebuie să punem mai întâi deoparte banii pe care 
vrem să-i dăm Lui. 

3.  Dumnezeu vrea ca noi să dăm cu generozitate. Să citim ceea 
ce Dumnezeu spune în 2 Corinteni 9:6b „Cine seamănă (cu 
generozitate) mult, mult va secera“. Înţelegi ce înseamnă 
asta? Este ca şi cum ai semăna grâu; cu cât semeni mai mult, 
cu atât recolta ta va fi mai mare. Când Îi dăm lui Dumnezeu, 
este ca şi cum semănăm Sămânţa Bună. Cu cât dăm mai 
mult, cu atât rezultatele vor fi mai bune, şi cu atât lucrarea lui 
Dumnezeu va merge mult mai departe. 
 Imaginează-ţi un fermier uitându-se într-o primăvară la sacii 
de grâu din hambarul lui. El ştie că este vremea să scoată  
tractorul afară şi să înceapă să semene. Dar el a avut un an 
rău. Recoltele lui n-au fost bune. Aşa că zice: „Anul acesta o 
să semăn numai jumătate din grâul pe care îl semăn de obicei. 
O să economisesc bani dacă semăn doar şase saci de grâu în 
loc de doisprezece.“ Ce se va întâmpla când va veni timpul 
recoltatului şi va merge să secere recolta? Fireşte că va avea 
o recoltă mult mai mică decât în ceilalţi ani.  

Dumnezeu ne spune că tot aşa de adevărat este cu ceea 
ce dăm lui Dumnezeu. Dacă dăm puţin, vom primi puţin - va fi 
puţină binecuvântare. Lucrarea lui Dumnezeu va fi împiedi-
cată. Dacă dăm cu generozitate, vom primi mult mai mult. Vom 
fi bucuroşi ştiind că facem ceea ce Dumnezeu vrea ca noi să 
facem. Ne va face plăcere ştiind că prin aceasta ajutăm alţi 
oameni. Vom primi multe alte binecuvântări de la Dumnezeu. 

4. Să citim 2 Corinteni 9:7b: „Pe cine dă cu bucurie, îl iubeşte 
Dumnezeu.“ Dumnezeu vrea ca noi să dăm cu bucurie - nu 
pentru că trebuie să dăm sau pentru că este un obicei, ci 
pentru că vrem să dăm pentru Dumnezeu şi pentru lucrarea 
Lui. Trebuie să dăm cu bucurie. Când ne gândim la toată 
dragostea şi bunătatea pe care El ne-a arătat-o, atunci vom 
dori să-I dăm cu bucurie ceea ce putem. 

Planşa 3-6 

PowerPoint 3-6a 

PowerPoint 3-6d 

PowerPoint 3-6b 

PowerPoint 3-6c 
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Planşa 3-7 
Creştinii din Antiohia şi-au dat cu bucurie banii pentru oamenii 

săraci din Iudea, dar foarte curând a fost o altă lucrare importantă 
în care s-au implicat prin donaţia lor.  

Ei s-au simţit aşa de fericiţi că Evanghelia a ajuns la ei prin 
acei creştini curajoşi din Ierusalim. Cât de mult trebuie să fii lăudat 
ei pe Dumnezeu pentru oameni ca Barnaba şi Pavel care au 
predicat Evanghelia cu atâta credinţă. Dar au început să se 
gândească la toate celelalte ţări din jurul lor, unde oamenii nu au 
auzit niciodată Evanghelia. Cum vor ştii aceşti oameni despre 
Dumnezeu? Dumnezeu i-a călăuzit pe creştinii din Antiohia să ia o 
decizie foarte importantă. Ei au decis să trimită doi oameni să 
predice Evanghelia în alte oraşe şi ţări. Asta este ceea ce fac 
misionarii.  
 Dumnezeu voia ca biserica din Antiohia să trimită pe aceşti doi 
misionari. Ştiţi cine erau ei? Pavel şi Barnaba!  
 Poate că biserica s-a gândit: „Nu putem să trimitem pe aceşti 
doi oameni importanţi. Avem nevoie de ei aici în Antiohia pentru 
că este atât de mult de lucru“.  
 Nu, ei au trimis oamenii cei mai buni ca să fie misionari, să 
ducă Evanghelia în alte ţări. Să scriem cuvântul „misionari“ aici 
în rebusul nostru.  

Planşa 3-8 
Dumnezeu încă doreşte ca biserica de astăzi să trimită 

misionari care să răspândească Evanghelia - bărbaţi şi femei care 
să ducă Vestea Bună a Domnului Isus la oameni care niciodată 
nu au auzit de El; la oameni care trăiesc în oraşe mari, pe plaiurile 
munţilor, în corturile din deşerturi sau care trăiesc lângă mare sau 
pe insule tropicale. Toţi oamenii trebuie să audă Vestea Bună 
despre felul cum Domnul Isus Hristos a murit pe cruce ca să-i 
mântuiască de păcatul lor.  

Sunt sigur că creştinii din Antiohia care nu au putut să meargă 
cu Pavel şi Barnaba, s-au rugat pentru ei, pentru călătoria lor şi  le
-au dat bani ca să-i ajute să plătească biletul pentru corabia cu 
care aveau să traverseze Marea Mediterană. Ce parte vei avea în 
lucrarea de misiune? Nu ar fi minunat dacă Dumnezeu te-ar 
chema, aşa cum l-a chemat pe Pavel şi pe Barnaba ca să predice 
Evanghelia în anumite locuri? Ce privilegiu! Chiar dacă 
Dumnezeu nu te cheamă să mergi într-o altă ţară, poţi ajuta 
misionarii prin rugăciunile şi dăruirea ta. 

De îndată ce creşti şi devii tânăr, iar apoi adult, nu vei mai 
frecventa grupul acesta. Poate că unii veţi fi ajutoare sau 
învăţători. Asta ar fi minunat! Dar alţii nu vor fi. Dar vei fi un 
membru activ al bisericii tale? O vei ajuta să facă slujbele pe care 
Biserica din Antiohia le făcea atât de bine cu mult timp în urmă: să 
predice, să dăruiască şi să trimită misionari? 

 
Învăţătorule, aminteşte copiilor despre cutia cu întrebări care va fi deschisă în 

săptămâna a şasea. 
 Recapitulează aici rolurile bisericii din lecţia 2 şi 3. Apoi explică sceneta care 
ar putea fi interpretată acum sau poate săptămâna viitoare. 
 

Planşa 3-8 

Planşa 3-7 PowerPoint 3-7 

PowerPoint 3-8 
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Versete citate în lecţie 

 Fapte11:21  
 „Mâna Domnului era cu ei, şi un mare număr de oameni au crezut şi  s-au întors la Domnul.“ 

 Fapte 3:19 
 „Pocăiţi-vă dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele“. 

 Fapte 11:29  
 „Ucenicii au hotărât să trimită, fiecare după puterea lui, un ajutor fraţilor, care locuiau în Iudea“. 

 1 Corinteni 16:2  
 „În ziua dintâi a săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea, după câştigul 
 lui.“  

 2 Corinteni 9:6b  
 „Cine seamănă mult, mult va secera.“ 

 2 Corinteni 9:7  
 „Pe cine dă cu bucurie, îl iubeşte Dumnezeu.“ 
 
ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE  
 
1.  Spre ce oraş au călătorit câţiva dintre creştinii care erau persecutaţi în Ierusalim? (Antiohia). 

2.  Cine erau cei doi lucrători creştini de seamă care au venit să predice în Antiohia? (Barnaba şi 
Pavel). 

3.  Ce a făcut Biserica din Antiohia când a auzit vestea că va fi o foamete în Ierusalim? (Au făcut o 
colectă specială pentru a ajuta pe fraţii lor din Iudea).  

4.  Spuneţi-mi două dintre cele patru reguli pe care le-am studiat cu privire la dărnicia faţă de 
Dumnezeu. (Două din acestea: dăruieşte cât poţi, dăruieşte regulat, dăruieşte cu generozitate, 
dăruieşte cu bucurie).  

5.  Care era următoarea slujbă, la fel de importantă ca şi dărnicia faţă de Dumnezeu, în care 
Biserica din Antiohia s-a implicat? (A trimis doi misionari, doi oameni care să predice 
Evanghelia în alte oraşe şi ţări).  

6.  Într-un fel, de ce putea să pară puţin ciudat că ei au trimis pe Pavel şi pe Barnaba ca misionari? 
(Ei au trimis pe cei mai buni oameni ca misionari).  

7.  Este nevoie astăzi de misionari? De ce? (Da, pentru că toţi oamenii au nevoie să audă Vestea 
Bună despre Domnul Isus şi cum el a murit pe cruce pentru a-i salva de păcatele lor).  

8.  Cum putem ajuta lucrarea de misiune? (Prin rugăciune şi dărnicie).  

9. Spuneţi-mi trei activităţi ale Bisericii pe care le-am studiat săptămâna aceasta şi pe care le-am 
scris în rebusul „Biserica“. (Închinare, îngrijire, rugăciune).  

10. Spuneţi-mi trei activităţi pe care le-am studiat în această săptămână. (Predicare, dăruire, 
trimiterea de misionari). 
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LECŢIA 4                                                                                
BISERICA DIN TROA 
Amintirea morţii Domnului, studiul, părtăşia 

 

Text biblic pentru învăţători 

Faptele Apostolilor 20:6-12 

Adevărul central 

Credincioşii cresc prin părtăşia cu Domnul şi cu poporul Lui.  

Aplicaţie 

Mânuiţi: Planifică-ţi să frecventezi biserica pentru a avea părtăşie. 

Verset de memorat 

„Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei“ (Evrei 10:25a). 

Ajutoare vizuale:  

 Planşele: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7, 4-8 

sau  

 Diapozitive PowerPoint: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7, 4-8 

şi  

 Cuvinte pe carton: „Credincioşii cresc prin părtăşie cu Domnul şi cu oamenii Săi“ şi „Planifică-ţi 
să frecventezi biserica şi să ai părtăşie“. 

Sugestii de implicare a copiilor în predare 

 La sfârşitul lecţiei, ai putea să le dai copii ale rebusului „Biserica noastră“ şi să-i laşi să 
completeze cuvintele şi să ia lucrarea acasă.  

 Continuă să încurajezi copiii să pună întrebările în „cutia cu întrebări“ pentru săptămâna a 
şasea. 

 

Schiţa lecţiei 

Introducere 

Imaginează-ţi că ai fost invitat la o zi de naştere... 

Desfăşurarea lecţiei 

Planşa 4-1  Biserica din Troa se întâlneşte duminica seara să „frângă pâinea“. 

Planşa 4-2  Instituirea cinei Domnului de către Hristos înainte de moartea Lui. 

Planşa 4-3  Dumnezeu vrea ca poporul Lui să-şi amintească de moartea lui Hristos prin 

   cina Domnului.          ACM 

Planşa 4-4  Pavel a predicat în Troa până la miezul nopţii şi Eutih a căzut de la fereastră. 

Planşa 4-5  Este foarte important să ne adunăm duminica şi să studiem Cuvântul lui  

    Dumnezeu.          ACM 

Planşa 4-6  Creştinii din Troa stăteau până în zori bucurându-se de părtăşie. 

Planşa 4-7  Părtăşia creştină este foarte importantă.     ACM 

Concluzie 

Planşa 4-8  Ilustraţia focului care se stinge când lemnele sunt despărţite. ACM 
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Prezentarea Evangheliei  

 

Drumul roman  

 Romanii au construit multe drumuri, conducând de la capitala 
lor spre diferite părţi ale Europei. Aceste drumuri duceau la Roma.  

 În Cartea Romani din Biblie, Dumnezeu ne arată calea care 
duce la El, astfel încât să putem să fim la un loc cu El.  

 Sunt patru paşi principali de urmat. Dacă vrei să faci acei paşi 
astăzi şi ai nevoie de ajutor, vino şi stai pe unul din aceste locuri 
din faţă, după încheierea programului 

 

Pasul 1 — Nevoia noastră 

„Căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui 
Dumnezeu“ (Romani 3:23).  

 Calea spre Dumnezeu începe văzându-ţi nevoia. Primele trei 
capitole din Romani ne vorbesc despre cum fiecare persoană, 
chiar dacă încearcă sau nu să fie bună, nu s-a supus legilor lui 
Dumnezeu aşa cum trebuia. Viaţa ta şi a mea nu este ceea ce 
trebuie să fie. Ai păcătuit, ai făcut lucruri rele, şi ai nevoie să ţi se 
ierte păcatele. Ai nevoie ca Dumnezeu să-ţi schimbe viaţa. Ai 
făcut acest prim pas? Vrei ca Dumnezeu să te ierte şi să te facă 
ceea ce vrea El ca tu să fii? 

 

Pasul 2 — Singurul Mântuitor 

 „Dar Dumnezeu îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, 
pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.“ (Rom. 
5:8)  

 Următorul pas este să-ţi dai seama că numai Isus Hristos 
poate să-ţi îndepărteze păcatele. A murit pe cruce şi a luat 
pedeapsa pentru păcat în locul nostru. Pe când atârna acolo pe 
cruce, Dumnezeu a pus asupra Domnului Isus toate păcatele 
noastre. La trei zile după ce a murit, Dumnezeu L-a înviat dintre 
cei morţi ca să arate că El este Fiul Lui şi că a plătit în întregime 
pentru toate păcatele noastre. Crezi că Isus Hristos este singurul 
Mântuitor şi pentru că El a murit şi a înviat din nou, poate să ne 
îndepărteze păcatele? 

 

Pasul 3 — Darul lui Dumnezeu 

„Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui 
Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru“. 
(Romani 6:23)  

 Este necesar să vedem că nimic din ceea ce facem noi nu 
poate să ne pună într-o stare după voia lui Dumnezeu. Merităm să 
fim despărţiţi de Dumnezeu pentru totdeauna din cauza păcatului 
nostru, dar Dumnezeu ne oferă ca dar o viaţă nouă, împreună cu 
El. Recunoşti că nu poţi să faci nimic ca să te mântuieşti singur? 
Înţelegi că Dumnezeu vrea să-ţi dea în dar această viaţă nouă cu 
El, şi toate păcatele tale să fie iertate? 

Învăţătura pentru copilul nemântuit 

nu este dezvoltată în această lecţie. 

Include învăţătura pentru aceşti 

copii în altă parte a programului, 

vorbind despre „Drumul roman“.  
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Pasul 4 — Ce să faci? 

„Fiindcă oricine va chema Numele Domnului va fi 
mântuit“ (Romani 10:13). 

Ultimul pas este să ceri Domnului să te mântuiască şi să crezi 
că El o face. Dacă ai cădea într-o groapă adâncă şi nu ai putea să 
ieşi, ai avea nevoie de cineva care să te salveze. Dacă un om ar  
privi jos în groapă, n-ai striga la el să te ajute? La fel este şi cu 
Domnul Isus. Tu eşti cufundat în păcatul tău şi numai El poate să 
te salveze. Trebuie să spui Domnului în rugăciune „Doamne, 
mântuieşte-mă de păcatul meu. Ajută-mă să renunţ la lucrurile 
care nu îţi sunt plăcute“. Biblia ne dă o promisiune minunată, şi 
anume că dacă te întorci la Dumnezeu din toată inima, „vei fi 
mântuit“. Dumnezeu îşi ţine întotdeauna această promisiune; poţi 
conta pe El. Îi vei cere să te mântuiască de păcatul tău? Poţi face 
asta chiar acum. Dacă Domnul vorbeşte inimii tale, nu amâna. 
Ascultă la ceea ce Dumnezeu îţi spune în cartea Romani. Cere 
Domnului să te mântuiască şi păcatele tale vor fi iertate; vei fi 
împreună cu Dumnezeu.  
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LECŢIA 

Imaginează-ţi că ai fost invitat la ziua de naştere a unui prieten 
foarte special. Eşti invitat pentru întreaga zi la casa prietenului şi o 
parte a distracţiei este tocmai masa îmbelşugată. Felul de 
mâncare principal constă din pui prăjit, cartofi prăjiţi, salată şi 
macaroane. Apoi urmează un desert încântător cu prăjitură şi 
îngheţată.  

La sfârşitul mesei, te întrebi „Care a fost partea cea mai bună a 
mesei? Ce mi-a plăcut cel mai mult?“ Este foarte greu de răspuns, 
pentru că toate au fost bune! 

Când începem să ne gândim la biserică, ne simţim uneori în 
acelaşi fel. Ne întrebăm „Care sunt lucrurile cele mai importante 
cu privire la biserică? Care din aceste lucruri pe care le învăţăm 
mă fac cel mai fericit? Ei bine, toate sunt minunate şi toate sunt 
importante. Să învăţăm ceva mai mult despre biserică. 

Planşa 4-1 
Ne vom întoarce la cartea Faptele Apostolilor capitolul 20. 

Pavel, marele misionar, după ce a plecat din Antiohia, a călătorit 
mulţi ani predicând Evanghelia acolo unde numele Domnului Isus 
nu era cunoscut. Ca rezultat, mulţi oameni au crezut în Hristos şi 
au fost înfiinţate biserici mici în multe oraşe. 

Într-o zi, Pavel, a venit cu corabia în portul Troa. El fusese 
acolo înainte, dar se întorsese să viziteze şi să ajute creştinii. S-a 
îndreptat din locul unde erau corăbiile legate şi s-a dus la camera 
unde se întâlneau creştini la un loc. Ce zi a săptămânii era? Să 
citim Fapte 20:7  

„În ziua dintâi a săptămânii, eram adunaţi laolaltă ca să 
frângem pâinea. Pavel … vorbea ucenicilor.“  

Da, era prima zi a săptămânii. Care este aceasta? Duminica, 
bineînţeles. Şi de ce se întâlniseră ucenicii laolaltă? Da, ca să 
frângă pâinea. 

Ei înmânau o bucată de pâine şi fiecare dintre ei rupeau pe 
rând o bucată şi o mâncau. De ce făceau ei asta? Ei bine, ei 
făceau ceea ce Domnul Isus îi învăţase pe ucenici să facă. 

Planşa 4-2 
Domnul Isus în noaptea dinainte de a muri, şi-a strâns ucenicii 

laolaltă pentru o ultimă cină în camera de sus a unei case din 
Ierusalim. El a luat o pâine, I-a mulţumit lui Dumnezeu pentru ea 
şi a rupt-o în bucăţi.  

Apoi a spus ucenicilor Săi: „Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul 
meu“ (Matei 26:26).  

El a vrut să spună: „Această pâine vă aminteşte de trupul 
meu“. Şi aşa cum rupea pâinea în bucăţi, El spunea într-un mod 
foarte clar prietenilor Săi că ziua următoare trupul Lui va fi frânt şi 
va fi atârnat pe cruce. El urma să moară pentru păcatele lor şi 
pentru ale noastre.  

Apoi Domnul Isus a luat un pahar cu vin, a mulţumit şi l-a 
înmânat ucenicilor Săi spunând: „Beţi toţi din el; căci acesta este 
sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă 
pentru mulţi, spre iertarea păcatelor“ (Matei 26:27, 28). 

Din nou îi învăţa că vinul pe care îl turna le va aminti de 
sângele Lui care va curge ziua următoare pe cruce, făcând posibil 
pentru toţi aceia care vor crede în El să fie mântuiţi de păcatele 
lor.  

Planşa 4-1 PowerPoint 4-1 
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Domnul Isus a vrut ca ucenicii Lui să mănânce pâinea şi să 
bea vinul nu numai cu acea ocazie, ci de fiecare dată când se vor 
aduna împreună. Asta este ceea ce făceau creştinii din Troa. 
Crezi că erau trişti sau veseli când făceau aşa? Ei bine, ei erau 
chiar bucuroşi pentru că prin moartea Domnului Isus, ei aveau 
viaţă veşnică. În acelaşi timp când se bucurau de semnificaţia 
morţii lui Hristos, ei erau foarte respectuoşi şi meditativi pentru că 
îşi aminteau cu toţii că Hristos suferise pentru ei. 

Planşa 4-3 
Şi astăzi în bisericile noastre ne adunăm laolaltă să mâncăm 

pâinea şi să bem vinul aşa cum făceau creştinii din Troa. Astăzi 
noi numim această întâlnire specială „Cina Domnului“. O facem ca 
să ne amintim de suferinţa şi moartea Domnului Isus Hristos 
pentru noi.  

Cina Domnului, este doar pentru aceia care într-adevăr Îl 
cunosc şi Îl iubesc pe Isus Hristos. Numai creştinii adevăraţi 
trebuie să ia parte la acest serviciu special! Şi în timp ce pâinea şi 
vinul este înmânat în jur, fiecare creştin trebuie să mulţumească 
cu sinceritate Domnului pentru marea Sa dragoste, că S-a dat pe 
cruce acum sute de ani pentru păcatele noastre. Desigur că poţi 
să mulţumeşti Domnului pentru că a murit pentru tine, în timp ce 
eşti în camera ta, sau la şcoală sau în orice alt loc. La Cina 
Domnului, pe de altă parte, ni se aminteşte într-un mod foarte 
special despre moartea Domnului Isus pentru noi.  

Sunt diferenţe în frecvenţa cu care bisericile iau Cina 
Domnului. În unele biserici creştinii iau Cina Domnului în fiecare 
duminică, în timp ce în altele este mai rar.  

Să scriem cuvintele „Cina Domnului“ în rebusul nostru. Mai 
sunt încă câteva cuvinte care lipsesc din rebus. Să vedem ce mai 
putem învăţa din Faptele Apostolilor capitolul 20. 

Planşa 4-4 
Pe lângă faptul că se întâlneau să ia parte la „Cina Domnului“, 

creştinii din Troa mai aveau şi un alt motiv important pentru care 
se strângeau împreună. Să citim Faptele Apostolilor 20:7b.  

„Pavel care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor, şi şi-a 
lungit vorbirea până la miezul nopţii“.  

Ei se întâlniseră la un loc să asculte pe apostolul Pavel care-i 
învăţa din Cuvântul lui Dumnezeu. Era aşa de interesant şi i-a 
ajutat pe toţi atât de mult că au continuat să asculte şi să studieze 
Cuvântul lui Dumnezeu ore întregi. Aţi observat când şi-a terminat 
Pavel predica? Da, la miezul nopţii! A vrut să-i înveţe tot ceea ce 
putea pentru că corabia lui urma să plece din port în dimineaţa 
următoare şi el avea să meargă în alt oraş. 

Printre creştinii care erau la acea întâlnire, era un tânăr numit 
Eutih. El a adormit în timp ce Pavel predica. Poate că lucrase din 
greu toată ziua şi era foarte obosit. Camera era plină cu mulţi 
oameni înghesuiţi ca să-l asculte pe Pavel. Biblia ne spune de 
asemenea că acolo erau multe lămpi cu ulei care ardeau şi 
probabil că camera era încălzită şi plină de fum. Şi bineînţeles că 
Pavel chiar a ţinut o predică foarte lungă. Să nu fim prea grăbiţi ca 
să-l învinuim pe Eutih!  

Totuşi, problema era că stătea pe pervazul ferestrei şi camera 
era sus la etajul al treilea. Puteţi să ghiciţi ce s-a întâmplat când a 
aţipit? Da, a căzut de la fereastră — a căzut pe pământ la trei 
etaje mai jos. A murit. Pavel a coborât imediat, a alergat în stradă 
şi şi-a pus mâinile în jurul lui.  
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Dumnezeu a făcut o minune extraordinară şi Pavel spus: „Nu 
vă tulburaţi, căci sufletul lui este în el“ (Faptele Ap. 20:10).  

Eutih era din nou în viaţă! După ce s-a asigurat că tânărul era 
bine, Pavel a mers din nou sus la etaj, ca să fie cu ceilalţi creştini. 

Mă întreb dacă puteţi să vă gândiţi la un cuvânt care are un „t“ 
şi care se potriveşte la rebusul nostru. Să vă ajut puţin. Noi 
căutăm alt motiv pentru care să mergem la biserică. Nu este să 
mergem să aţipim sau să cădem de la ferestre! Are de-a face cu 
felul de a asculta cu atenţie la Cuvântul lui Dumnezeu la fel ca 
oamenii din Troa. Ei erau pregătiţi să renunţe la o noapte de somn 
numai pentru a-l asculta pe Pavel, care predica Cuvântul lui 
Dumnezeu. Care este cuvântul? „Studiu“ - să studiezi Cuvântul 
lui Dumnezeu. Acesta este unul din motivele cele mai importante 
pentru care mergem la biserică, nu-i aşa? 

Planşa 4-5 
 Cu siguranţă că putem şi trebuie să studiem Cuvântul lui 

Dumnezeu personal, dar este de asemenea necesar ca creştinii 
să fie la biserică pentru a studia Cuvântul lui Dumnezeu 
împreună. În fiecare duminică dimineaţa, pastorul sau altă 
persoană care iubeşte Cuvântul lui Dumnezeu, se ridică la amvon 
şi explică credincioşilor câteva pasaje din Biblie Înainte ca el să 
facă aceasta, noi trebuie să ne rugăm şi să cerem lui Dumnezeu 
să ne ajute să înţelegem mesajul din Cuvântul Lui.  

În timp ce pastorul vorbeşte, noi trebuie să ascultăm cu atenţie 
şi să ne întrebăm: „Ce vrea Dumnezeu să învăţ în dimineaţa 
aceasta şi ce vrea El să fac după ascultarea acestui mesaj?“ În 
timp ce studiem Biblia împreună, Dumnezeu lucrează în noi ca să 
continuăm să creştem şi în viaţa de credinţă.  

Mulţi dintre voi sunteţi încă tineri şi poate că nu înţelegeţi tot ce 
spune pastorul. De fapt, unii dintre voi poate că mergeţi la grupul 
de tineret înainte ca predica să înceapă. Oricum, chiar dacă 
mergeţi la ora de tineret, veţi fi învăţaţi Cuvântul lui Dumnezeu şi 
trebuie să ascultaţi cu atenţie. În timp ce asculţi predica, chiar 
dacă nu înţelegi totul, Dumnezeu are totuşi ceva să-ţi spună. Cere
-i să te ajute să asculţi şi să înţelegi ce se predică. Este trist să 
vezi tineri, băieţi şi fete scriindu-şi bileţele unul altuia sau căscând 
în timpul predicii. Astfel de lucruri Îl întristează pe Dumnezeu, 
pentru că arată lipsă de respect pentru Cuvântul Lui sfânt. Un 
mod bun de a-ţi folosi stiloul sau creionul ar fi să-ţi iei câteva 
notiţe care să te ajute să-ţi aminteşti despre ce a predicat 
pastorul! 

Astăzi pastorii noştri nu predică mesaje aşa de lungi cum a 
predicat Pavel în Troa. El a predicat până la miezul nopţii! Asta ar 
fi mult ca să stai şi să asculţi. De obicei, astăzi predica ţine cam 
30 de minute. Dacă iubim pe Domnul, trebuie să fim atenţi în 
acest timp, nu-i aşa? Acesta este unul din motivele principale 
pentru care noi toţi aceia care Îl iubim pe Domnul trebuie să 
mergem la biserică - să auzim şi să studiem Cuvântul lui 
Dumnezeu. Desigur că trebuie să facem un efort să ne sculăm 
duminică dimineaţa şi să ajungem la biserică, dar cu siguranţă că 
merită osteneala şi ne face atât de mult bine. Când te pregăteşti 
să asculţi o anumită emisiune, reglezi radioul pe frecvenţa 
necesară, pentru a prinde emisiunea. Atunci când începe, o 
asculţi cu atenţie deosebită. Tot aşa, când eşti în biserică ar trebui 
să te pregăteşti pentru a „prinde“ Cuvântul lui Dumnezeu.  
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Acum mai avem un ultim cuvânt pentru a completa rebusul  
„biserica noastră“. Să-l căutăm, întorcându-ne la povestirea 
noastră despre Troa. 

Planşa 4-6 
După ce Eutih a fost readus la viaţă, Pavel a urcat înapoi în 

camera de la etajul al treilea. Să ne amintim - era după miezul 
nopţii. Credeţi că Pavel a mai stat? Să găsim răspunsul în Fapte 
20:11  

„După ce s-a suit iarăşi, a frânt pâinea, a cinat, şi a mai vorbit 
multă vreme până la ziuă. Apoi a plecat!“  

Creştinii au petrecut întreaga noapte împreună! Ce făceau ei? 
Au frânt pâinea (am învăţat deja despre aceasta), au mâncat şi 
„au vorbit multă vreme“. 

Lor chiar le plăcea să fie împreună. Nu-i de mirare! Aveau atât 
de multe de vorbit pentru că ei toţi Îl iubeau pe Domnul Isus şi 
ştiau că păcatele lor au fost iertate. Erau ca fraţii şi surorile dintr-o 
familie mare.  

Dar ce diferit era să fii cu aceia care nu-L iubeau pe Domnul 
Isus. Unii creştini din Troa erau probabil sclavi şi erau trataţi cu 
asprime; trebuiau să lucreze ore întregi. Mulţi lucrau cu oameni 
care nu aveau nici un interes pentru Dumnezeu sau Cuvântul Lui, 
al căror singur interes era să câştige bani. Chiar vecinii şi familiile 
credeau uneori că creştinii sunt oameni ciudaţi pentru că le plăcea 
să stea împreună atât de mult ca să vorbească, să se roage, să 
cânte şi să studieze Cuvântul lui Dumnezeu. Unor oameni nu le 
plăcea deloc de creştini pentru că le vorbeau despre Domnul Isus 
şi le spuneau că trebuie să se întoarcă de la căile lor păcătoase. 
Da, oamenii nu-i înţelegeau pe creştini şi le făceau viaţa grea. Iată 
de ce era atât de bine ca să fie împreună cu alţi prieteni creştini. 
Puteau să se bucure de părtăşie adevărată cu ei. Ce înseamnă 
„părtăşie“? Este acea prietenie specială de care numai creştinii 
pot să se bucure atunci când sunt împreună. 

Paco este un băiat din Spania care a auzit Evanghelia şi a 
crezut în Domnul ca Mântuitorul lui. Cu toate acestea, nimeni din 
familia lui Paco nu era creştin adevărat. Ei râdeau de el şi făceau 
tot ce puteau ca să-l oprească să citească Biblia. I-au luat-o şi au 
ascuns-o. Îi creau greutăţi ca să nu meargă la biserică. 

Când Paco reuşea să ajungă la întâlnirile de la biserică, se 
bucura atât de mult că este acolo. Îi plăcea în mod deosebit să fie 
cu alţi tineri care îl iubeau pe Domnul Isus. Ar fi stat ore întregi şi 
cu greu voia să meargă acasă.  

Părinţii lui l-au trimis în alt oraş ca să-l ţină departe de ceilalţi 
creştini. Aşa că înainte de a pleca, Paco a cerut de la pastor 
adresa unei biserici din oraşul în care era trimis. Primul lucru pe 
care l-a făcut când a ajuns acolo, a fost să meargă la întrunirile 
acelei biserici. Părtăşia era atât de importantă pentru el. 

Acum probabil că aţi recunoscut cuvântul pe care îl căutăm şi 
care conţine un „i“. Acest cuvânt este un alt motiv pentru care 
creştinii se adună la biserică. Cuvântul este „părtăşie“ - prietenia 
specială pe care creştinii o au unul pentru celălalt, ca membri ai 
aceleiaşi familii a lui Dumnezeu. 
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Planşa 4-7 

Ne bucurăm de părtăşia de aici în grupul nostru, nu-i aşa? Este 
frumos să ne adunăm ca să cântăm, să învăţăm şi să ne 
bucurăm.  

Peste câţiva ani veţi fi prea mari ca să mai veniţi la grup (cu 
excepţia celor care sunt învăţători şi ajutoare).  

Ce vei face atunci? Încă vei avea nevoie de prieteni creştini de 
vârsta ta, cu care să poţi să înveţi din Cuvântul lui Dumnezeu. 
Puteţi să vă rugaţi şi să vorbiţi împreună despre Domnul.  

Vei găsi astfel de prieteni într-o biserică unde tinerii Îl iubesc pe 
Dumnezeu, ascultă de Cuvântul Lui şi se roagă. Acolo te vei 
bucura de părtăşie cu ceilalţi creştini. Noi toţi avem nevoie de 
prieteni creştini buni. Este dificil să fii creştin de unul singur. 

 

Planşa 4-8 
Să ne imaginăm că aveţi un frumos foc de tabără şi lemnele 

ard bine. Este atât de cald şi plăcut. Dar ce se întâmplă dacă 
aceste lemne aprinse sunt despărţite şi împrăştiate? Foarte 
curând focul se va stinge, lemnele vor înceta să mai ardă şi 
strălucirea va dispărea. Vei rămânea cu câţiva tăciuni în loc de un 
foc plăcut şi strălucitor. 

Din nefericire, asta se întâmplă uneori cu copiii creştini. Când 
sunt împreună într-o părtăşie creştină, dragostea lor pentru 
Domnul Isus arde strălucitor. Dar când sunt despărţiţi şi nu au 
părtăşie creştină, dragostea lor pentru Domnul Isus se răceşte şi 
se pare că focul de interes şi entuziasm pentru Cuvântul lui 
Dumnezeu se stinge. Băieţi şi fete, voi aveţi nevoie de părtăşie 
creştină! Să citim ce spune Domnul în Evrei 10:25.  

„Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei!“  
Unii creştini nu se adună laolaltă atât de mult cât ar trebui cu 

alţii care iubesc pe Domnul. Trebuie să-ţi planifici să frecventezi 
biserica şi să cunoşti alţi creştini de vârsta ta. Asta te va ajuta să  
„arzi“ strălucind pentru Domnul Isus Hristos. 

Acum o să vă dau la fiecare o fotocopie a rebusului „Biserica 
noastră“ şi vedeţi dacă puteţi să completaţi cuvintele lipsă despre 
care am vorbit în ultimele trei săptămâni.  

 
Dă fiecărui copil câte o copie a rebusului „Biserica noastră“ pentru a 

completa cuvintele şi a duce lucrarea cu ei acasă. 
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Câteva versete citate în această lecţie 
 
 Faptele Apostolilor 20:7a 

 „În ziua dintâi a săptămânii, eram adunaţi laolaltă ca să frângem pâinea. Pavel care trebuia să 

plece a doua zi, vorbea ucenicilor, şi şi-a lungit vorbirea până la miezul nopţii.“ 

 Matei 26:26  
 „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu“. 

 Faptele Apostolilor 20:7b  
 „Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor, şi şi-a lungit vorbirea până la 
 miezul nopţii.“ 

 Faptele Apostolilor 20:11  
 „După ce s-a suit iarăşi, a frânt pâinea, a cinat, şi a mai vorbit multă vreme până la ziuă. 
 Apoi a plecat.“ 

 Evrei 10:25  
 „Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei“. 

 

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE  

1. În ce oraş de la malul mării era biserica pe care a vizitat-o Pavel? (Troa)  

2. Cum era camera unde se aduna biserica? (Camera era la etajul al treilea; erau multe lămpi cu 
ulei care ardeau în cameră; camera era plină de oameni care se adunaseră să-l asculte pe 
Pavel).  

3. Am citit că ucenicii se adunau laolaltă ca să „frângă pâinea“. Ce semnifică aceasta? (Ei treceau 
din mână în mână o bucată de pâine şi fiecare rupea o bucăţică din ea, când îi venea rândul, şi o 
mânca. Aceasta îi ajuta să-şi amintească de suferinţa şi de moartea Domnului Isus Hristos). 

4. La fel ca pâinea pe care o mâncau, ce altceva mai era înmânat în jur, şi de ce? (Un pahar cu vin, 
care le amintea de sângele Domnului Isus care a curs pe cruce, făcând posibil pentru toţi cei ce 
au crezut în El să fie mântuiţi de păcatele lor).  

5. De ce numim când mâncăm pâinea şi bem vinul, „Cina Domnului“? (Cu o noapte înainte ca 
Domnul Isus să moară, El şi-a adunat ucenicii la ultima cină într-o cameră la etaj în Ierusalim. Noi 
facem lucrul acesta pentru a ne aminti de moartea Domnului Isus Hristos pentru noi). 

6. Cât timp a predicat Pavel? (Nu ştim când a început, dar a terminat la miezul nopţii, apoi a făcut 
minunea cu Eutih şi a continuat să predice până dimineaţa).  

7. Am învăţat trei motive pentru care mergem la biserică. Menţionează două dintre ele. (Două din: 
cina Domnului; studiu; părtăşie).  

8. Ce înseamnă părtăşie? (Prietenia specială pe care creştinii o au unii cu alţii, ca membrii ai 
aceleiaşi familii a lui Dumnezeu).  

9. Poţi să numeşti trei motive pe care le-am învăţat săptămâna trecută despre mersul la biserică? 
(Predicarea, dăruirea, trimiterea de misionari).  

10. În ultimele câteva săptămâni ne-am gândit în mod special la trei biserici din Noul Testament - 
care sunt acestea? (Ierusalim, Antiohia, Troa). 
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LECŢIA 5                                                                                
BISERICA ÎN RĂZBOI 
 Persecuţie, doctrină falsă, diviziuni 
 

Texte biblice pentru învăţători 

 Faptele Ap. 19:1-41; Matei 16:16-18; Faptele Ap. 20:15-20, 27-38; I Corinteni 3:1-7; Evrei 13:3 

Adevăr central 

Satan atacă Biserica şi încearcă să aducă învăţătură falsă şi diviziune. 

Aplicaţie:  
Nemântuiţi:  Nu daţi atenţie lui Satan care încearcă să vă îndepărteze de la adevăr. 

Mântuiţi: Alege să frecventezi o biserică neclintită în apărarea adevărului, în ciuda atacurilor lui 
Satan. 

Verset de memorat 

 „Hristos a iubit Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea.“ Efeseni 5:25b 

Ajutoare vizuale 

 Planşele: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 5-7 şi 5-8 

Sau  

 Diapozitivele: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 5-7 şi 5-8 

Şi 

 Două sau trei scobitori (sau aşchii mici de lemn), un cui şi câţiva cm de lână roşie (sau aţă). 

 Cuvinte scrise pe carton: „Satan atacă Biserica şi încearcă să aducă învăţătură falsă şi 
diviziune“ şi “Alege să frecventezi o biserică neclintită în apărarea adevărului, în ciuda 
atacurilor lui Satan.“ 

Schiţa lecţiei 
 

Introducere 

Ce am învăţat despre biserică până acum?  

Există cineva care urăşte într-adevăr Biserica. Este Satan. 

Desfăşurarea evenimentelor 

Planşa 5-1   Pavel predică la Efes şi mulţi oameni se întorc la Dumnezeu. 

Planşa 5-2   Satan se foloseşte de Dimitrie ca să stârnească prigoană împotriva Bisericii. 

               AC 

Planşa 5-3   Satan încă stârneşte prigoană împotriva Bisericii în multe ţări.   AC 

Planşa 5-4   Pavel îi învaţă pe bătrânii bisericii din Efes, se roagă cu ei şi îi avertizează  
   despre „lupii“ care vor aduce doctrine false. 

Planşa 5-5   Satan încă foloseşte astăzi arma doctrinei false împotriva Bisericii.  ACM, 

               ACN 

Planşa 5-6   Diviziuni în Biserica din Corint. 

Planşa 5-7   Satan foloseşte astăzi arma diviziunii împotriva bisericii.    ACM 

Concluzie 

Planşa 5-8   Hristos poate să ne dea victoria acum asupra lui Satan; într-o zi El îl va  
   distruge complet. 
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LECŢIA  

 Ce am învăţat despre Biserică până acum? Cum este ea? (Un 
Trup, o Clădire, o Mireasă, o Familie.) Ce trebuie să facă 
Biserica? (Să poarte de grijă, să se roage, să ajute, să 
mărturisească, să înveţe Cuvântul lui Dumnezeu). Cine formează 
Biserica? (Un grup de credincioşi născuţi din nou.) 

Cred că aţi văzut documentare despre natură la televizor, care 
arată un leu urmărindu-şi prada - probabil o zebră sau o antilopă. 
Leul este atât de puternic, atât de violent şi rapid, încât poţi spune 
că este un duşman groaznic. Biserica are de asemenea un 
duşman puternic şi violent - Satan. El este hotărât să ducă război 
împotriva ei, s-o oprească să crească şi să facă voia lui 
Dumnezeu. El atacă creştinii şi Biserica în multe feluri. Astăzi o să 
vedem trei modalităţi prin care Satan duce război împotriva 
Bisericii. Ca să vedem aceste trei modalităţi trebuie să ne gândim 
iar la ceea ce s-a întâmplat în cartea Faptele Apostolilor. 

Planşa 5-1 
Într-una din călătoriile lui misionare, Pavel a venit în oraşul 

Efes, şi, ca de obicei, el a predicat Evanghelia. A stat acolo mai 
mult de doi ani (vezi Faptele Ap. 20:31). Efesul era un oraş mare 
şi imoral, unde se afla un templu mare pentru zeiţa păgână numită 
Diana. Poporul din Efes o venera pe Diana şi în multe case, 
aveau mici figurine din argint ale ei, şi un templu construit în 
onoarea ei. 

În ciuda acestei întregi idolatrii şi învăţături greşite, mulţi 
oameni au crezut în Domnul Isus Hristos, singurul care să-i 
mântuiască aşa cum a predicat şi a învăţat Pavel Evanghelia. 
Biblia ne spune că Vestea Bună se răspândea. Cât de departe? 
Să citim ce se spune în Faptele Apostolilor 19:10:  

„Lucrul acesta a ţinut doi ani, aşa că toţi cei ce locuiau în Asia, 
iudei şi greci, au auzit Cuvântul Domnului“.  

Şi, de asemenea, în Fapte 19:20:  
„Cu atâta putere se răspândea şi se întărea Cuvântul 

Domnului.“  
Sunt sigur că Pavel şi prietenii lui Îl lăudau pe Dumnezeu 

pentru felul cum Domnul mântuia oamenii din Efes. Cu toate 
acestea, Satan nu era fericit. Când a văzut cât de mulţi oameni se 
întorceau de la păcatul şi idolatria lor, şi credeau în Hristos, el a 
început să atace pe Pavel şi Biserica.  

Planşa 5-2 
El s-a folosit de un om numit Dimitrie, care făcea figurine mici 

de argint şi temple. De când mulţi dintre oameni se întorseseră la 
Dumnezeul cel viu şi adevărat, ei nu mai cumpărau figurinele 
Dianei. Dimitrie şi ceilalţi argintari pierdeau bani. Aşa că Dimitrie a 
chemat pe toţi argintarii - bărbaţii care făceau micile figurine de 
argint ale Dianei şi le vindeau oamenilor. Dimitrie le-a explicat 
cum mulţi oameni încetaseră să se mai închine Dianei şi de aceea 
nu mai cumpărau imaginile pe care argintarii le făceau.  

Ceea ce le-a spus Dimitrie i-a supărat atât de mult că au 
început să strige: „Mare este Diana efesenilor!“  

Ei au plecat şi au prins pe câţiva dintre prietenii lui Pavel şi i-a 
adus în arenă (pe stadion). O mare mulţime i-au urmat şi au 
început şi ei să strige cât puteau: 

“Mare este Diana efesenilor! Mare este Diana efesenilor!” 
 Aceasta a ţinut două ore!  

Planşa 5-1 PowerPoint 5-1 

Citeşte (sau roagă un copil mai 

mare să citească) versetul din 

Biblia ta.  

Planşa 5-2 

PowerPoint 5-2a 

PowerPoint 5-2b 
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În cele din urmă, logofătul oraşului, care era un om important în 
conducerea oraşului, a liniştit mulţimea şi i-a convins pe oameni 
să se întoarcă la casele lor. Cine credeţi că era în spatele lui 
Dimitrie şi al argintarilor? Cine îi împingea să facă rău lui Pavel şi 
creştinilor? Era Satan, duşmanul Domnului Isus Hristos şi al 
Bisericii. El spera că Pavel şi creştinii vor fi ucişi sau că 
predicarea Evangheliei va fi oprită. Dar Domnul este mai puternic 
decât Satan. Duşmanii creştinilor au fost dezamăgiţi. Ca rezultat a 
ceea ce a spus logofătul, demonstraţia s-a sfârşit şi oamenii au 
mers acasă liniştiţi. Satan s-a folosit de atacul lui Dimitrie şi a 
celorlalţi argintari ca să încerce să împiedice Biserica Domnului 
Isus să crească. El nu vrea ca oamenii să audă Evanghelia şi să 
se încreadă în Domnul Isus Hristos, ca Domnul şi Mântuitorul lor. 
În alte oraşe creştinii erau bătuţi, puşi în închisoare, bunurile lor 
erau luate şi ei erau chiar ucişi. Cu toate acestea, din ce în ce mai 
mulţi oameni ajungeau să creadă în Hristos. El este mai puternic 
decât Satan. 

Planşa 5-3 
Chiar şi astăzi, Satan încă mai foloseşte îngrozitoarea armă a 

persecuţiei şi încearcă să oprească Biserica Domnului Isus 
Hristos. El nu vrea ca oamenii să audă astăzi Evanghelia. În multe 
ţări, dacă predici Evanghelia, poţi să suferi mult pentru asta. Chiar 
acum, în unele ţări, sunt mulţi pastori şi învăţători care sunt în 
închisoare pentru că au predicat despre Domnul Isus. Sunt trimişi 
în închisoare pentru mulţi ani grei, de muncă silnică şi primesc 
foarte puţină hrană. Ei sunt adesea groaznic de flămânzi, de 
obosiţi, li-e frig şi sunt singuri — şi ei suferă toate acestea pentru 
Domnul Isus. În jurul lumii sunt încă mulţi creştini condamnaţi la 
moarte pentru că sunt martori credincioşi lui Hristos.  

Cu toate acestea, Satan nu poate să distrugă Biserica lui 
Dumnezeu. Domnul Isus a spus: „Voi zidi Biserica mea şi porţile 
Locuinţei morţilor nu o vor birui.“ (Matei 16:18). Domnul 
mântuieşte oameni din întreaga lume, în fiecare zi. Biserica 
creşte. Satan nu poate să-L distrugă pe Dumnezeu, şi nici să 
distrugă Biserica. În loc ca Satan să distrugă Biserica, Domnul 
Isus îl va distruge într-o zi pe Satan. 

Noi, care suntem creştini, trebuie să ne amintim să ne rugăm 
adesea pentru fraţii şi surorile noastre din familia lui Dumnezeu, 
care suferă pentru Evanghelie în alte ţări. Biserica este o familie, 
un trup. Când suferă unul, toţi suferim. Este ca şi în familia 
voastră omenească. Atunci când fratele sau sora voastră este 
bolnavă, simţiţi pentru ei, sunteţi îngrijoraţi. Dacă eşti un membru 
al familiei lui Dumnezeu prin credinţa în Domnul Isus Hristos, 
roagă-te pentru protecţia şi ajutorul lui Dumnezeu pentru fraţii şi 
surorile tale în Hristos, care suferă în alte ţări. Biblia spune în 
Evrei 13:3: „Aduceţi-vă aminte de cei ce sunt în lanţuri, ca şi cum 
aţi fi şi voi legaţi cu ei; de cei chinuiţi — ca unii care şi voi sunteţi 
în trup“. 

Planşa 5-4 
Satan nu atacă Biserica numai prin persecuţie. El atacă de 

asemenea prin învăţătură falsă (doctrină falsă).  
Vă amintiţi că v-am spus despre vizita lui Pavel la Biserica din 

Troa? La scurt timp după ce a plecat din Troa, corabia lui a ajuns 
în portul din Milet. Pavel plănuise să se întâlnească cu predicatorii 
şi liderii Bisericii din Efes acolo. A coborât din corabie şi ei s-au 
adunat laolaltă, probabil chiar acolo pe plaja din Milet. Pavel a 

AC 

Arată cartonul cu Adevărul central: 

„Satan atacă Biserica şi încearcă să 

aducă învăţătură falsă şi diviziune. 

Planşa 5-3 PowerPoint 5-3 

Citeşte (sau roagă un copil mai 

mare să citească) versetul din 

Biblia ta.  

AC 

Citeşte (sau roagă un copil mai 

mare să citească) versetul din 

Biblia ta.  

Planşa 5-4 PowerPoint 5-4 

ACM 



Biserica, familia lui Dumnezeu 

42 

explicat multe lucruri liderilor bisericii din Efes. El le-a spus ceva 
ce i-a întristat foarte mult. Să citim ce a spus în Fapte 20:29:  

„Ştiu bine că, după plecarea mea, se vor vârî între voi lupi 
răpitori, care nu vor cruţa turma.“  

Pavel nu vorbea despre lupii care mănâncă oi. „Lupii“ despre 
care vorbea, erau oamenii care aveau să vină şi să predice, dar 
nu aveau să predice Evanghelia adevărată. Aceşti falşi învăţători 
aveau să facă creştinilor un rău îngrozitor — să îi înşele cu 
învăţături false. Ei ar fi trebuit să fie păstori care să hrănească 
oile. În loc de aceasta, ei mâncau oile, aşa cum fac lupii.  
 Şi asta s-a întâmplat cu siguranţă, după ce Pavel a murit. Au 
venit predicatori şi au spus oamenilor că, înainte ca cineva să 
poată să fie mântuit, trebuie să facă multe fapte bune şi că nu 
este suficient doar să crezi în Domnul Isus Hristos pentru 
mântuire. 
 Desigur că aceasta este o învăţătură greşită. Nimeni nu poate 
să fie mântuit sau să ajungă în cer încercând să fie bun. Numai 
când ne întoarcem la Domnul Isus, care a murit pe cruce pentru 
noi, putem să avem iertarea păcatelor şi viaţă veşnică (Efeseni 2: 
8,9). 

Planşa 5-5 
Există mii de predicatori în întreaga lume care Îl iubesc         

într-adevăr pe Dumnezeu şi care predică Evanghelia. Evanghelia 
înseamnă că Domnul Isus a murit pentru păcatele noastre şi 
numai prin moartea Lui putem să fim îndreptăţiţi înaintea lui 
Dumnezeu. Cu toate acestea, în unele locaşuri ale bisericii, 
adevărul Evangheliei nu este predicat. Diavolul încă mai atacă 
Biserica prin intermediul învăţătorilor falşi. Oamenii pot fi foarte 
inteligenţi şi vorbitori foarte buni, dar atâta timp cât nu predică 
mesajul adevărat, predica lor este greşită şi inutilă. 

Chiar în propriul nostru oraş sunt mulţi oameni care merg la 
biserică duminica, dar ei nu aud adevărul. În timp ce creşti şi 
decizi ce biserică să frecventezi şi în care să devii membru, fii 
foarte atent ca să fie o biserică unde pastorul învaţă într-adevăr 
ceea ce spune Biblia. Asigură-te că se predică Evanghelia pe 
care ai auzit-o la grup. Ai putea, de exemplu, să te întrebi: 
 Această biserică se adună laolaltă pentru rugăciune cu 

regularitate? 
 Trimit ei misionari să predice Evanghelia în alte locuri? 
 Se închină ei într-adevăr lui Dumnezeu şi studiază Cuvântul 

Lui? 
Poate participi la oră astăzi şi Satan te înşeală să crezi că eşti 

destul de bun, ca să-I placi lui Dumnezeu. Te-a determinat să 
crezi că nu ai nevoie de Domnul Isus ca Mântuitorul al tău? Ţi-a 
spus el: „Nu te gândi la Dumnezeu şi păcat şi la toate celelalte 
lucruri acum! Eşti încă prea tânăr.“ 

Satan ţi-a spus minciuni, dar astăzi asculţi Cuvântul lui 
Dumnezeu. El spune adevărul şi spune că eşti păcătos. Ai făcut 
multe lucruri rele, te-ai gândit la lucruri rele şi ai spus lucruri care l
-au supărat pe Dumnezeu. În felul acesta nu ai ascultat de 
Dumnezeu şi păcatul tău te-a despărţit de El. Nu poţi să te 
mântuieşti singur.  

Vestea Bună este că Dumnezeu te iubeşte atât de mult că a 
trimis pe singurul Său Fiu ca să te mântuiască. El a murit pentru 
păcatul tău pe cruce. A înviat şi poate să te mântuiască astăzi. 
Întoarce-te de la păcatul tău. Încetează să mai ascultaţi minciunile 
lui Satan. Întoarce-te la Dumnezeu şi cheamă-L să te mântuiască 

Citeşte (sau roagă un copil mai 

mare să citească) versetul din 
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astăzi. El spune: „Oricine va chema Numele Domnului, va fi 
mântuit.“ (Romani 10:13).  

Planşa 5-6 
Satan se foloseşte de persecuţie şi doctrină falsă, dar se mai 

foloseşte şi de altă armă, despre care aş vrea să vă învăţ. Să vă 
explic.  

Dumnezeu l-a călăuzit pe apostolul Pavel ca să scrie multe 
scrisori care sunt acum parte a Noului Testament. În una dintre 
aceste scrisori, adresată bisericii din Corint (un oraş de pe 
teritoriul Greciei), Pavel le-a atras atenţia, fiind convins de alt atac 
ale lui Satan, care avea să vină împotriva bisericii. Asta îl întrista 
foarte mult. 

Creştinii Bisericii din Corint se împărţiseră în multe grupuri 
mici. Unii din ei credeau că Pavel era cel mai mare predicator şi  s
-au numit singuri „grupul lui Pavel“. Alţii s-au gândit că un om 
numit Apolo era cel mai mare învăţător, şi s-au numit singuri 
„grupul lui Apolo“.  

În scrisoarea sa, Pavel le-a scris să nu fie atât de neînţelepţi. 
El compară Biserica cu o grădină. Pavel le-a spus că el a fost cel 
care a plantat sămânţa Cuvântului lui Dumnezeu în Corint. Apolo 
a venit mai departe după el ca să ajute şi să înveţe pe creştini; el 
a fost ca un om cu o stropitoare care a udat plantele.  

Dar Pavel a întrebat: Cine a făcut sămânţa să crească? 
Pavel? Nu! Atunci Apolo? Bineînţeles că nu! Să citim răspunsul 

la această întrebare la 1 Corinteni 3:7.  
„Aşa că nici cel ce sădeşte, nici ce ce udă nu sunt nimic; ci 

Dumnezeu care face să crească“.  
Numai Dumnezeu este cel care dă viaţă veşnică şi creştere. Şi 

o dă la toţi aceia care cred în El. Dumnezeu dăduse viaţa la toată 
Biserica din Corint. De ce au permis atunci să se strecoare 
diviziuni în Biserică? Pentru că Satan folosise arma diviziunii să-i 
slăbească şi să-i facă să se certe unul cu celălalt, mai degrabă 
decât să fie uniţi ca să-l laude pe Domnul şi să-L slujească. 

Planşa 5-7 
Satan continuă să folosească această armă puternică în 

bisericile de astăzi. În loc ca creştinii să-L venereze pe 
Dumnezeu, să se roage şi să studieze Cuvântul Lui, ei uneori se 
ceartă şi argumentează despre lucruri care nu sunt prea 
importante. Creştinii pot să fie mândri, pot să bârfească despre 
alţi creştini şi pot să spună lucruri dureroase. Satan se foloseşte 
de asta ca să stârnească sentimente negative şi neplăceri între 
creştini, astfel încât ei să nu se mai iubească unul pe celalalt aşa 
cum ar trebui. Să ne amintim că Biserica este Trupul lui Hristos. 
Într-un trup omenesc toate părţile lucrează împreună în unitate şi 
armonie. Tot aşa şi în Trupul Bisericii trebuie să lucrăm împreună 
în mod paşnic. 

Bisericile nu sunt perfecte, pentru că creştinii păcătuiesc şi fac 
lucruri greşite. Dacă vezi că se întâmplă printre creştini probleme, 
să nu laşi ca aceasta să te oprească să mergi la biserică, să i te 
închini lui Dumnezeu şi să asculţi Cuvântul Lui. În acelaşi timp, fii 
vigilent, ca să nu cazi în cursa lui Satan şi să provoci diviziuni şi 
probleme cu ceilalţi creştini. Dacă cunoşti alţi copii creştini sau 
tineri care se ceartă sau care încetează să mai fie prieteni, sau 
chiar încetează să mai vină la biserică din cauza unui motiv de 
ceartă sau o problemă, încearcă să-i încurajezi şi să-i ajuţi. Mai 
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presus de toate, roagă-te pentru ei ca Dumnezeu să le dea 
victorie asupra lui Satan, şi ca să se întoarcă înapoi în părtăşie cu 
Domnul şi cu ceilalţi creştini.  

Am vorbit destul de mult despre Satan şi atacurile lui împotriva 
noastră şi a tuturor creştinilor care aparţin Bisericii Domnului Isus 
Hristos. El este cu siguranţă un duşman puternic şi viclean care 
face mult rău cu armele persecuţiei, învăţăturii false, diviziunii şi 
mândriei. Este mai puternic ca noi. Dar nu este aşa de puternic ca 
Hristos care este atotputernic. Aşadar, încrede-te în Hristos ca El 
să-ţi dea victoria împotriva lui Satan, când acesta te atacă şi te 
ispiteşte ca să păcătuieşti. Cere-I lui Dumnezeu ca să te ajute să 
faci ceea ce este corect.  

Planşa 5-8 
 Un adevăr uimitor pe care aş vrea să-l ştiţi, este că într-o zi 
Domnul Isus îl va înfrânge pe Satan în întregime, şi îl va pune într
-o închisoare specială pentru totdeauna. El nu va mai avea atunci 
nici o putere ca să ne atace şi să ne ispitească. Nu este acesta 
un lucru pe care să-l aşteptăm cu nerăbdare? Vă amintiţi versetul 
pe care l-am citit mai devreme în lecţie? Erau cuvintele Domnului 
Isus Hristos. 
 „Voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor 
birui.“ (Matei 16:18).  
 Aceasta înseamnă că Biserica lui Hristos va fi victorioasă în 
cele din urmă împotriva lui Satan. Biserica este ca o armată mare 
care se bate la poarta castelului lui Satan. Într-o zi, diavolul va fi 
supus şi vom avea o victorie desăvârşită prin Căpitanul nostru, 
Domnul Isus Hristos. 
 Dar chiar şi înainte de venirea acelei zile glorioase, când Satan 
va fi în întregime distrus pentru totdeauna, noi putem să avem 
victorie împotriva lui zi de zi. 
 Învăţătorule, prezintă aici mica lecţie practică cu scobitorile, lâna roşie 
(sau aţa) şi cuiul.  

 Tu şi eu ne asemănăm cumva cu aceste scobitori mici. Suntem 
într-adevăr destul de slabi. Uitaţi-vă cât de uşor pot s-o rup. 
 Învăţătorule, rupe o scobitoare.  

 Satan poate să ne ispitească şi să ne înfrângă, dacă contăm 
doar pe puterea noastră. Dar Domnul Isus este un Prieten şi 
Apărător puternic, foarte puternic. O să pun această altă 
scobitoare lângă acest cui; o să mai pun de asemenea şi alte 
scobitori acolo. Şi o să înfăşor în jurul lor aţa roşie ca să le ţin 
strânse. Aceasta seamănă cu noi, când suntem lângă Isus care şi
-a vărsat sângele Lui preţios ca să fie Mântuitorul nostru. Acum 
unul dintre voi să încerce să rupă scobitoarea.  
 Lasă copiii să încerce.  

 Nu puteţi, nu-i aşa, atâta timp cât scobitoarea este lângă cui şi 
la un loc cu celelalte scobitori. Domnul Isus poate să vă facă 
puternici împotriva atacurilor lui Satan. Este de asemenea foarte 
important pentru noi ca şi creştini, să fim împreună cu ceilalţi care 
Îl iubesc pe Domnul Isus Hristos. 
 Biserica nu este acum desăvârşită, dar într-o zi va fi, atunci 
când vom fii în cer, cu Domnul Isus Hristos. Acolo nu va mai fi 
păcat, nici persecuţie şi nici suferinţă. Între timp, să stăm aproape 
de Domnul Isus, Mântuitorul şi Apărătorul nostru împotriva lui 
Satan. 

Planşa 5-8 PowerPoint 5-8 

Citeşte tu (sau roagă-l pe un copil 

mai mare să citească) versetul din 

Biblia ta.  
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Versete folosite în lecţie 

 Faptele Apostolilor 19:10  
 „Toţi cei ce locuiau în Asia, Iudei şi Greci, au auzit Cuvântul Domnului.“ 

 Faptele Apostolilor 19:20  
 „Cu atâta putere se răspândea şi se întărea Cuvântul Domnului.“ 

 Matei 16:18  
 “Voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui“. 

 Faptele Apostolilor 20:29  
 „Ştiu bine că, după plecarea mea, se vor vârî între voi lupi răpitori, care nu vor cruţa turma.“ 

 1 Corinteni 3:7  
 „Aşa că nici cel ce sădeşte, nici cel ce udă nu sunt nimic; ci Dumnezeu care face să crească.“ 
 
 
ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE  
 
1. Cât timp a stat Pavel în Efes ca să predice Evanghelia? (Trei ani).  

2.  Cum se numea zeiţa păgână venerată de cei din Efes? (Diana).  

3.  Cum se numea argintarul care a provocat neplăceri lui Pavel şi prietenilor lui creştini din Efes? 
(Dimitrie). 

4.  Cum foloseşte Satan arma persecuţiei în zilele noastre? (În multe ţări poţi să fii întemniţat sau 
chiar omorât pentru predicarea Evangheliei).  

5.  De ce era Pavel întristat în timp ce vorbea liderilor Bisericii din Efes? (Pavel îi avertizase despre 
„lupii“ care aveau să vină în biserică — oameni care vor veni şi vor predica, dar nu vor predica 
Evanghelia adevărată).  

6.  Cum foloseşte Satan astăzi arma doctrinei false? (Şi astăzi sunt învăţători falşi, care nu predică 
adevărul Evangheliei).  

7.  Când veţi fi mai mari şi veţi alege să frecventaţi o biserică bună, aţi putea să vă puneţi două sau 
trei întrebări despre ea, de exemplu: „Predică ei într-adevăr Evanghelia?“ Mai daţi-mi două 
întrebări. (Două din: „Această biserică se întâlneşte regulat pentru rugăciune?“; „Trimite ea 
misionari pentru a predica Evanghelia în alte locuri?“ „Se închină ea într-adevăr lui Dumnezeu şi 
studiază Cuvântul Lui?“). 

8.  Explicaţi dezbinarea din Biserica din Corint. (Creştinii din biserica din Corint s-au împărţit în 
grupuri mici — „grupul lui Pavel“ şi „grupul lui Apolo“). 

9.  Pavel, în scrisoarea lui, a comparat Biserica cu o grădină. Puteţi să-mi explicaţi puţin această 
comparaţie? (Pavel a plantat sămânţa cea bună a Cuvântului lui Dumnezeu. Apolo a venit după 
el pentru a ajuta şi a-i învăţa pe creştini. El a fost ca un om cu o stropitoare, care îngrijeşte 
plantele. Dumnezeu a făcut sămânţa să crească.) 

10. Cum foloseşte Satan astăzi arma diviziunii în biserici? (Satan stârneşte sentimente negative şi 
probleme între creştini, ca ei să nu se iubească unii pe alţii aşa cum ar trebui). 

11. Cum explicaţi cuvintele Domnului Isus „Voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o 
vor birui“? (Biserica lui Hristos va fi victorioasă împotriva lui Satan la sfârşit).  

12. Explicaţi puţin exemplul cu cuiul şi scobitoarea. (Atât timp cât scobitoarea este aproape de cui şi 
este împreună cu alte scobitori, nu poate fi ruptă. Atât timp cât stăm aproape de Domnul Isus şi 
alţi creştini, suntem puternici împotriva atacurilor lui Satan).  
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Rebus — Biserica noastră, (lecţiile 2, 3 şi 4)  
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Pentru învăţător: fotocopiază şi păstrează aceşti paşi în Biblia ta, pentru referinţă.  
 
 
 
 
 

PAŞI PENTRU SFĂTUIREA COPILULUI  
CARE VREA SĂ VINĂ LA HRISTOS 

 
 

Asigură-te că copilul înţelege adevărurile despre: 
 
Dumnezeu 
Cine este Dumnezeu? 
Dumnezeu ne-a creat. El ne vorbeşte prin Biblie.  
Dumnezeu este sfânt şi curat. El ne iubeşte. 
 
Păcat 
Ce este păcatul? 
Păcatul este neascultare de poruncile lui Dumnezeu. Este împotriva lui Dumnezeu.  
Vorbeşte despre păcate specifice. 
Copilul este un păcătos. 
Păcatul merită pedeapsă. 
 
Mântuitorul 
Cine este singurul care poate îndepărta păcatul tău? 
Dumnezeu Fiul a murit pe cruce pentru păcătoşi.  
Domnul Isus a înviat. El este Domnul tuturor. 
 

Explică cum poate fi mântuit 
 
Explică ce vrea Domnul să facem noi, şi ce va face El. 
Foloseşte un verset din Biblie (Ioan 1:12; 3:16; 6:37; Fapte 16:31; Romani 6:23 sau 10:13) 
Ce vrea Domnul să faci tu? 
Ce va face El? 
Avertizează despre dificultăţi. 
Întreabă: „Vrei să crezi în Hristos sau mai aştepţi? 
Încurajează copilul să se roage cu voce tare (dacă este pregătit). 
 

Vorbeşte-i despre siguranţa mântuirii 
 
Întoarce-te la versetul din Biblie pe care l-ai folosit. 
Vorbeşte despre o viaţă schimbată. 
Fă-i cunoştinţă cu o persoană care crede într-adevăr în Hristos. 
 

Dă-i (mai târziu) sfaturi cu privire la viaţa de creştin 
 
Citeşte şi ascultă ce spune Biblia. 
Vorbeşte cu Dumnezeu, Tatăl nostru ceresc. 
Spune altora ce a făcut Domnul pentru tine. 
Cere-I lui Dumnezeu să te ierte când păcătuieşti. 
Întâlneşte-te cu alţi creştini. 
Aminteşte-ţi că Domnul promite „Nu te voi părăsi niciodată“. 



 

Calea Turnişorului Nr. 90, 550048 Sibiu, România 
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