CE TREBUIE SĂ ŞTIE
FIECARE COPIL
Text: Roy Harrison
Ilustraţii: Didi Greiner

OBSERVAŢIE
Imaginile pentru această serie de lecţii pot fi comandate online de la
majoritatea birourilor şi magazinelor AMEC. Pentru a vedea lista cu
birourile şi magazinele AMEC, te rugăm să vizitezi site-ul
www.teachkids.eu/ro şi să apeşi butonul „Adrese“.
Text editat de:
Asociaţia Misionară pentru Educarea Copiilor (AMEC)
Calea Turnişorului nr. 90
550048 Sibiu, România
0269 229994, 0369 405255
amec.cef@gmail.com
www.edituraamec.ro
www.ameccef.com

Drept de autor © European Child Evangelism Fellowship®. Titlul original: What every child ought to know
Toate drepturile sunt rezervate internaţional. Materialul poate fi folosit pentru uzul personal, nonprofit şi
necomercial. Pentru detalii complete despre permisiunea de a-l folosi vizitează site-ul
www.teachkids.eu/ro

0

CUPRINS

Lecţia I
CINE ESTE DUMNEZEU
Lecţia II
CE ESTE PĂCATUL
Lecţia III
CINE ESTE ISUS HRISTOS
Lecţia IV
CE A FĂCUT DOMNUL ISUS
Lecţia V
CE ESTE BIBLIA

INTRODUCERE
Aceste lecţii au fost scrise deoarece s-a
observat că tot mai mulţi copii nu sunt
familiarizaţi nici măcar cu cele mai importante
adevăruri ale Bibliei. Dorinţa noastră a fost să le
prezentăm cât se poate de simplu, scurt şi
practic. Nu intenţionăm ca aceste lecţii să fie
folosite singure, ci cu alte lecţii biblice, care pot
consolida adevărurile învăţate aici.
S-a constatat că aceste lecţii, merg foarte
bine cu seria de lecţii „Întors din drum“, publicată
de aceeaşi editură. Ele consolidează adevărurile
învăţate aici:
I.
II.
III.
IV.
V.

Cine este Dumnezeu
Ce este păcatul
Cine este Isus Hristos
Ce a făcut Domnul Isus
Ce este Biblia

Aceste 5 lecţii doctrinare de bază pot fi
folosite în şcolile duminicale şi chiar de părinţii
creştini, pentru a-i învăţa pe copiii lor acasă. În
orice situaţie sunt folosite, este bine să se
respecte textul lecţiei, să nu se extindă, făcând
lecţia lungă şi complicată.
Ideea este că fiecare lecţie ar trebui să fie
predată în aproximativ 8 minute.
Noi credem că prin lucrarea Duhului Sfânt,
aceste adevăruri vor fi vii pentru voi, şi prin voi,
vor fi de folos copiilor.
Rugăciunea noastră, este ca fetele şi
băieţii, să fie ajutaţi prin aceste scurte
prezentări, să vină personal şi să cunoască pe
Domnul şi Salvatorul nostru Isus Hristos, şi să
crească în El.
„Din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care
pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la
mântuire, prin credinţa în Hristos Isus.“ II Timotei
3:15.
Roy Harrison
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va fi întotdeauna. Dumnezeu este dintotdeauna;
Dumnezeu nu are nici început ori sfârşit. El a
fost întotdeauna şi va fi întotdeauna. Înainte de
a exista pământul, oamenii şi animalele, a
existat Dumnezeu; şi va exista întotdeauna. Vă
este greu să înţelegeţi, nu-i aşa?
Texte biblice pentru învăţător: Geneza
Vedeţi voi, noi toţi, ne-am născut într-o zi:
1; Isaia 6; Ioan 12:41.
noi am avut un început. Dar Dumnezeu nu s-a
născut niciodată. Chiar dacă noi nu putem
înţelege lucrurile acestea, totuşi putem crede
PLANŞA I - 1
pentru că Biblia spune: „Din veşnicie în veşnicie,
Astăzi intenţionăm să ne gândim câteva Tu eşti Dumnezeu!” (Psalm 90:2).
minute la întrebarea importantă „Cine este
Dumnezeu?“ Puteţi voi să-mi spuneţi cine este
PLANŞA I - 4
Dumnezeu?
Noi am învăţat cine este Dumnezeu; că El
Lumea are idei diferite despre Dumnezeu;
a
făcut
toate lucrurile şi că El este dintotdeauna.
unii îl iubesc pe Dumnezeu foarte mult, în timp
Dar
ştiţi
voi că există ceva ce Dumnezeu nu
ce alţii nu-L iubesc şi de multe ori folosesc
poate
să
facă? (dă copiilor timp de gândire).
numele Lui într-un mod greşit, ca înjurătură.
Dumnezeu nu poate să păcătuiască. El
Cum putem noi să ştim cine este
nu
poate
să facă nimic rău. El este curat şi
Dumnezeu? Citind Biblia noi putem să-L
cunoaştem pe Dumnezeu, cu adevărat. Biblia desăvârşit. Biblia spune că Dumnezeu este
este Cuvântul lui Dumnezeu, care ne spune cine sfânt. Isaia a văzut pe Dumnezeu stând pe un
tron. Cu El erau doi îngeri deosebiţi; fiecare
este Dumnezeu şi ce doreşte El.
avea câte şase aripi; cu două aripi îşi acopereau
faţa, cu două îşi acopereau picioarele şi cu două
PLANŞA I - 2
zburau. Aceşti îngeri minunaţi, strigau unii către
Biblia ne învaţă că Dumnezeu este alţii: „Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oştirilor;
Creatorul. El a făcut totul şi pe toţi. Biblia spune întreg pământul este plin de slava Lui“. Când
că „La început Dumnezeu a făcut cerul şi Isaia a avut această vedenie, a înţeles cât de
pământul” şi că Dumnezeu l-a creat pe om păcătos şi de rău este, pentru că vedenia îi
(Gen. 1:1,27).
arăta că Dumnezeu este sfânt. Dumnezeu este
Din ce a făcut Dumnezeu lumea? Din absolut curat. El iubeşte bunătatea şi niciodată
nimic - numai Dumnezeu a putut face aşa ceva. nu păcătuieşte. Dumnezeu face întotdeauna
Voi aţi privit vreodată la stele ori la copaci, ori la numai ce este drept.
mare, ori la unele animale, ori poate la un
Înţelegeţi voi ca Isaia, că Dumnezeu este
copilaş micuţ, şi v-aţi întrebat: „De unde vin curat şi desăvârşit? Acest tablou să ne
toate acestea?”, „Cine le-a făcut?” Răspunsul amintească nouă că Dumnezeu nu are nici o
este Dumnezeu.
legătură cu păcatul.
Da, toate lucrurile au fost făcute de El.
Uneori noi auzim tunetul şi vedem lumina PLANŞA I - 5
fulgerului. Nici eu, nici voi nu puteţi face tunetul
Un alt lucru despre care ne învaţă Biblia
şi fulgerul; noi nu putem face norii şi nici ploaia,
este
că
Dumnezeu cunoaşte fiecare fiinţă şi
noi nu putem face să bată vântul şi nici nu-l
orice
lucru.
Dumnezeu cunoaşte numele
putem opri. Dumnezeu face tunetul şi fulgerul,
fiecăruia
dintre
voi
şi ştie totul despre voi. Biblia
vântul, ploaia, florile şi păsările.
spune: „Cât despre voi, până şi perii din cap, toţi
Când ne gândim la mâinile noastre, la vă sunt număraţi.“ (Matei 10:30)
ochii noştri, urechile noastre, minţile noastre
Dumnezeu ştie tot ce fac şi ce gândesc
vedem cât de minunat suntem făcuţi. Nici un om
oamenii.
El ştie tot ce se întâmplă în natură –
nu a putut face aceasta, ci numai Dumnezeu.
chiar şi moartea unei vrăbii.
Dumnezeu a făcut toate lucrurile; El este
atotputernic şi mai tare decât îşi poate imagina
PLANŞA I - 6
omul;
Biblia spune: „El iubeşte dreptatea şi
neprihănirea;
bunătatea Domnului umple
PLANŞA I - 3
pământul“ (Psalm 33:5). Da, Dumnezeu este
Poate voi vă întrebaţi: „Dar cine l-a făcut bun. Toate lucrurile făcute de El în lume, arată
pe Dumnezeu?”, „Când a început Dumnezeu?” cât de bun este El.
Răspunsul este: Dumnezeu a fost întotdeauna şi

LECŢIA I
CINE ESTE DUMNEZEU
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Când soarele începe să strălucească prin
nori pe o zi rece, noi spunem: „Ce bine este să
simţim căldura soarelui“; fără soare nimic nu
poate trăi. Când soarele începe să fie arzător,
cerul se acoperă cu nori ca să trimită ploaie şi
să răcorească câmpurile, noi spunem: „Ce bine
Texte biblice pentru învăţător: Leviticul
că plouă“.
13:45,46; Isaia 1:6, 18; Luca 5:12-15.
Dumnezeu dă soarele strălucitor şi ploaia.
Din bunătatea Lui noi avem mâncare pentru
hrană, prieteni să ne jucăm cu ei, case în care PLANŞA II - 1
Când Dumnezeu a făcut pământul, El a
să locuim şi alte multe lucruri bune.
făcut toate lucrurile de pe el frumoase şi bune.
Primii oameni erau aşa de fericiţi - dar multe
PLANŞA I - 7
lucruri nu sunt frumoase şi bune astăzi, şi lumea
Să ne amintim că Dumnezeu este este adeseori nefericită. Există tristeţe şi boală,
Creatorul:
suferinţă şi egoism, dezbinare şi luptă. Care
este problema? Ce s-a întâmplat de s-a pătat
- El este dintotdeauna.
frumosul pământ, şi i-a făcut pe oameni
- El este curat şi desăvârşit.
nefericiţi?
- El cunoaşte toţi oamenii şi toate
Păcatul a venit şi a pătat pământul
lucrurile.
minunat al lui Dumnezeu.
- El este bun. Şi mai mult Dumnezeul
Astăzi avem de gând să învăţăm, în
nostru minunat vă iubeşte pe voi şi pe
câteva
minute ce este păcatul.
mine.
Care credeţi că este surpriza? Biblia
spune: „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, PLANŞA II - 2
(inclusiv pe voi şi pe mine) că a dat pe singurul
Păcatul este neascultarea de poruncile lui
Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu Dumnezeu (I Ioan 3:4). Dumnezeu, care a făcut
piară, ci să aibă viaţă veşnică“ (Ioan 3:16).
pământul şi oamenii care locuiesc pe el, le-a
spus în Biblie care este calea bună către viaţă.
El a dat oamenilor zece porunci, pe care le
avem aici - (învăţătorul nu citeşte lista celor zece
porunci, le discută numai puţin, ca să nu ia prea
mult timp).
Dumnezeu a spus: „Să nu ai alţi dumnezei
în afară de Mine.“ - şi noi am pus alte persoane
şi alte lucruri în locul lui Dumnezeu. Dumnezeu
a spus: „Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta“
- şi noi nu ascultăm de părinţii noştri. Dumnezeu
a spus: „Să nu furi” - şi noi am furat. Dumnezeu
a spus: „Să nu mărturiseşti strâmb” - şi noi am
spus minciuni.
Biblia spune că dacă nu am ascultat chiar
numai una din poruncile lui Dumnezeu, noi
suntem vinovaţi de toate. (Iacov 2:10). Noi am
fost neascultători de Dumnezeu, noi suntem
păcătoşi.
Într-o zi, Domnul Isus, a spus în câteva
cuvinte, care sunt poruncile speciale pe care să
le învăţaţi. El a spus: „Să iubeşti pe Domnul
Dumnezeul tău, cu toată inima ta, şi cu toată
puterea ta” şi “Să iubeşti pe aproapele tău, ca
pe tine însuţi“ (Marcu 12:30, 31). Îl iubim noi pe
Dumnezeu aşa?

LECŢIA II
CE ESTE PĂCATUL?
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PLANŞA II - 3
Păcatul este imperfecţiune sau o viaţă nu
aşa de bună cum ar dori Dumnezeu să fie. Biblia
spune: „Toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui
Dumnezeu” (Rom. 3:23). Ce înseamnă aceasta?
Aici, noi vedem o deschizătură mare. Să numim
această margine, unde sunt copiii, “viaţa
noastră” şi cealaltă margine “Perfecţiunea lui
Dumnezeu”. Noi putem încerca să fim curaţi şi
perfecţi făcând lucruri bune, dar rămânem
imperfecţi. Noi putem fi foarte buni, putem
merge la biserică, putem da bani să ajutăm pe
săraci şi înfometaţi, totuşi noi suntem încă
despărţiţi de legile lui Dumnezeu şi lipsiţi de
perfecţiunea Sa.
Un pastor a întrebat odată pe o fetiţă:
- Ştii cum să ajungi în cer?
- Având în viaţă o trăire bună, i-a
răspuns fetiţa.
- Cât de bună te-ai străduit tu s-o faci?
- Grozav de bună, a zis fetiţa.
- Eşti tu atât de bună? a întrebat
pastorul.
- O, nu, a răspuns fata.
- Nici eu nu sunt destul de bun ca să
merg în cer, a zis pastorul.
Fetiţa a făcut ochii mari; ea a fost
surprinsă; dacă pastorul ei nu este destul de
bun, pentru a merge în cer, atunci cine altul
poate fi?
Pastorul i-a explicat că numai prin Domnul
Isus, oricine poate avea păcatele iertate şi poate
fi gata pentru cer.
Noi toţi am căzut, şi nu mai suntem
perfecţi ca Dumnezeu.
PLANŞA II - 4
Ce se întâmplă cu noi din cauza păcatului
nostru? Păcatul a murdărit vieţile noastre, aşa
că noi nu avem bucurie şi pace cum am dori;
păcatul ni le distruge; şi mai mult - păcatul ne
separă de Dumnezeu.
Dumnezeu este sfânt şi urăşte păcatul:
Dumnezeu şi păcatul nu pot sta împreună. De
fapt, de fiecare dată când păcătuim, noi suntem
neascultători de Dumnezeu, şi acesta este un
lucru grav, serios. Păcatul nostru merită să fie
pedepsit. Păcatul este tot atât de grav ca şi
boala. El devine din ce în ce mai rău şi pătează
întreaga noastră viaţă. Noi nu putem opri
păcătuirea, oricât am încerca. Chiar când noi nu
dorim, facem lucruri care sunt rele.
Astfel noi creştem, şi vieţile noastre nu
devin mai bune - ci mai rele. Cu păcatul în viaţă
noastră, noi nu putem să fim împreună cu

Dumnezeu. Noi nu suntem curaţi. Da, noi
merităm să fim separaţi de Dumnezeu pentru
totdeauna.
PLANŞA II - 5
Nu numai că noi facem păcate, ori lucruri
rele, dar noi suntem totodată şi păcătoşi.
Suntem aşa, deoarece suntem născuţi în păcat născuţi cu ceva în noi care vrea să facă lucruri
rele în loc de lucruri bune. Biblia spune: „Inima
este nespus de înşelătoare şi deznădăjduit de
rea.“ (Ieremia 17:9).
Lucrurile rele pe care le facem, vin
dinăuntrul inimii noastre rele. V-aţi întrebat
vreodată, cum învaţă un copilaş mic să fie
neascultător de mama şi tata, să spună
minciuni, să nu asculte şi să fie bosumflat? El nu
a fost la şcoală ca să înveţe aceste lucruri.
Păcatul este în inima lui şi se vede în viaţa lui.
PLANŞA II - 6
Noi nu ne putem opri de a face aceste
lucruri păcătoase care ne fac de ruşine înaintea
lui Dumnezeu. Noi nu avem puterea să ne
schimbăm pe noi înşine. Dumnezeu este
singurul care o poate face.
Noi furăm, luăm lucruri care nu sunt ale
noastre; noi înşelăm şi apoi încercăm să credem
că am făcut totul cu munca noastră.
Mai există şi alte lucruri păcătoase ca :
gelozia, ura, egoismul, gândurile rele, înjurătura
şi vorba urâtă. Toate aceste lucruri rele sunt
împotriva lui Dumnezeu
Ştiţi care este cel mai mare păcat? Acela
de a nu-L iubi pe Domnul Isus. Dumnezeu ne-a
iubit pe noi atât de mult, că a dat pe Fiul Său,
Domnul Isus, să moară pentru noi. Domnul Isus
a murit pe cruce purtând păcatele noastre. El şia dat viaţa şi a fost pedepsit pentru noi.
Aţi cerut voi vreodată ca El să fie
Salvatorul vostru? Îl iubiţi voi pe Domnul Isus
aşa cum ar trebui? Cel mai rău păcat al tuturor,
este că nu-L iubesc pe El.
PLANŞA II - 7
Atunci, ce trebuie să facem când vedem
că suntem păcătoşi? Noi trebuie să ne
întoarcem de la păcat la Dumnezeu.
Biblia ne spune ce s-a întâmplat unui
lepros care a venit la Isus. Lepra este o boală
teribilă, de care se poate muri. Isus îi învăţa pe
oameni într-unul din oraşele Galileii, când acest
om a venit şi a îngenunchiat jos, înaintea Lui:
„Doamne, dacă vrei, poţi să mă curăţeşti“, a
strigat el.
Normal, acestui om nu-i era îngăduit să
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intre în oraş din cauza leprei lui, dar el a venit la
Domnul Isus, pentru că el avea nevoie de
vindecarea acestei boli groaznice.
Cum a venit leprosul? El a venit numai
când a fost plin de lepră. El nu a încercat să se
ascundă că era lepros.
Cum trebuie să venim noi la Domnul Isus?
Trebuie să venim aşa cum suntem, spunânu-I
Lui că suntem nişte păcătoşi, şi avem nevoie de
El să ne cureţe de păcatele noastre.
Biblia ne spune că atunci când a venit
leprosul, “Isus a întins mâna, s-a atins de el, şi a
zis: “Da, vreau, fii curăţit. Îndată, l-a lăsat lepra“.
(Luca 5:13). Chiar în acel moment leprosul a
fost vindecat complet.
Şi voi veţi veni la Domnul Isus şi veţi
spune: “Doamne, eu sunt un păcătos; Tu poţi să
mă faci curat. Domnul Isus zice: „Pe cel ce vine
la Mine, nu-l voi izgoni afară”. (Ioan 6:37). El nu
te va izgoni dacă te vei întoarce de la păcatul
tău şi îi vei cere Lui să te păstreze. Este întradevăr minunat să fi eliberat de păcat - chiar
mult mai minunat decât să fi vindecat de lepră.
Dacă tu vrei să ceri Domnului Isus să te
salveze din păcatul tău, astăzi, şi nu ştii cum să
faci, vino la mine la sfârşit, eu voi fi aici (învăţătorul indică locul exact). Dacă tu vei veni
aici la mine astăzi, eu voi înţelege că tu doreşti
să fi salvat din păcatul tău, chiar astăzi; şi voi sta
de vorbă cu tine şi te voi ajuta să vii la Domnul
ISUS.

LECŢIA III
CINE ESTE
ISUS HRISTOS?
Texte biblice pentru învăţător: Matei
17:1-9; Ioan 1:1-12; Apocalipsa 1:9-18.
PLANŞA III - 1
Voi ştiţi cine este cea mai importantă
persoană care a trăit vreodată pe pământ şi cine
este cu totul deosebit de ceilalţi oameni?
Da, este Isus Hristos. Niciodată nu s-a
născut cineva ca El, nu a trăit ca El, nu a murit
ca El şi nu a înviat din nou, ca El.
Iată de ce este bine ca astăzi să ne
gândim câteva minute la Domnul Isus. Când
Isus a fost aici pe pământ, El a fost văzut de un
mare număr de oameni, şi Dumnezeu a făcut ca
ei să scrie ce au văzut şi au auzit, pentru a se
păstra într-o Carte - Biblia.
Care sunt lucrurile pe care le spune Biblia
despre Isus Hristos?
PLANŞA III - 2
Primul dintre toate: noi am spus deja că
Isus este Fiul lui Dumnezeu şi că El este
Dumnezeu. Biblia spune: „Toate lucrurile au fost
făcute prin El“ (Ioan 1:3), El este Creatorul.
Biblia spune: „El este înainte de toate lucrurile”
(Colos. 1:17), adică El este dintotdeauna. El nu
are nici început şi nici sfârşit.
Biblia spune că El este curat şi desăvârşit
(Evrei 7:26).
Biblia spune că El est atotputernic (Fil.
3:21).
Biblia spune că El este Emanuel Dumnezeu este cu noi (Mat. 1:23); că El este
DUMNEZEU. (Evrei 1:8).
Isus însuşi spune că El este Dumnezeu
(Iona 10:30-33).
Prin aceste lucruri se deosebeşte Isus de
ceilalţi oameni.
Într-o zi, când Isus era aici pe pământ, El
s-a arătat în slava Sa, celor trei prieteni cei mai
apropiaţi de El. Isus i-a dus pe Petru, Iacov şi
Ioan sus pe un munte. Acolo El a îngenunchiat
să se roage. Ucenicii se rugau şi ei.
Atunci s-a întâmplat ceva minunat: faţa lui
Isus a început să strălucească, strălucea ca
soarele; şi hainele lui au început de asemenea
să strălucească. Domnul Isus era atât de
strălucitor, că Petru, Iacov şi Ioan, cu greu se
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puteau uita la El. În acest timp, când erau ei
Nu a fost niciunul destul de bun,
acolo pe munte, Dumnezeu Tatăl le-a vorbit din
Ca să plătească pentru păcat,
cer şi le-a spus: „Acesta este Fiul Meu prea
El singur a putut descuia poarta
iubit, de El să ascultaţi”.
Cerului, şi ne-a lăsat de am intrat.
Ucenicii nu au uitat niciodată ce li s-a
Cu sute de ani înainte de a veni Domnul
întâmplat. Mulţi ani mai târziu, Petru a scris: „Noi
am văzut cu ochii noştri mărirea Lui“ (II Petru Isus, Dumnezeu a spus poporului că va aduce
1:16). Petru şi-a adus aminte cum era Isus, aşa un miel, pe care-L va jertfi pentru păcatele lor.
De ce? Pentru că Biblia spune că fără vărsare
de minunat şi glorios.
de sânge, nu este iertare de păcate. (Evrei
9:22). Viaţa şi sângele au trebuit să fie jertfite.
PLANŞA III - 3
Mielul jertfit pentru păcatele unui om,
Cât de uimitor este că Fiul lui Dumnezeu a reprezenta de fapt numai o imagine a Domnului
devenit om. Printr-o minune, Dumnezeu a făcut Isus care avea să moară pentru păcatele
un trup pentru Isus şi El s-a născut ca un mic noastre.
copilaş în Betleem.
Sângele acelor animale nu puteau să
Domnul Isus a avut o mamă la fel ca şi îndepărteze păcatul. În Biblie Domnul Isus este
ceilalţi copilaşi, dar El nu a avut un tată uman. numit Mielul lui Dumnezeu; a luat toate păcatele
Tatăl lui era Dumnezeu.
noastre şi le-a pus pe Fiul Său. Isus a plătit
Ce schimbare a fost pentru Isus: să pentru păcatele şi greşelile noastre, cu propriul
locuiască în casa LUI minunată în cer, şi apoi să Lui sânge. Dar Isus a înviat din morţi. El este un
vină jos, pe pământul nostru păcătos. Isus a Salvator viu. El estre singurul Salvator, singurul
lăsat toate bogăţiile şi gloria Lui în urmă, şi s-a care este în stare să ne elibereze de păcate.
născut într-o iesle. El a venit jos pe pământ, şi
ne-a arătat că este la fel ca Dumnezeu; a venit
PLANŞA III - 6
ca să ne scape de păcatele noastre.
Domnul Isus este Împăratul împăraţilor.
Nu e de mirare că îngerii i-au cântat slavă
Am văzut cum a devenit Isus om şi a trăit
în noaptea aceea, când Isus a fost născut printraici
pe
pământ; Isus a murit pe cruce să
o minune - pentru că Isus a fost cu adevărat
plătească pentru păcatele noastre. Dar
Dumnezeu şi cu adevărat om.
Dumnezeu L-a înviat din morţi ca să trăiască
pentru totdeauna. El este acum Domn al tuturor.
PLANŞA III - 4
El este organizatorul universului. Scriitorul
Dar Isus nu a rămas un copilaş, El a ultimei cărţi din Biblie, un om numit Ioan, a spus
crescut şi a trăit o viaţă desăvârşită. Ce viaţă cum i-a apărut lui, Domnul Isus.
minunată a avut! Isus a făcut ca vântul să se
Ochii Lui erau ca flacăra de foc,
potolească şi marea să se liniştească în timpul
Picioarele Lui erau ca arama aprinsă,
unei furtuni; într-o zi, El a hrănit 5000 de oameni
Vocea Lui era ca vuietul multor râuri,
cu 5 pâinişoare şi 2 peşti. El a vindecat boli şi a
Faţa Lui era strălucitoare ca soarele în
înviat din morţi; El l-a învins pe Satana,
duşmanul lui Dumnezeu. El avea putere să ierte mijlocul zilei.
păcatele; El a fost cel mai mare Învăţător.
Când Iona a văzut acest Hristos
„Niciodată nu a vorbit vreun om ca omul Atotputernic, glorificat, a căzut la picioarele Lui,
acesta“ (Ioan 7:46). Pentru că El a trăit ca om pe ca mort. Acesta este Domnul Isus, aşa cum este
pământul acesta, Domnul Isus ne-a înţeles astăzi.
perfect. El a ştiut ce înseamnă să fii ispitit să faci
El este Împăratul împăraţilor şi Domnul
rău, să fii urât - detestat - să fii sărac şi flămând, domnilor.
batjocorit şi bătut de oamenii răi. Cu toate
acestea, toată viaţa Lui, Isus nu a păcătuit
niciodată, nici măcar în gândire, în vorbire sau în PLANŞA III - 7
Biblia spune: „Crede în Domnul Isus, şi vei
faptă.
El a fost singurul care s-a supus în totul fi mântuit“ (Fapt. Ap. 16:31). Ce înseamnă să
crezi în Domnul Isus?
poruncilor lui Dumnezeu.
Hai să folosim acest desen cu ceasul care
s-a stricat. Unde duceţi un ceas stricat? La
PLANŞA III - 5
măcelar sau la brutar? Nu. Îl luaţi şi-l duceţi la
Dar Isus a venit special ca să fie ceasornicar. Şi ce faceţi când mergeţi la
Salvatorul nostru - să ne elibereze de păcatele ceasornicar? Ţineţi ceasul în braţe şi-l întrebaţi
şi relele din viaţa noastră.
pe el cum se repară? Nu. Luaţi ceasul vostru şi
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îl daţi lui să îl repare.
Viaţa voastră este stricată de păcat. Cine
este acela, singurul, care o poate repara? Nu
eu, nu voi singuri. Domnul Isus, Fiul lui
Dumnezeu, este singurul care poate repara
viaţa noastră.
Şi ce trebuie să facem noi când venim la
Isus? Îi cerem Lui să ne mântuiască şi să ia sub
control viaţa noastră; cu alte cuvinte, Îi dăm
viaţa noastră Lui, şi ne încredem în El ca să
ne-o repare.
Când ne încredem în Domnul Isus în acest
fel, păcatele noastre sunt iertate; Dumnezeu ne
face copiii Lui, El ne priveşte cu bunătatea
Domnului Isus; El ne dă viaţă nouă; El vine să
locuiască în noi prin Duhul Lui cel sfânt.
Doriţi şi voi să-i cereţi Domnului Isus să vă
mântuiască? Biblia spune: „Crede în Domnul
Isus şi vei fi mântuit“.

LECŢIA IV
CE A FĂCUT
DOMNUL ISUS?
Texte biblice pentru învăţător: Ioan
19:20; Fapt. Ap. 1:8-11.
PLANŞA IV - 1
Am să vă spun o poveste despre o cloşcă,
care stătea cu zece puişori sub aripile ei.
Deodată iarba uscată a luat foc şi întreaga
grădină era în flăcări.
A doua zi, ţăranul a venit şi a găsit cloşca
moartă în grădină. Când a împins-o uşor într-o
parte, zece puişori au alergat afară de sub
aripile ei. Cloşca era moartă, dar puişorii ei erau
salvaţi şi vii. Cloşca ar fi putut zbura departe, să
se salveze pe ea însăşi, dar ea a stat pe cuibul
ei şi şi-a dat viaţa pentru puii ei.
Această întâmplare îmi aminteşte ce a
făcut Domnul Isus pentru noi. El a murit să ne
salveze din păcatele noastre, aşa că noi nu o să
mai fim pedepsiţi.
PLANŞA IV - 2
Biblia spune: „Hristos a murit pentru
păcatele noastre“. (I Cor. 15:3). La Paşti noi ne
amintim de moartea şi învierea Domnului Isus
Hristos. Vă amintiţi voi ce s-a întâmplat? Cum
Domnul Isus a fost luat, biciuit şi bătut; şi chiar
duşmanii Lui nu au putut găsi nici un rău pe care
să-l fi făcut. Soldaţii L-au dus pe un deal unde a
fost răstignit – cuiele au trecut prin mâinile şi
picioarele Lui. Timp de 6 ore, Isus a atârnat pe
acea cruce: de la 9 dimineaţa până la 3 după
amiază. La prânz s-a întunecat complet. De ce?
Pentru că Dumnezeu a lăsat ca Isus să ia toate
păcatele noastre, aşa cum El a promis în Cartea
Sa, Biblia.
Este ca şi cum Dumnezeu ar fi ridicat
într-o mână toate păcatele acelora care au
crezut în Dumnezeu înainte ca Hristos să vină,
şi în cealaltă mână păcatele acelora care vor
crede în El după aceea, şi ar fi adus aceste
păcate Domnului Isus care murea.
El a lăsat asupra Domnului Isus toate
păcatele şi greşelile noastre. Domnul Isus a
murit în locul nostru pe cruce, pentru ca să
plătească pedeapsa pentru noi. Biblia spune:
„Sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de
orice păcat“ (I Ioan 1:7). La sfârşit El a strigat:
„S-a isprăvit!“ (Ioan 19:30) şi „Tată, în mâinile
Tale îmi încredinţez Duhul“ (Luca 23:46). Apoi a
murit.
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El putea să coboare de pe cruce, dacă ar promis: „Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine,
fi vrut. Dar El şi-a dat viaţa Lui; acesta a fost ca acolo unde sunt eu, să fiţi şi voi“ (Ioan 14:3).
scopul Lui, El a murit să ne salveze pe noi.
Isus va veni din nou ca să îi ia în cer pe acei
care sunt ai Lui. Dar El va veni şi ca să judece
pe aceia care nu L-au primit pe El ca Salvatorul
PLANŞA IV - 3
lor, şi va domni ca Împărat.
Corpul Domnului Isus, a fost luat şi pus
într-un mormânt – o deschizătură săpată în
marginea unei stânci mari. Au rostogolit apoi o PLANŞA IV - 7
piatră mare la intrarea mormântului.
Sunteţi voi gata dacă Domnul Isus ar veni
astăzi?
Dar Isus nu a stat în mormânt. El nu este
mort. Dumnezeu L-a înviat din moarte la viaţă,
Doriţi voi să fiţi cu El pentru totdeauna, în
pentru totdeauna.
cer? Sau are să vă spună într-o zi: „Niciodată nu
Ce minune nemaipomenită a fost. Isus v-am cunoscut; plecaţi de la Mine.“ (Mat. 7:23).
este viu! El s-a arătat ucenicilor Lui şi altora de Plecaţi de la Mine, niciodată nu v-am cunoscut
mai multe ori - la peste 500 de oameni deodată. ca fiind prietenii Mei.
Ei l-au văzut, l-au atins, au vorbit şi au mâncat
Cum putem să fim gata pentru întâlnirea
cu El.
cu Domnul Isus?
Pentru că Isus a înviat din morţi, noi ştim
Trebuie să credem că Isus este Fiul lui
că El este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, şi tot Dumnezeu şi că El a luat pedeapsa pentru
ce a spus El este adevărat.
păcatele noastre pe cruce.
Pentru că Isus a înviat din morţi, noi ştim
Trebuie să ne întoarcem de la calea
că preţul pentru păcatele noastre a fost plătit noastră rea şi să ne încredem în El - ca să ne
complet. Isus în trupul Lui minunat, înviat este în mântuiască de păcate şi să ne păstreze. Nu
cer acum.
este destul să credem că Isus s-a născut la
Betleem, că a trăit o viaţă desăvârşită, că a
murit pe calvar, că a înviat şi că s-a întors în cer.
PLANŞA IV - 4
Nu aveţi o credinţă adevărată în El, până
Patruzeci de zile după ce a înviat din
nu vă încredeţi în El, pentru a vă mântui de
morţi, Domnul Isus stătea de vorbă cu ucenicii
păcate.
Lui, şi deodată a început să se înalţe în aer. Tot
Dacă doriţi ca Domnul Isus să vă
mai sus şi tot mai sus până ce norii L-au
mântuiască,
puteţi să-I spuneţi Lui: „Doamne
acoperit şi ei nu au mai putut să-L vadă.
Isuse, eu sunt un păcătos; mulţumesc că ai
Domnul Isus a părăsit pământul. El a mers
murit pe cruce pentru mine. Eu vreau chiar
înapoi în cer pentru a fi cu Tatăl Său. Isus în
acum să fiu mântuit din păcatul meu“.
trupul său minunat, înviat este acum în cer.
Biblia spune: „Fiindcă oricine va chema
numele Domnului, va fi mântuit“ (Rom. 10:13).
PLANŞA IV - 5
Când Domnul Isus s-a întors în cer,
Dumnezeu Tatăl I-a dat cel mai înalt loc de
onoare: Isus este Împăratul împăraţilor; El este
Domnul tuturor.
El este viu pentru totdeauna.
El ne înţelege pe noi în toate lucrurile şi se
roagă către Dumnezeu Tatăl pentru noi, cei care
Îl cunoaştem şi Îl iubim.
Pentru că Isus este viu pentru totdeauna,
El este în stare să ne ajute în nevoile noastre.
(Evrei 2:18; 4:15,16; 7:25).
PLANŞA IV - 6
Lumea întotdeauna doreşte să ştie ce se
va întâmpla în viitor. Voi ştiţi care este cel mai
important lucru care se va întâmpla? Venirea din
nou a Domnului Isus pe pământ, nu ca un
copilaş, ci în toată puterea şi măreţia. Noi nu
ştim când va veni – poate şi astăzi. Dar El a
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LECŢIA V
CE ESTE BIBLIA?
Texte biblice pentru învăţător: II Timotei
3:14-17; II Petru 1:19-21.

Toată Biblia este adevărată. De unde ştim
noi că Biblia este adevărată? Un motiv este că
Domnul Isus a spus aceasta, şi tot ce spune El,
este adevărat. El a spus, de exemplu: „Cuvântul
Tău este adevărul“ (Ioan 17:17). Cuvântul lui
Dumnezeu este adevărul; Biblia este adevărul.
Alt motiv este că Biblia a vorbit despre lucruri
care aveau să se întâmple în viitor, şi aceste
lucruri s-au întâmplat cu adevărat. De exemplu,
cu sute de ani în urmă, Domnul Isus a venit pe
pământ, şi peste 30 de lucruri deosebite care
urmau să i se întâmple Lui, au fost scrise în
Biblie. Toate aceste lucruri s-au întâmplat exact
aşa cum a spus Biblia.
Altă cale prin care cunoaştem că Biblia
este adevărată, este faptul că ea ne spune cum
pot fi iertate păcatele noastre şi schimbată viaţa
noastră, când noi cerem Domnului Isus să fie
Salvatorul nostru.
De fiecare dată când un om se întoarce la
Dumnezeu, şi se încrede în El cu adevărat ca
să-i ierte păcatele, viaţa acelei persoane se
schimbă foarte mult. Aceasta este o altă probă
că Biblia este adevărată.

PLANŞA V - 1
Dacă mama şi tăticul vostru ar fi departe
de ţară, peste mare, ei nu ar putea să vorbească
cu voi în fiecare zi; voi nu aţi putea să-i vedeţi.
Dar există o cale ca să-i auziţi şi să aflaţi ce
doriţi despre ei; ei pot să vă scrie scrisori.
Dumnezeu vrea să vă vorbească vouă;
dar pe Dumnezeu nu putem să-L vedem pentru
că este duh (Ioan 4:24) şi slava Lui este atât de
mare, este orbitoare dacă vrem să o privim.
Dumnezeu însă, are o altă cale prin care poate
să ne vorbească: El ne-a trimis o scrisoare
lungă s-o citim - aşa că noi putem vedea ce vrea
Dumnezeu, ca noi să ştim şi să facem.
„Scrisoarea“ Lui este BIBLIA; da, Biblia
este scrisoarea lui Dumnezeu către noi.
(Învăţătorul va lua o Biblie în mână şi o va arăta PLANŞA V - 4
copiilor).
V-a făcut vouă cineva vreodată o
promisiune şi nu s-a ţinut de cuvânt? Uneori
PLANŞA V - 2
lumea spune lucruri care nu depind de ea; dar
Dumnezeu nu a scris scrisoarea cu tocul Cuvântul lui Dumnezeu Biblia, este cu totul
sau pixul, aşa cum scriem noi. În schimb, El a altfel; Cuvântul lui Dumnezeu niciodată nu se
ales în timpuri diferite, cam 40 de oameni care l- schimbă, şi este veşnic.
au iubit pe El, şi El i-a călăuzit să scrie cărţile
Chiar dacă cineva, vreodată vrea să vă
Bibliei. (II Petru 1:21)
slăbească încrederea, amintiţi-vă ce a spus
Prima parte a Bibliei a fost scrisă cam cu Domnul Isus: „Cuvintele Mele nu vor trece” (Mat.
3400 de ani în urmă, şi ultima parte, cam 1500 24:35). Cuvântul lui Dumnezeu este veşnic.
de ani mai târziu; aceasta înseamnă cu mult Lumea a încercat să oprească tipărirea Bibliei –
ei chiar au încercat să o ardă.
timp în urmă.
Acum o sută şi ceva de ani, un om –
Dumnezeu a dat călăuzire în tot ce a fost
scris; El chiar i-a inspirat la fiecare cuvânt folosit Voltaire – a spus: „Peste o sută de ani nu va mai
(II Timotei 3:16). Dumnezeu s-a îngrijit de fi citită Biblia”. Dar astăzi, Biblia este citită de tot
asemenea, ca tot ce s-a scris să nu se piardă, şi mai multă lume, si este tipărită în mai multe limbi
decât orice altă carte. Astăzi poporul iubeşte şi
în cele din urmă să fie tipărit în Bibliile noastre.
Biblia este cu adevărat Cuvântul lui mai mult Biblia, pentru că ea este Cuvântul lui
Dumnezeu. Dacă ne-ar vorbi astăzi prin vocea Dumnezeu. Voi puteţi să vă bazaţi pe Biblie
tunetului din cer, tunetul nu ar avea mai multă pentru că ea este veşnică.
putere decât ceea ce ne-a spus Dumnezeu în
cartea aceasta.
PLANŞA V - 5
Fiecare parte din Biblie este Cuvântul lui
Biblia este completă - ea este terminată.
Dumnezeu; prin aceasta se deosebeşte de toate Dumnezeu a atenţionat ca nimeni să nu adauge
celelalte cărţi din lume.
nimic şi să nu scoată nimic din Biblie (Apoc.
22:18,19). În această singură Carte – Biblia, se
află 66 de cărţi. Fiecare din ele are denumire
PLANŞA V - 3
diferită. Dumnezeu a inspirat pe scriitorii acestei
Ştiţi că oamenii care au scris Biblia, nu au
Cărţi, să scrie tot ce a dorit ca să cunoaştem
făcut nici o greşeală când au scris-o? Nu,
noi. Biblia spune despre „credinţa care a fost
Dumnezeu i-a ferit să facă greşeli.
dată“ (Iuda 3). Dumnezeu ne-a arătat nouă ce
-9-

trebuie să facem şi să credem. Biblia este
singura scrisoare a lui Dumnezeu către noi. Unii
oameni pot spune şi scrie lucruri minunate, dar
aceste lucruri nu sunt ca „Scrisoarea lui
Dumnezeu”.
PLANŞA V - 6
Această carte minunată - Biblia - este în
stare să schimbe vieţile noastre. Este un Cuvânt
plin de putere, care ne arată păcatul nostru, ne
duce la o viaţă nouă în Hristos şi ne întăreşte ca
creştini.
Biblia este într-adevăr „puterea lui
Dumnezeu pentru mântuire“ (Rom. 1:16).
Scopul principal al Bibliei este să ne conducă la
încrederea în Domnul Isus şi să trăim pentru el.
(Ioan 20:31). Biblia ne spune o poveste a unui
băieţel numit Timotei, a cărui mamă şi bunică îi
citeau Biblia de când era un copilaş. Mai târziu,
Timotei s-a încrezut în Domnul Isus şi Domnul ia iertat păcatele. Apoi el a devenit misionar şi a
mers în multe locuri să-i înveţe pe oameni
despre Domnul Isus. Viaţa lui Timotei a devenit
un exemplu pentru mulţi tineri, care au văzut ce
poate Dumnezeu să facă.
Vreţi ca Dumnezeu să schimbe şi viaţa
voastră? Atunci faceţi ce a făcut Timotei, şi mulţi
alţii şi ce am făcut şi eu însumi. Credeţi Biblia,
întoarceţi-vă de la păcatele voastre şi cereţi
Domnului Isus să vină în inima şi în viaţa
voastră. Biblia spune: „El poate să mântuiască
în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de
Dumnezeu prin El.“ (Evrei 7:25).
Dacă doriţi să vorbiţi cu mine mai mult
despre acest lucru, vă rog să aşteptaţi până
termin lecţia. Apoi veniţi la mine şi spuneţi-mi:
„Eu vreau să ştiu cum pot să cer Domnului Isus
să intre în inima şi în viaţa mea.”

noi să avem îndoieli asupra celor spuse de
Biblie. Trebuie să învăţăm pe dinafară versete
biblice; nu putem lua Bibliile cu noi oriunde
mergem, dar dacă învăţăm versete, putem lua
Cuvântul lui Dumnezeu în inimile noastre. Lui
Dumnezeu îi place să facem aşa.
Trebuie să ne supunem Bibliei. Când citim
Biblia sau suntem învăţaţi, ori ascultăm când ni
se citeşte, trebuie să ne străduim să facem ceea
ce scrie în Biblie. Aceasta este calea de a fi
fericiţi cu adevărat – făcând ceea ce spune
Dumnezeu.
Eu sper ca într-adevăr să puteţi spune
într-o zi:
„O, cât de mult iubesc legea Ta,
O, cât de mult iubesc Biblia.”

PLANŞA V - 7
Ce credeţi că ar trebui să facem noi cu
Biblia?
Trebuie să o citim sau să o ascultăm de la
alţii care ne-o citesc. Cum v-aţi simţi voi, dacă
aţi scrie o scrisoare la cineva care nici nu vrea
să o citească? Dumnezeu, doreşte ca noi să
citim Biblia des, în fiecare zi.
Trebuie să credem Biblia; noi nu
înţelegem întotdeauna toate lucrurile scrise în
Biblie, totuşi trebuie să o luăm ca pe Cuvântul lui
Dumnezeu.
Dacă alţii au îndoieli asupra Bibliei, să nu
le daţi atenţie; noi trebuie să avem fixat în
mintea noastră, că Biblia este Cuvântul lui
Dumnezeu.
Duşmanii lui Dumnezeu, doresc mult ca
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