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Minunata salvare

Introducere
Aceste lecţii pot f i folosite la Evanghelizările de 5 zile, dar şi în alte situaţii. Scopul lor este de a te ajuta să
predai copiilor despre mântuirea prin Domnul Isus Hristos.
Mulţumesc lui Didi Hegnauer şi Kay Denham pentru ilustraţiile făcute povestirilor.
Fie ca prin aceste lecţii, mulţi copii să experimenteze „minunata salvare dăruită de Dumnezeu“.
„Tot aşa, nu este voia Tatălui vostru celui din ceruri
să piară unul măcar din aceşti micuţi.“
(Matei 18:14)

Jennifer Haaijer

Rugăciunea
Roagă-te mult pentru copii. Dacă Dumnezeu nu lucrează în inima şi în viaţa lor, ei nu pot f i transformaţi.
Roagă-te ca Domnul să te ajute să predai f iecare lecţie prin puterea Duhului Sfânt. Acesta este secretul
unei bune evanghelizări.
Predarea adevărurilor biblice
Dacă tot ceea ce faci ca învăţător este numai să le spui copiilor povestiri biblice, atunci nu-ţi împlineşti
răspunderea de învăţător. Copiii trebuie să înveţe adevărurile conţinute în aceste povestiri, şi să le arăţi
ce însemnătate au în viaţa lor zilnică. Bineînţeles, nu vei reuşi să te ocupi într-o singură lecţie de toate
învăţăturile pe care le cuprinde povestirea biblică, de aceea în f iecare povestire a fost ales un singur adevăr
(adevăr evanghelistic). Predarea acestui adevăr a fost întreţesută de-a lungul naraţiunii, şi este marcată şi
în planul lecţiei.
Linia verticală laterală marchează aplicaţia adevărului din text. Adaptează aplicaţiile pentru copiii cărora
le predai lecţiile. De exemplu, în aplicaţie ai numele unui băiat, iar în grup sunt numai fete, sau poate
aplicaţia se potriveşte unor copii de vârstă mai mare, în timp ce în grup ai numai copii mici. Fă schimbările
necesare. Important este ca întotdeauna să aplici în viaţa copiilor învăţătura lecţiei.
Textul detaliat al lecţiei este dat pentru a te ajuta pe tine, învăţătorul, dar acesta nu trebuie să înlocuiască
pregătirea ta atentă şi în rugăciune. Înainte de citi textul, studiază pasajele din Cuvântul lui Dumnezeu.
Străduieşte-te să ştii lecţia aşa de bine, încât să poţi să o predai fără ajutorul notiţelor, sau cel mult cu un
minim de notiţe. Aminteşte-ţi că este aproape imposibil să foloseşti notiţe în predarea la evanghelizările
în aer liber. De asemenea, exersează folosirea planşelor înainte de a preda lecţia copiilor. Arată copiilor pe
o hartă, unde au avut loc evenimentele:
Lecţia 1 – Gosen
Lecţia 2 – Drumul din Egipt în Canaan
Lecţia 3 – Ierihon
Lecţia 4 – Israel
Lecţia 5 – Filipi (vezi http://ro.wikipedia.org/wiki/Filippi)
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Disponibil pentru sfătuire
Când prezinţi mesajul Evangheliei, sunt copii care vor răspunde invitaţiei de a se preda Domnului Isus.
Unii îţi vor spune mai târziu, iar alţii poate nu îţi vor spune niciodată că L-au primit în inima lor pe Isus
Hristos. Însă vor f i alţi copii, care nu au curajul să spună că au nevoie de ajutor. Poate au întrebări referitoare
la modul cum să procedeze, şi de aceea au nevoie de ajutor sau de încurajare.
Din aceste motive este important ca ei să ştie că pot veni oricând să vorbească cu tine. De asemenea, este
important să ştie când şi unde să vină, atunci când vor să vorbească cu tine. În sfârşit, copiii care nu sunt
mântuiţi, să nu considere venirea lor la tine drept venirea la Domnul Isus.
De aceea nu le aminti posibilitatea de a vorbi cu tine în acelaşi timp în care faci invitaţia pentru venirea la
Domnul Isus, ca ei să nu aibă impresia că nu pot să vină la Hristos, decât dacă au venit mai întâi la tine,
sau că sunt mântuiţi doar prin simplul fapt că au vorbit cu tine.
Spune copiilor că stai la dispoziţia lor (nu toate în cadrul aceluiaşi program):
 înainte de lecţie, când faci anunţurile;
 după ce i-ai învăţat versetul de memorat, care vorbeşte despre mântuire;
 în timpul lecţiei biblice, de preferinţă în prima parte;
 într-un alt timp potrivit din cadrul programului.
Iată ce poţi să spui:
„Vrei să-ţi trăieşti viaţa împreună cu Domnul Isus, dar nu ştii cum să vii la El? Vreau să-ţi explic ce spune
Biblia. Vino să vorbeşti cu mine. După terminarea lecţiei voi sta lângă … (dă un punct de reper). Fii atent, eu
nu pot să-ţi iert păcatele, doar Isus poate face aceasta, dar eu îţi explic cum poţi să vii la El. Deci vino şi
stai de vorbă cu mine lângă … (locul amintit mai sus).“
De multe ori sunt copii care Îl primesc pe Domnul Isus Hristos ca Mântuitor, fără să f i stat de vorbă cu
învăţătorul. De aceea, este bine ca la încheierea programului să aminteşti şi lucrul acesta:
„Dacă L-ai primit pe Domnul Isus şi eu nu ştiu de aceasta, te rog, vrei să-mi spui după lecţia de astăzi, ca
să te ajut? Eu voi sta pe banca de lângă pomul de acolo (sau menţionează alt loc). Vino şi spune-mi: «Vreau să
vă spun că şi eu I-am cerut Domnului Isus să mă mântuiască».“
Astfel vei putea să incluzi acei copii într-un program de consolidare, pentru a-i ajuta în ce priveşte siguranţa
mântuirii şi creşterea lor spirituală.
Versete de memorat
Pentru f iecare lecţie este sugerat un verset biblic de predat copiilor. Dacă predai aceste lecţii în serie, timp
de cinci săptămâni, alege două sau trei versete, pe care copiii să le înveţe pe dinafară, şi pe care să şi le
amintească cu uşurinţă.
Exersează folosirea ajutoarelor vizuale
Exersează folosirea ajutoarelor vizuale înainte de a preda lecţia copiilor. Familiarizează-te cu planşele sau
prezentarea în PowerPoint, ca să ştii când trebuie să foloseşti f iecare imagine în lecţie.
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Ajutoare vizuale în PowerPoint
Dacă foloseşti prezentarea în PowerPoint a acestei lecţii, alege de pe CD una din cele două versiuni:
1. Prima versiune conţine doar imaginile de pe planşe şi coperta.
2. A doua versiune conţine şi ajutoare vizuale suplimentare, precum adevărul evanghelistic, aplicaţiile
şi versetul de memorat.
În partea dreaptă jos a f iecărei folii este o imagine mică (ex. o Biblie, o cruce, o coroană), care conţine o
conexiune (hyperlink). Dacă dai clic pe conexiune, te duce la adevărul evanghelistic al lecţiei respective.
În acest fel ai posibilitatea să revii în timpul predării la adevărul evanghelistic, ori de câte ori doreşti.
Ca să revii la imaginea arătată anterior, dă clic pe săgeata de pe adevărul evanghelistic.
Întrebări de recapitulare
Pentru f iecare lecţie sunt date întrebări de recapitulare. Foloseşte-le după predarea lecţiei sau la următoarea
întâlnire cu copiii, înainte de predarea lecţiei noi.
Dacă timpul de recapitulare decurge în mod disciplinat, el poate f i ocazia ideală de a f ixa cele predate, iar
în acelaşi timp el este şi distractiv pentru copii.
Foloseşte acest timp:
1. pentru a af la cât au înţeles şi cât îşi amintesc copiii din materialul predat;
2. pentru a te ajuta să ştii ce trebuie să accentuezi, astfel încât copiii să-şi reamintească mai uşor;
3. pentru a avea un timp relaxant şi plăcut în clasă. Copiii preferă competiţia, şi aşteaptă cu nerăbdare
partea aceasta a programului. Dar timpul de recapitulare este mai mult decât o competiţie, el este şi
un timp de învăţare.
În acest text sunt incluse doar întrebări de recapitulare din lecţie. Adaugă şi întrebări din cântări, din versete
sau din ceea ce predai. În acest fel copiii vor înţelege că sunt importante toate părţile programului.
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Privire generală
Lecţie
1 Ioan
Botezătorul
arată calea
mântuirii

Adevăr
central
Isus Hristos
ne scapă
de judecată.

Ioan 1:19-36
Luca 3:1-3
Matei 3:1-6
Exodul 12
2 Nicodim
ascultă o
întâmplare
din Vechiul
Testament

Aplicaţie

Nemântuit: Crede în Domnul „Dragostea lui Dumnezeu
Isus, ca să f ii scăpat faţă de noi s-a arătat prin
de judecată.
faptul că Dumnezeu a trimis
în lume pe singurul Său Fiu,
ca noi să trăim prin El.“
1 Ioan 4:9

Nemântuit: Crede în Domnul
Cei ce cred
Isus, ca să ai viaţa
în Domnul Isus
au viaţa
veşnică.
veşnică.

Luca 19:1-10

„Fiindcă atât de mult a iubit
Dumnezeu lumea, că a dat
pe singurul Lui Fiu, pentru
ca oricine crede în El să nu
piară, ci să aibă viaţa veşnică.“
Ioan 3:16

Ioan 3:1-16
Numeri 21:4-9
3 Zacheu este
găsit de
Mântuitorul

Verset de memorat

Nemântuit: Crede în El, ca să
Domnul Isus
te mântuiască de
Hristos
păcat.
a venit ca să
mântuiască
pe cei păcătoşi.

„Dar tuturor celor ce L-au
primit, adică celor ce cred
în Numele Lui, le-a dat
dreptul să se facă copii ai lui
Dumnezeu.“
Ioan 1:12

4 Fiul risipitor
învaţă o lecţie
Luca 15:1,
10-32

5 Pavel şi Sila
la Filipi

„Pocăinţă“
înseamnă să-ţi
pară rău de
păcate, şi să
te întorci la
Dumnezeu.

Numai
Domnul Isus
Fapte 16:11-40 îţi poate
schimba viaţa.

Nemântuit: Pocăieşte-te de
păcatele tale.
Întoarce-te la
Dumnezeu.

Recapitularea versetului Ioan
1:12.

Nemântuit: Crede în Domnul „Crede în Domnul Isus, şi vei
Isus, şi viaţa ta va f i f i mântuit.“
schimbată.
Fapte 16:31
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Lecţia 1

Ioan Botezătorul arată calea mântuirii
Text biblic pentru învăţător

Schiţa lecţiei

Ioan 1:19-36

Introducere
„Iarăşi este acolo!“

Luca 3:1-3
Matei 3:1-6

Desfăşurarea evenimentelor
1. Ioan botează oameni în râul Iordan

Exodul 12

2. „Este acesta Hristosul?“

Adevăr evanghelistic

3. Ioan: „Nu“

Isus Hristos ne scapă de judecată

4. Ioan: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică
păcatul lumii!“

Aplicaţie
Nemântuit: Crede în Domnul Isus, ca să f ii scăpat
de judecată.

5. Israeliţii sunt făcuţi sclavi în Egipt

Verset de memorat

7. Moise îi cere lui faraon să elibereze pe poporul
său, dar faraon refuză

„Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin
faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul
Său Fiu, ca noi să trăim prin El“ (1 Ioan 4:9).
Ajutoare vizuale

6. Planul lui Dumnezeu de a-Şi salva poporul

8. Dumnezeu îi trimite pe Moise şi Aaron la
faraon, cu o ultimă avertizare
Plata păcatului este moartea

9. Moise dă porunci israeliţilor
- „În a 10-a zi a lunii alegeţi un miel (de
parte bărbătească, perfect)“

 planşele: de la 1-1 până la 1-8
sau
 PowerPoint: de la 1-1 până la 1-8

Isus nu a păcătuit niciodată

- În a 14-a zi, junghiaţi mielul
Isus a murit pentru păcătoşi

10. La miezul nopţii, Domnul trece prin ţară
Crede în Domnul Isus,
ca El să te ocrotească

Punct culminant
11. Faraon: „Plecaţi!“
12. Israeliţii cer egiptenilor vase de aur, argint şi
haine
13. Israeliţii părăsesc Egiptul
Concluzie
Isus este „Mielul lui Dumnezeu“
Îndemn f inal
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Lecţia
„Iarăşi este acolo!“, a strigat cineva. „Ioan Botezătorul predică. Este
lângă râul Iordan. Veniţi să-l ascultaţi!“
Pe măsură ce vestea aceasta s-a răspândit, oamenii au început să discute
între ei cu înf lăcărare, în timp ce se îndreptau spre râul Iordan. Acest
râu se af lă în Israel, iar Ioan, acest predicator renumit, a predicat în
urmă cu aproape două mii de ani.
Planşa 1-1
Nu după mult timp, oamenii au auzit vocea puternică a Iui Ioan:
„Pocăiţi-vă! Întoarceţi-vă de la păcatele voastre, dacă vreţi să scăpaţi
de pedeapsa lui Dumnezeu“.

PowerPoint 1-1

Ce înfăţişare ciudată avea omul acesta! Era îmbrăcat cu o haină din păr
de cămilă, şi era încins cu o curea din piele. Se hrănea cu lăcuste şi miere
sălbatică. Mulţimea îl asculta cum predica. Mulţi au crezut ce spunea
Ioan, şi au fost botezaţi în râul Iordan, pentru a arăta că le pare rău de
lucrurile rele pe care le-au făcut. Au venit tot felul de oameni – tineri şi
bătrâni, săraci şi bogaţi, oameni renumiţi şi oameni de rând. Au venit
de aproape şi de departe, ca să-l asculte pe Ioan predicând. Unii au
venit chiar din Ierusalim. Mulţi se întrebau cine era de fapt Ioan.
„Oare Ioan este Hristosul, Cel promis de Dumnezeu?“, se întrebau ei.
„Hristos“ este numele dat unui Trimis special, pe care Dumnezeu
promisese că Îl va trimite ca Mântuitor.
„Nu“, a spus Ioan, „eu nu sunt Hristosul. Eu nu sunt vrednic nici
măcar să-i duc încălţămintea. Nu sunt eu Hristosul!“
Ioan a avut de împlinit o lucrare deosebită. Dumnezeu l-a trimis
să spună oamenilor să se pregătească, deoarece avea să vină Fiul lui
Dumnezeu, Hristosul.
Planşa 1-2
Într-o zi, Ioan s-a întors, a arătat cu mâna spre Cineva şi a spus: „Iată
Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii!“ (Ioan 1:29).
Oamenii au privit la Cel spre care arăta Ioan. Era Domnul Isus
Hristos!
Ioan le-a spus că a venit Hristosul, Mântuitorul promis. În Vechiul
Testament, Dumnezeu spusese poporului Său lucruri uimitoare despre
acea Persoană deosebită pe care El promisese că o va trimite. Timp de
sute de ani, israeliţii, poporul lui Dumnezeu, aşteptase venirea Lui.
Ioan spunea acum că EI a venit!
Şi Ioan L-a numit „Mielul lui Dumnezeu“. Cuvintele „Mielul lui
Dumnezeu“ le-a adus aminte ascultătorilor de ceva ce s-a întâmplat
în urmă cu mulţi ani. Iată istorisirea despre ce s-a întâmplat atunci.
Aceasta ne va ajuta să înţelegem de ce L-a numit Ioan „Mielul lui
Dumnezeu“, şi ce a venit să facă Domnul Isus.
9

PowerPoint 1-2
Citeşte versetul din Biblia ta,
sau cere unui copil mai mare
sau unui ajutor să-l citească.
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Planşa 1-3

PowerPoint 1-3

Israeliţii, poporul lui Dumnezeu, locuiau în Egipt. La început au fost
trataţi bine. Dar, cu trecerea anilor, egiptenii au început să se teamă
de ei. Erau tot mai mulţi israeliţi, iar egiptenii i-au făcut sclavii lor.
I-au tratat cu cruzime şi le-au făcut viaţa amară prin lucrări grele
de lut şi cărămizi, şi prin tot felul de lucrări de pe câmp, şi în toate
muncile acestea, pe care-i sileau să le facă, erau fără niciun pic de milă.
Mulţi israeliţi au murit din cauza muncii istovitoare. Cu toate acestea,
egiptenii credeau că încă sunt prea mulţi israeliţi, şi i-au persecutat până
acolo, încât au încercat să omoare toţi băieţii israeliţi nou-născuţi.
Asuprirea lor acolo era aşa de mare, încât israeliţii strigau la Dumnezeu
să-i scape din sclavie. Dumnezeu a auzit strigătele lor, şi le-a dat
un conducător, pe Moise, pe care l-a trimis să vorbească cu faraon,
împăratul Egiptului. Moise i-a cerut lui faraon să lase pe poporul său
să plece, dar acesta a refuzat.
Însă Dumnezeu Şi-a arătat puterea Sa mare, trimiţând nişte nenorociri
îngrozitoare peste Egipt. Faraon a continuat să refuze cu încăpăţânare să
lase poporul lui Dumnezeu să plece: nu dorea să-şi piardă sclavii! Moise
şi fratele său, Aaron au mers de mai multe ori înaintea lui faraon, ca
să-l avertizeze cu privire la pedeapsa lui Dumnezeu. Dar nu au putut să
schimbe inima acestui om împietrit şi crud. De f iecare dată el spunea:
„Nu, nu vă voi lăsa să plecaţi!“
Planşa 1-4

PowerPoint 1-4

Atunci Dumnezeu a trimis pe Moise şi pe Aaron la faraon cu o ultimă
avertizare:

Citeşte versetul din Biblia ta,
sau cere unui copil mai mare
sau unui ajutor să-l citească.

„Iată ce spune Domnul: «Voi trece prin ţara Egiptului. Fiul întâi născut
al f iecărei familii egiptene va muri: f iul întâi născut al lui faraon şi f iul
întâi născut al oricărei familii, bogată sau săracă. Vor muri chiar şi întâii
născuţi ai animalelor din Egipt. Va f i jale mare în toată ţara, o jale cum
n-a mai fost şi nu va mai f i»“ (vezi Exodul 11:4-6).

Citeşte versetul din Biblia ta,
sau cere unui copil mai mare
sau unui ajutor să-l citească.

Moise a continuat: „Slujitorii tăi vor veni la mine şi vor spune: «Pleacă!
Ia tot poporul şi pleacă!» Atunci, faraoane, voi pleca, şi voi lua poporul
meu cu mine“ (vezi Exodul 11:8).
Zicând acestea, Moise a ieşit din palat. Faraonul cel rău a refuzat din nou
să lase poporul lui Dumnezeu să plece. Cu toate că a auzit avertizarea
cu privire la moarte, nu a vrut să ia aminte.
În Biblie este o avertizare asemănătoare pentru toţi oamenii. Dumnezeu
spune: „Plata păcatului este moartea“ (Romani 6:23). Aici, plată
înseamnă pedeapsă care se dă cuiva pentru faptele rele pe care le-a făcut,
pedeapsă meritată. Dumnezeu are o plată pentru păcatele noastre, şi
anume moartea – despărţirea veşnică de la faţa lui Dumnezeu. Aceasta
înseamnă că suf letul tău, partea din tine care trăieşte veşnic, va fi
despărţită de Dumnezeu; înseamnă că tu nu vei putea trăi în cer cu
Dumnezeu. Este o pedeapsă îngrozitoare, dar trebuie să f ie aşa, pentru
că Dumnezeu nu poate sta împreună cu păcatul.
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Care este motivul pentru care tu primeşti această pedeapsă?
Aşteaptă răspunsul copiilor.

Fiindcă păcătuieşti. Păcat înseamnă orice neascultare de Dumnezeu.
Biblia ne spune că toţi oamenii au păcătuit: „Căci toţi au păcătuit,
şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu“ (Romani 3:23). Deci şi tu ai
păcătuit. Dacă te gândeşti puţin la aceasta, ştii că este adevărat. Îţi
aminteşti când ai avut gânduri de mânie şi ură faţă de cineva? Domnul
Isus spune că atunci când ai asemenea gânduri, calci porunca lui
Dumnezeu, care spune: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi“
(Leviticul 19:18; Marcu 12:31). Gândurile rele, atitudinea violentă şi
cuvintele mânioase sunt păcate, şi nu Îi plac lui Dumnezeu. El este
atât de curat, de bun şi de drept, încât trebuie să pedepsească orice
păcat. Biblia ne avertizează că pedeapsa păcatului este despărţirea de
Dumnezeu. Ia aminte la această avertizare dată de Dumnezeu. Nu f i
ca faraon!

Citeşte versetul din Biblia ta,
sau cere unui copil mai mare
sau unui ajutor să-l citească.

Citeşte versetul din Biblia ta,
sau cere unui copil mai mare
sau unui ajutor să-l citească.

Planşa 1-5
Moise şi Aaron au plecat de la faraon, şi au mers să spună israeliţilor
cum să se pregătească pentru ceea ce avea să se întâmple. Au adunat
poporul, şi i-au explicat ce trebuie să facă.
„Ascultaţi! În ziua a zecea a acestei luni, alegeţi un miel de un an, de
parte bărbătească. Cercetaţi-l, ca să nu aibă defecte. Trebuie să f ie un
miel fără defect“ (vezi Exodul 12:3-5).

Citeşte versetul din Biblia ta,
sau cere unui copil mai mare
sau unui ajutor să-l citească.

Mielul acesta ne face să ne gândim la Domnul Isus Hristos. Ioan
Botezătorul L-a numit „Mielul lui Dumnezeu“ (Ioan 1:29). Domnul
Isus este desăvârşit. El nu a avut o inimă păcătoasă, care să-l facă să
nu asculte de Dumnezeu. El a fost născut curat şi fără păcat, singura
Persoană care S-a născut vreodată aşa. Când a crescut, El nu a înşelat
şi nu a minţit niciodată, nu a fost obraznic cu mama Lui, atunci când
ea I-a cerut să facă ceva. El nu a păcătuit niciodată. De aceea, mielul
despre care vorbea Moise ne aduce aminte de Domnul Isus Hristos.
Moise a continuat să dea porunci poporului: „În ziua a 14-a, înjunghiaţi
mielul. Adunaţi sângele într-un vas, şi ungeţi cu sânge cei doi stâlpi, şi
pragul de sus al uşii de la casa voastră“ (vezi Exodul 12:6-7).
Mielul lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos, a murit şi El. Nu era
nicio altă cale prin care oamenii, care trebuiau să f ie despărţiţi pentru
totdeauna de Dumnezeu, să f ie scăpaţi de pedeapsa îngrozitoare. El,
Singurul care nu a păcătuit niciodată, a luat pedeapsa pe care trebuia
să ne-o dea Dumnezeu nouă. Isus Şi-a vărsat sângele, pentru ca oameni
ca mine şi ca tine să poată f i mântuiţi. Era numai o singură cale pentru
ca israeliţii să f ie scăpaţi, atunci când Domnul avea să treacă prin ţară
aducând moartea. La fel, există o singură persoană care te poate salva,
mântui – Domnul Isus Hristos.
În ziua a 14-a, f iecare familie a făcut după cum a spus Moise. Mieii
au fost înjunghiaţi, şi f iecare familie a luat sângele şi a uns cu el stâlpii
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şi pragul de sus al uşii. Sângele nu trebuia doar ţinut într-un vas; cu
el trebuia să ungă stâlpii uşii şi pragul de sus. Când Domnul vedea
sângele, trecea pe lângă casa aceea, şi nu murea niciun întâi născut.
Mielul lua pedeapsa, iar israeliţii nu mai erau pedepsiţi.
La fel stau lucrurile şi cu Mielul lui Dumnezeu. El a murit, dar aceasta
nu înseamnă că orice om din lume scapă de pedeapsa pentru păcatele
sale. Dacă vrei să f ii scăpat, trebuie să-I ceri Domnului Isus Hristos
să te scape, să te mântuiască. Trebuie să crezi în El, Cel care a murit şi
Şi-a vărsat sângele scump pentru tine.
Acesta este lucrul pe care L-a făcut Isus pentru tine, când a murit pe cruce.
La fel cum israeliţii trebuiau să aibă sângele mielului pe stâlpii uşii, ca
să f ie scăpaţi, tot aşa tu trebuie să crezi în Domnul Isus Hristos, ca să
f ii mântuit.

Citeşte versetul din Biblia ta,
sau cere unui copil mai mare
sau unui ajutor să-l citească.

În f iecare casă a israeliţilor, familia a fript mielul şi l-a mâncat. Fiecare
era îmbrăcat şi gata de plecare în călătorie. Ei nu trebuiau să se teamă
de judecata lui Dumnezeu, întrucât primii lor născuţi erau în siguranţă,
pentru că Dumnezeu spusese: „Când voi vedea sângele, voi trece pe
lângă voi“ (Exodul 12:13).
Planşa 1-6

PowerPoint 1-6

În seara aceea, f iecare familie de israeliţi a aşteptat să se întâmple ceea
ce a spus Dumnezeu. La miezul nopţii, Domnul a trecut prin ţară, şi în
fiecare casă unde sângele mielului nu era pe stâlpii uşii, a murit f iul întâi
născut. Un strigăt îngrozitor s-a auzit din palat – prinţul moştenitor,
f iul lui faraon a murit, şi acelaşi strigăt a fost auzit din celelalte case
egiptene, când părinţii au descoperit că f iul lor întâi născut era mort.
Ce jale şi ce plâns!
Tu să nu f ii ca oamenii aceia! Să nu f ii un copil care nu crede în
Domnul Isus! El Şi-a dat sângele şi a murit pentru păcătoşi. Dacă rămâi
neascultător, şi refuzi să crezi în El, vei fi despărţit de Dumnezeu pentru
totdeauna. Nu f i ca oamenii aceia, care nu au avut sângele mielului
pe uşiorii uşii lor!

Citeşte versetul din Biblia ta,
sau cere unui copil mai mare
sau unui ajutor să-l citească.

Însă în casele unde uşiorii uşii erau unşi cu sânge, nu a murit nimeni.
Toţi au fost scăpaţi, aşa cum a promis Dumnezeu. Fii şi tu ca aceşti
oameni. Să nu crezi că dacă mergi la biserică, dacă te rogi sau dacă încerci
să f ii bun, eşti scăpat de judecată. Acestea nu te pot scăpa. Este bine să
mergi la biserică, să te rogi, să te porţi frumos, dar numai Mielul lui
Dumnezeu, Domnul Isus Hristos, te poate scăpa de pedeapsa păcatului.
Biblia spune: „Acum nu mai este nicio osândire (condamnare) pentru
cei ce sunt în Hristos Isus“ (Romani 8:1). Aceasta înseamnă că dacă
crezi în Isus Hristos, Mielul lui Dumnezeu, eşti scăpat de judecata lui
Dumnezeu, ca şi israeliţii.
Egiptenii au plâns şi au scos strigăte mari. Inima lui faraon era zdrobită.
În timpul nopţii, el i-a chemat pe Moise şi pe Aaron şi le-a poruncit:
„Plecaţi! Ieşiţi din ţara mea, voi şi tot poporul Israel. Luaţi-vă turmele
şi cirezile şi plecaţi!“ (Exodul 12:31-32).
12
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Planşa 1-7
Lui Moise nu a trebuit să i se spună de două ori. El şi poporul lui erau
pregătiţi.

PowerPoint 1-7

În toată ţara, egiptenii îi rugau pe israeliţi: „Plecaţi, plecaţi, până când
nu murim toţi!“ (vezi Exodul 12:33).
Israeliţii au cerut egiptenilor vase de aur şi de argint şi haine, şi aceştia
le-au dat bucuroşi tot ce au cerut. Dumnezeu a hotărât ca egiptenii să
le plătească în felul acesta israeliţilor pentru anii grei de muncă.
„Luaţi, luaţi totul“, i-au îndemnat ei. „Plecaţi! Altfel toţi vom pieri!“
Marea mulţime a poporului lui Dumnezeu a plecat. În sfârşit erau
liberi. Dumnezeu i-a păzit în timpul celei mai îngrozitoare nopţi pe
care a cunoscut-o Egiptul vreodată. Sângele mielului i-a ocrotit.
Planşa 1-8
Înţelegeţi acum de ce Ioan Botezătorul, arătând spre Isus Hristos, Fiul
lui Dumnezeu, a spus: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul
lumii“ (Ioan 1:29)? Domnul Isus a venit ca să moară, astfel încât toţi
cei care cred în El să f ie scăpaţi de judecată, când Dumnezeu va pedepsi
păcatul. Biblia spune: „Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său
Fiu, ca noi să trăim prin El!“ (1 Ioan 4:9).

PowerPoint 1-8a
PowerPoint 1-8b

Citeşte versetul din Biblia ta.

Poate că ştii în inima ta că nu eşti scăpat de judecată, şi ai vrea să f ii.
Crede în Domnul Isus, ca să te scape de judecată. Vrei să îi ceri Lui chiar
acum să facă aceasta? Spune-I: „Doamne Isuse, Miel al lui Dumnezeu,
Îţi mulţumesc că ai murit pentru păcatele mele. Îţi mulţumesc că Ţi-ai
dat sângele scump pentru mine. Îmi pare rău de toate păcatele pe care
le-am făcut. Cred acum că Tu eşti Singurul care poţi să-mi ierţi păcatele,
Singurul care mă poate scăpa de judecata lui Dumnezeu“.
Crede în El acum! Biblia spune: „Dumnezeu a trimis în lume pe
singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El.“
Întrebări de recapitulare
1. Care era numele predicatorului de la râul Iordan? (Ioan
Botezătorul)
2. Cui i S-a dat numele „Hristosul“? (Mântuitorului pe care a promis
Dumnezeu că-L va trimite, Isus.)
3. Pe cine a trimis Dumnezeu la faraon, în timp ce israeliţii erau sclavi
în Egipt? (pe Moise şi pe Aaron)
4. De ce a trimis Dumnezeu pe Moise şi Aaron la faraon? (Să-i ceară
să lase pe poporul Israel să plece.)
5. Care a fost ultima avertizare pe care i-a dat-o Dumnezeu lui faraon?
(Întâiul născut dintre oameni şi animale din f iecare familie de egipteni
va muri.)
13
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6. Care este pedeapsa pentru păcat? (despărţirea de Dumnezeu)
7. În lecţia noastră de astăzi, ce au făcut israeliţii, pentru a f i siguri
că primii lor născuţi vor f i scăpaţi? (Au înjunghiat un miel şi au
uns cu sângele lui uşiorii uşii şi pragul de sus.)
8. De ce a fost Domnul Isus Singurul care a putut să moară pentru
păcatele noastre? (Deoarece El a fost desăvârşit, fără păcat.)
9. Ce au cerut israeliţii egiptenilor, când au plecat din Egipt? (vase
de aur şi argint, şi haine)
10. Cum poţi să f ii iertat de păcat şi scăpat de judecată? (Crede în
Domnul Isus, ca El să-ţi ierte păcatele.)

14

Lecţia 2

Nicodim ascultă o întâmplare din Vechiul Testament
Text biblic pentru învăţător

Schiţa lecţiei

Ioan 3:1-16

Introducere
„Ssst …“

Numeri 21:4-9
Adevăr evanghelistic

Disponibil pentru sfătuire

Desfăşurarea evenimentelor

Cei ce cred în Domnul Isus au viaţa veşnică.

1. Nicodim merge noaptea la Isus

Aplicaţie

2. Isus: „Dacă cineva nu se naşte din nou, nu
poate vedea împărăţia lui Dumnezeu“

Nemântuit: Crede în Domnul Isus, ca să ai viaţa
veşnică.

3. Nicodim: „Trebuie un om să devină din nou
bebeluş?“

Verset de memorat

4. Călătoria israeliţilor prin pustiu

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a
dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El
să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică“ (Ioan 3:16).

5. Israeliţii au uitat ce a făcut Dumnezeu pentru
ei, şi au început să cârtească

Ajutoare vizuale

6. Dumnezeu trimite şerpi, să pedepsească
oamenii pentru cârtirile lor

w planşe: de la 2-1 la 2-8

Toţi suntem păcătoşi

Dumnezeu este sfânt, şi
trebuie să pedepsească păcatul

sau
w PowerPoint: de la 2-1 la 2-8

7. „Am păcătuit, roagă-te pentru noi“

şi

8. Moise se roagă, şi Dumnezeu ascultă
Toţi merităm pedeapsa lui Dumnezeu

 hartă cu Israelul

9. Dumnezeu: „Fă-ţi un şarpe de aramă … şi
oricine va privi la el, va trăi“
Isus a murit pentru păcătoşi

Punctul culminant:
Aşa cum şarpele a fost înălţat pe o prăjină, şi Isus
avea să f ie înălţat pe cruce, pentru a lua pedeapsa
pentru păcatul nostru.
Isus a fost pedepsit în locul tău

Concluzie:
Ascultă de Dumnezeu şi crede astăzi în Domnul
Isus

Îndemn f inal
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Lecţia
„Ssst …“ Era linişte şi întuneric. Un om trecea grăbit pe străzile
întunecate ale Ierusalimului. Era Nicodim, unul dintre conducătorii
religioşi. Unde se ducea el? El a auzit că în cetate s-au petrecut lucruri
ciudate şi miraculoase. Oamenii vorbeau despre Isus din Nazaret, care
putea să facă lucruri pe care nimeni nu putea să le facă. Nicodim era
sigur că Isus era Trimisul lui Dumnezeu, şi voia să af le mai multe de
la El.
Poate că şi tu vrei să ştii mai multe despre Domnul Isus, şi despre felul
în care îţi poate ierta păcatele. Poate că nu I-ai cerut Domnului Isus
să-ţi f ie Mântuitor, şi acum vrei într-adevăr să-ţi ierte păcatele, dar nu
ştii ce trebuie să faci. Dacă vrei, vino şi stai de vorbă cu mine după
program, şi îţi voi arăta ce face Domnul Isus pentru tine, şi ce trebuie
să faci tu. După program eu voi f i sub pomul acela (sau stabileşte un loc
oarecare); dacă vii acolo, eu voi şti că vrei să vorbeşti cu mine despre felul
în care Isus Hristos îţi poate ierta păcatele şi să-ţi dea viaţa veşnică.
Da, Nicodim avea multe întrebări. La cine a mers el să af le răspuns?
Aşteaptă răspunsul copiilor.

Da, la Domnul Isus Hristos, Mântuitorul lumii.
Planşa 2-1
PowerPoint 2-1
Citeşte versetul din Biblia ta,
sau cere unui copil mai mare
sau unui ajutor să-l citească.

În noaptea aceea Isus şi Nicodim au stat de vorbă singuri. Domnul Isus
i-a spus: „Dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea împărăţia
lui Dumnezeu“ (Ioan 3:3). Nu era suf icient ca Nicodim să ştie anumite
lucruri despre Dumnezeu. El trebuia să f ie născut din nou, viaţa lui să
f ie transformată, schimbată. Dar Nicodim nu putea face singur lucrul
acela – numai Dumnezeu îl putea schimba, în aşa fel încât să trăiască
pentru El.
Acest om religios era foarte nedumerit. El întrebă:
„Trebuie ca cineva să devină din nou bebeluş, ca să f ie născut din nou,
să aibă viaţă nouă?“ Nicodim nu înţelegea cum s-ar putea întâmpla aşa
ceva. De aceea, Domnul i-a explicat aceasta printr-o întâmplare care
se petrecuse cu mult timp în urmă, şi pe care Nicodim o cunoştea.
Desigur, această istorisire avea să-l ajute să înţeleagă.
Planşa 2-2

Arată pe o hartă drumul
parcurs de poporul Israel
din Egipt în Canaan.

Cu mult, mult timp în urmă, israeliţii, poporul lui Dumnezeu, au scăpat
din Egipt, unde fuseseră sclavi. (Vă amintiţi, din lecţia trecută, cum
israeliţii au înjunghiat un miel, şi Dumnezeu i-a scăpat, în aşa fel încât
au putut pleca din Egipt.) Ei au pornit spre o ţară nouă.
În timp ce călătoreau, vorbeau unii cu alţii despre bunătatea lui
Dumnezeu faţă de ei. El le-a dovedit că era mare şi puternic, prin faptul
că i-a scos din Egipt. Ei erau fericiţi că Dumnezeul cel adevărat era
Dumnezeul lor, şi nu nişte zei, care nu ar f i putut să-i ajute cu nimic.
Dumnezeul lor era puternic şi bun.
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Timp de mai mulţi ani, israeliţii, care acum erau în număr foarte mare,
au umblat prin pustiu. Într-o zi au ajuns la graniţele ţării Edom. Dacă
ar f i putut trece prin Edom, ar f i ajuns mai repede în noua lor ţară.
Dar împăratul Edomului a refuzat să-i lase să treacă prin ţara lui. De
aceea, ei au fost nevoiţi să facă un ocol mare. Călătoria părea nesfârşită!
S-au descurajat, şi au uitat ce a făcut Dumnezeu pentru ei.
„De ce ne-ai scos din Egipt, ca să murim aici în pustiu? Nu avem
pâine! Nu avem apă! Ne-am scârbit de mâncarea asta rea“, s-au plâns
ei (vezi Numeri 21:5).
Planşa 2-3
Dar ei aveau mâncare şi apă. Dumnezeu fusese bun cu ei. În f iecare
dimineaţă, când se sculau, Dumnezeu le dădea pâine din cer. Au numit
boabele ce cădeau pe pământ „mană“. Mâncau mană în f iecare zi. Şi
nu numai atât, dar Dumnezeu a făcut să curgă apă din stâncă, atunci
când le-a fost sete. Dar acum cârteau împotriva lui Dumnezeu.
Nu suntem şi noi ca ei? Dumnezeu a fost bun cu noi. El ne-a dat
mâncare, prieteni, familii, sănătate …Ne-a dat zile cu soare şi ploaie.
Chiar şi faptul că trăim astăzi, este un dar de la Dumnezeu. El este
foarte bun! Dar noi suntem exact ca oamenii aceia din vechime: cârtim
împotriva lui Dumnezeu. Acest Dumnezeu vrea să f ie Dumnezeul tău,
şi să ocupe locul cel mai important în viaţa ta. Biblia spune: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta“ (Marcu 12:30),
dar tu nu-L iubeşti aşa.

PowerPoint 2-2

Citeşte versetul din Biblia ta,
sau cere unui copil mai mare
sau unui ajutor să-l citească.
PowerPoint 2-3

Citeşte versetul din Biblia ta,
sau cere unui copil mai mare
sau unui ajutor să-l citească.

În f iecare zi te joci, mergi la şcoală, mănânci şi dormi, dar nu te
gândeşti la Dumnezeu. Prietenii, jucăriile, programele la televizor sau
calculatorul sunt pentru tine mai importante decât Dumnezeu.
Biblia spune că noi nu trebuie să uităm bunătatea lui Dumnezeu, şi
nu trebuie să cârtim şi să ne plângem. Nu cumva spui şi tu: „Nu-mi
place ca învăţătoarea să-mi spună ce să fac. Nu-mi place să spăl vasele,
când mama îmi cere asta. Nu vreau să fac ce-mi spune Dumnezeu în
Biblie. Vreau să fac numai ce-mi place mie!“ Cârteşti? Te plângi? Când
faci asemenea lucruri, eşti neascultător de Dumnezeu. Este ca şi cum
ai arăta cu pumnul spre Dumnezeu, şi I-ai spune: „Nu vreau ca Tu să
conduci viaţa mea! Nu-mi place ce mi-ai dat!“
Poate spui: „Eu nu fac des aşa ceva“. Justif icarea aceasta mă duce cu
gândul la o vază crăpată. Chiar dacă are o singură crăpătură, vaza nu
este bună. Neascultarea de Dumnezeu într-un singur lucru este la
fel ca neascultarea în toate lucrurile. Tu lupţi împotriva poruncilor
lui Dumnezeu şi nu-L asculţi, întocmai cum nu L-au ascultat nici
oamenii aceia.
Planşa 2-4
Deodată, în tabără s-a auzit un strigăt – un strigăt de durere! Nişte şerpi
veninoşi se strecurau pretutindeni printre oameni, şi-i muşcau. Durerea
usturătoare era groaznică. Oamenii mureau. Dumnezeu a trimis aceşti
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şerpi, ca să pedepsească poporul pentru plângerile şi neascultarea lor.
Dumnezeu este bun şi blând, dar El este şi curat şi drept. Când oamenii
nu-L ascultă şi se răzvrătesc împotriva Lui, El trebuie să pedepsească
neascultarea lor. Oamenii aceia erau acum în pericolul de a muri, din
cauza păcatului lor.

Citeşte versetul din Biblia ta,
sau cere unui copil mai mare
sau unui ajutor să-l citească.

Citeşte versetul din Biblia ta,
sau cere unui copil mai mare
sau unui ajutor să-l citească.

Ştii că şi tu eşti în acelaşi pericol? Oh, tu nu ai fost muşcat de un şarpe;
dar şi tu eşti neascultător de Dumnezeu, şi meriţi să f ii pedepsit de El.
În Biblie, Dumnezeu ne spune care este pedeapsa. El spune: „Suf letul
care păcătuieşte, acela va muri“ (Ezechiel 18:4). Aceasta nu înseamnă
că tu vei muri şi vei f i îngropat, ci înseamnă că vei f i despărţit de
Dumnezeu pentru totdeauna. Aceasta este pedeapsa pentru neascultarea
de Dumnezeul cel bun, sfânt şi atotputernic. Şi noi toţi merităm să
primim această pedeapsă.
Oamenii din pustiu ştiau că ceea ce li se întâmpla era o consecinţă a
neascultării lor. Ei au înţeles de ce şerpii aceia erau pretutindeni în
tabără. Au venit cu mare durere la Moise, conducătorul lor, şi i-au spus:
„Am păcătuit, căci am vorbit împotriva Domnului, şi împotriva ta.
Roagă-te Domnului, ca să îndepărteze de la noi aceşti şerpi“ (Numeri
21:7).
Planşa 2-5

PowerPoint 2-5

Acest conducător credincios s-a dus să intervină la Dumnezeu pentru
popor. El ştia că dacă Dumnezeu permitea ca toţi să moară, aceasta
era corect din partea lui Dumnezeu. Nimeni nu putea spune: „Nu
este drept!“
La fel stau şi cu noi lucrurile. Dacă Dumnezeu ne-ar pedepsi pentru
păcatele noastre, nimeni nu ar putea spune: „Eu nu am meritat aşa
ceva!“ Noi suntem atât de neascultători de Dumnezeu, încât toţi
merităm să f im pedepsiţi, întocmai ca oamenii pentru care s-a rugat
Moise.

Citeşte versetul din Biblia ta,
sau cere unui copil mai mare
sau unui ajutor să-l citească.

Citeşte versetul din Biblia ta,
sau cere unui copil mai mare
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Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui Moise. El i-a dat instrucţiuni foarte
ciudate: „Fă-ţi un şarpe de aramă, şi pune-l pe o prăjină. Înalţă prăjina,
aşa încât oamenii să-l poată vedea. Oricine este muşcat de şarpe, şi vrea
să f ie salvat, trebuie să privească la şarpele de aramă, şi va trăi“ (vezi
Numeri 21:8). Oare nu a dat Dumnezeu dovadă de bunătate, când
le-a arătat acelor oameni cârtitori o cale, prin care ei să f ie salvaţi de la
moarte? Calea pe care ne-a arătat-o nouă, ca să f im salvaţi din păcatul
nostru, este mult mai minunată.
Domnul Isus i-a spus lui Nicodim, că după cum şarpele de aramă a fost
înălţat în pustiu, tot aşa trebuie să f ie înălţat şi El, Domnul Isus. Prin
aceasta voia să spună că va f i înălţat pe o cruce. Oameni răi aveau să-l
prindă, să-l bată şi să-l răstignească, deşi El nu a păcătuit niciodată, şi
de aceea nu merita această pedeapsă. Dar Dumnezeu a luat păcatele
noastre şi le-a pus asupra Domnului Isus, „care a purtat păcatele noastre
în trupul Său pe lemn“ (1 Petru 2:24). Dumnezeu L-a pedepsit pe
preaiubitul Său Fiu, ca şi cum ar f i păcătuit. Aduceţi-vă aminte că am
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spus că pedeapsa pentru păcat este despărţirea veşnică de Dumnezeu.
Când Domnul Isus a murit, El a suferit îngrozitor. Dar cea mai grea
suferinţă dintre toate a fost să f ie despărţit un timp de Tatăl Său, de
Dumnezeu.
El a strigat: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai
părăsit?“ (Matei 27:46).
Dumnezeu L-a judecat şi pedepsit pentru păcatele noastre. Cât de mare
este dragostea lui Dumnezeu pentru noi, că El L-a dat pe singurul Său
Fiu ca să f ie „înălţat“ şi să moară! Dar, a treia zi, Dumnezeu L-a înviat
din morţi. Astăzi El este viu, în cer, împreună cu Dumnezeu-Tatăl.
Acesta este motivul pentru care Domnul Isus ne poate spune astăzi:
„Întoarceţi-vă la Mine, şi veţi f i mântuiţi“ (Isaia 45:22).

Citeşte versetul din Biblia ta,
sau cere unui copil mai mare
sau unui ajutor să-l citească.

Oare aceasta înseamnă că orice om este scăpat de pedeapsa pentru
păcat? Gândiţi-vă din nou la oamenii din pustiu.
Planşa 2-6
Ei trebuiau să creadă în metoda de vindecare pe care le-a dat-o
Dumnezeu, şi aceasta era numai una singură. Tot ce aveau de făcut era
să privească la şarpele de aramă, pentru ca să f ie scăpaţi de la moarte.
Dacă cineva a spus: „Eu nu cred asta!“, a murit. Dacă altcineva a spus:
„Eu nu cred că o simplă privire la un şarpe de aramă mă poate vindeca“,
a murit. Toţi aceia care au crezut, au privit la şarpele de aramă, ştiind că
altfel îi aştepta moartea. Ei au crezut cu adevărat ce a spus Dumnezeu.
Au privit la şarpele de aramă şi au fost vindecaţi îndată, întocmai cum
spusese Dumnezeu.
La fel stau lucrurile şi cu Domnul Isus. El i-a explicat lui Nicodim:
„Tot aşa trebuie să f ie înălţat şi Fiul Omului, pentru ca oricine crede
în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică“ (Ioan 3:14-15b).

PowerPoint 2-6

Citeşte versetul din Biblia ta,
sau cere unui copil mai mare
sau unui ajutor să-l citească.

Trebuie să crezi că Domnul Isus a fost pedepsit în locul tău. Crede
în El, ca să te mântuiască de păcate, şi să scapi de moartea pe care o
meriţi – despărţirea veşnică de Dumnezeu. Dacă priveşti la Domnul
Isus – adică crezi cu adevărat în El – nu vei f i pierdut pe vecie. Vei avea
o viaţă nouă în El, şi când vei muri sau când Domnul Isus va reveni,
vei trăi cu El pentru totdeauna.
Planşa 2-7
Nicodim a ascultat cu atenţie când Domnul Isus i-a explicat cum
poate f i născut din nou, cum poate avea viaţa nouă, şi a fost surprins.
El era foarte religios. Ştia totul despre Dumnezeu, şi se ruga Lui. Dar
Domnul Isus a spus că acele lucruri nu-i dau dreptul să trăiască cu
Dumnezeu, ci trebuie să f ie născut din nou, să devină un om nou, să
creadă în Domnul Isus.
Înţelegi şi tu acum cum poţi să ai viaţa aceasta nouă, şi de ce numai
Domnul Isus Hristos poate să ţi-o dea?
Biblia spune că oricine crede în El nu piere, ci are viaţa veşnică (Ioan
3:16).
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Planşa 2-8
PowerPoint 2-8

Citeşte versetul din Biblia ta.

Care este starea ta înaintea lui Dumnezeu? Astăzi ai auzit câteva lucruri
minunate, pe care le-a spus Domnul Isus. Ai văzut că există o singură
cale pentru ca să fii mântuit, şi să nu fii despărţit de Dumnezeu. Ascultă
cuvintele acestea minunate din Biblie: „Întoarceţi-vă la Mine, şi veţi
f i mântuiţi, toţi cei ce sunteţi la marginile pământului! Căci Eu sunt
Dumnezeu, şi nu altul!“ (Isaia 45:22).
Ascultă de Dumnezeu, şi priveşte astăzi la Domnul Isus. Spune-I că tu
crezi în El. Roagă-te astfel: „Doamne Isuse, eu nu am ascultat poruncile
Tale. Ştiu că merit să f iu pedepsit. Dar cred că Tu ai fost pedepsit în
locul meu. Te rog, mântuieşte-mă acum“. Dacă tu crezi în El, El te
va mântui, îţi va da viaţa veşnică, şi te face un om nou, o f iinţă nouă,
care să trăiască pentru El.
Întrebări de recapitulare
1. Cum se numea omul care a venit noaptea la Domnul Isus?
(Nicodim)
2. Ce i-a spus Isus lui Nicodim că trebuie să facă? („Dacă un om nu
se naşte din nou, nu poate vedea împărăţia lui Dumnezeu.“)
3. În timpul cât israeliţii au călătorit prin pustiu, Dumnezeu le-a
trimis pâine din cer. Cum se numea pâinea? (mană)
4. În ce fel au păcătuit israeliţii faţă de Dumnezeu? (Au cârtit împotriva
Lui.)
5. Cum i-a pedepsit Dumnezeu? (El a trimis în tabără nişte şerpi care
i-au muşcat, şi mulţi oameni au murit.)
6. De ce merităm noi pedeapsa lui Dumnezeu? (Pentru că suntem
neascultători de El.)
7. Ce i-a spus Dumnezeu lui Moise să facă, astfel ca oamenii să f ie
scăpaţi de la moarte? („Fă-ţi un şarpe înfocat şi spânzură-l de o
prăjină; oricine este muşcat şi va privi spre el va trăi.“)
8. Care este asemănarea dintre Domnul Isus şi şarpele de aramă? (Şi
El a fost „înălţat“, pe cruce.)
9. Dacă L-ai primit pe Domnul Isus ca Mântuitor, ce se întâmplă
cu tine atunci când mori (sau când va reveni Domnul Isus)? (Vei
merge cu El, şi vei f i împreună cu El în cer, pentru totdeauna.)
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Lecţia 3

Zacheu este găsit de Mântuitorul
Text biblic pentru învăţător

Schiţa lecţiei

Luca 19:1-10

Introducere
„Şaptezeci, optzeci, nouăzeci, o sută“

Adevăr evanghelistic
Domnul Isus Hristos a venit ca să mântuiască pe
cei păcătoşi
Aplicaţie

Păcatul ne desparte de Dumnezeu

Desfăşurarea evenimentelor
1. „Vine Isus din Nazaret!“
2. Zacheu: „Trebuie să-L văd pe Omul acesta“

Nemântuit: Crede în El, ca să te mântuiască de
păcat.
Verset de memorat
„Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred
în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai
lui Dumnezeu“ (Ioan 1:12).
Ajutoare vizuale

3. Zacheu se alătură mulţimii, dar este prea
mic pentru a vedea pe deasupra capetelor
oamenilor
4. El aleargă pe stradă, şi se urcă într-un dud
5. Isus trece prin Ierihon în drumul Lui către
Ierusalim

Deoarece Isus este sfânt,
El poate să ia pedeapsa pentru păcate

6. Isus se opreşte sub dud

 planşe: de la 3-1 la 3-8

7. Isus: „Zachee, dă-te jos repede, căci astăzi
trebuie să rămân în casa ta.“

sau
 PowerPoint: de la 3-1 la 3-8

Isus cheamă şi astăzi oameni

8. Zacheu se coboară din dud
Dacă El te cheamă, răspunde-I

9. Mulţimea cârteşte: „A intrat să găzduiască la
un om păcătos!“

Numai Isus poate
să-i mântuiască pe păcătoşi

10. Zacheu a crezut în Domnul Isus, care i-a
iertat toate păcatele
11. Zacheu: „Doamne, jumătate din averea mea
o dau săracilor.“
Punct culminant
Isus: „Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta“
Concluzie
Viaţa lui Zacheu a fost schimbată de Domnul
Isus – dar a ta?
Îndemn f inal
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Lecţia
Planşa 3-1
PowerPoint 3-1

„Şaptezeci, optzeci, nouăzeci, o sută“.
Lui Zacheu îi plăcea să numere banii, pentru că ştia că va păstra pentru
sine o bună parte din ei. El avea o funcţie importantă – lucra pentru
romanii care ocupaseră ţara lui Israel. Romanii cereau israeliţilor să
plătească impozite, iar Zacheu era şeful tuturor celor care adunau
impozitele acestea din Ierihon şi din împrejurimi. El avea grijă ca
stăpânirea romană să primească toţi banii pe care i-a cerut, dar mai
avea grijă să ţină şi pentru el o parte din bani.
Omul acesta important şi bogat locuia în Ierihon, o cetate frumoasă,
cu palmieri înalţi şi cu grădini frumoase. Acolo locuiau mulţi oameni
bogaţi. Probabil că Zacheu se bucura de lucrul acesta, pentru că aceia
trebuiau să plătească mulţi bani stăpânirii romane, şi aceasta însemna
mulţi bani şi pentru el!

Citeşte versetul din Biblia ta,
sau cere unui copil mai mare
sau unui ajutor să-l citească.

Zacheu avea deci o poziţie importantă, o mulţime de bani şi locuia
într-un oraş frumos. Totuşi, ceva îl tulbura. El era un înşelător şi un
hoţ. Lua de la oameni mai mulţi bani decât ar f i trebuit. Îi înşela, ca să
strângă bani şi pentru sine. Poate cunoştea porunca lui Dumnezeu: „Să
nu furi“ (Exodul 20:15), dar, cu toate acestea, nu asculta de ea. Când
nu asculţi de Dumnezeu, păcătuieşti. Păcatul te desparte de Dumnezeu.
Biblia spune: „Nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi
Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund faţa Lui, şi-L împiedică
să vă asculte!“ (Isaia 59:2).
Acesta era lucrul care îl tulbura pe Zacheu. El era departe de Dumnezeu,
pierdut în păcat. Poate că şi tu eşti la fel. Haideţi să ne gândim la
porunca: „Să nu furi“ (Exodul 20:15). Ai luat de la cineva un creion,
vreo jucărie sau vreo carte? Ai furat vreodată bani de la mama sau de
la tata, ca să-ţi cumperi îngheţată? Gândeşte-te la extemporalul (sau
teza) de la şcoală, la care ai copiat răspunsul de la altcineva. Ai furat
răspunsul. Ai fost neascultător de Dumnezeu. Tu ştii că acestea şi alte
lucruri rele din viaţa ta te despart de Dumnezeu. Şi tu eşti pierdut în
păcat, ca şi Zacheu. Păcatul tău ridică un zid de despărţire între tine
şi Dumnezeu.
Planşa 3-2

PowerPoint 3-2

Într-o zi, Zacheu a auzit o veste: „Vine Isus din Nazaret!“ Vestea s-a
răspândit repede. O mulţime de oameni au început să vorbească,
să strige şi să se înghesuie, căutând să-L vadă pe Isus. Mulţi oameni
auziseră lucruri diferite despre El, şi au spus şi altora ce au auzit:
„El le-a redat orbilor vederea“.
„Da, şi de multe ori El Se atinge de cineva, şi omul acela se vindecă
imediat.“
„El a înviat chiar şi morţi!“
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Probabil că puţini oameni din mulţimea aceea au înţeles că Acela
despre care vorbeau ei era Dumnezeu-Fiul. El a existat dintotdeauna,
împreună cu Dumnezeu-Tatăl, în cer. El a devenit om, a venit pe
pământ şi făcut toate aceste minuni, pentru că era Dumnezeu. Chiar
dacă oamenii nu au înţeles lucrul acesta, ei aşteptau nerăbdători venirea
Lui în oraşul lor.
Zacheu a auzit şi el de venirea lui Isus.
„Trebuie să îl văd pe Omul acesta“, s-a gândit el.
Poate că auzise că Domnul Isus era un prieten al vameşilor, pe care toţi
ceilalţi îi urau. Zacheu s-a grăbit să se alăture mulţimii, dar nu putea
vedea peste capetele oamenilor, pentru că era mic de statură. Chiar
dacă s-ar f i ridicat pe vârfuri, tot nu L-ar f i văzut pe Isus. Bineînţeles că
nimeni nu dorea să-i facă loc. El era mai marele vameşilor; şi oamenii
îl urau.
Planşa 3-3
Cred că Zacheu a fost dezamăgit. Dorea foarte mult să-L vadă pe
Domnul Isus, iar în curând avea să f ie prea târziu, pentru că Isus doar
trecea prin cetate.
Atunci Zacheu a avut o idee. A început să fugă pe stradă. Era un lucru
neobişnuit ca un om bogat să fugă pe stradă. Oare ce avea de gând?
Iată planul lui: „Pe drumul pe care va trece Isus este un dud. Dacă mă
urc în el, voi Îl voi vedea cât se poate de bine“.

PowerPoint 3-3

Imaginaţi-vă pe mai marele vameşilor din Ierihon încercând să se urce
într-un dud!
În curând a ajuns la copac. S-a apucat de o creangă, şi s-a urcat în el,
apoi s-a căţărat până când şi-a găsit un loc potrivit. Acum era sigur
că atunci când Domnul Isus Hristos va trece pe drum, el Îl va vedea
bine.
Planşa 3-4
Zacheu a observat cum mulţimea se apropia tot mai mult. Da, Domnul
Isus Hristos venea pe drumul acela. De ce trecea El prin Ierihon? Pentru
că mergea la Ierusalim cu un scop deosebit şi, pentru a ajunge acolo,
trebuia să treacă prin Ierihon.
El, Fiul lui Dumnezeu, a părăsit cerul ca să vină în lume, şi să facă un
lucru minunat pentru oameni ca Zacheu, ca mine şi ca tine, care sunt
pierduţi în păcat, departe de Dumnezeu. El a fost singura Persoană
care, trăind pe pământ, nu a fost neascultătoare de Dumnezeu. Biblia
spune: „El n-a cunoscut niciun păcat“ (2 Corinteni 5:21). Însă El S-a
dat pe Sine să moară pe cruce, şi să ia asupra Lui pedeapsa pe care
noi o meritam. A fost pedepsit ca şi cum El ar f i fost neascultător de
Dumnezeu. Când murea pe cruce, a fost despărţit de Dumnezeu,
Tatăl Său. Ce pedeapsă îngrozitoare a suferit! Dar a înviat din morţi,
şi este Singurul care te poate salva de pierzarea veşnică. El a venit să
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moară, pentru ca să mântuiască băieţi şi fete, bărbaţi şi femei. Acesta
era motivul pentru care mergea la Ierusalim, trecând prin Ierihon.
Mai era un motiv pentru care Domnul Isus se af la acolo. El căuta pe
cineva în timp ce mergea. Împreună cu mulţimea, El se apropia din ce
în ce mai mult de copacul unde se af la Zacheu, printre frunze. Zacheu
era fericit că putea să vadă tot ce se întâmpla.
Planşa 3-5
PowerPoint 3-5

Dar deodată mulţimea s-a oprit, f iindcă Domnul Isus Se oprise şi El,
tocmai sub dudul în care era Zacheu. Isus S-a uitat în sus, şi a spus:
„Zachee, dă-te jos repede, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta“.
Toţi erau surprinşi. Însă mai surprins decât toţi era Zacheu.
Zacheu era cel pe care Domnul Isus îl căuta în Ierihon. El l-a iubit pe
acest om, şi a vrut să facă un lucru minunat în viaţa lui.
El ştia totul despre Zacheu: îi ştia numele, unde locuieşte, ştia că era în
copac, stând pe o creangă, ştia despre înşelătoriile lui, şi ştia că oamenii
nu-l iubeau. Cu toate că Domnul Isus este acum în cer, El continuă
să caute oameni, şi să-i cheme pe nume. Te cheamă El astăzi pe tine?
Oh, tu nu vei putea auzi vocea Lui, aşa cum auzi vocea mea. Dar dacă
ştii că eşti pierdut în păcat, şi că mesajul pe care l-ai auzit astăzi este
pentru tine, atunci Domnul Isus te cheamă. În adâncul inimii tale
ştii că El te iubeşte. Domnul Isus te cheamă să vii la El, să nu mai f ii
pierdut în păcat. El te cheamă astăzi, aşa cum în ziua aceea de demult,
l-a chemat pe Zacheu.
Zacheu, omul mic de statură, a coborât imediat din copac. Într-o clipă
era alături de Cel pe care dorea atât de mult să-L vadă. Oare a făcut
bine Zacheu că a venit, atunci când l-a chemat Domnul Isus? Da, sigur
că da! Dacă Domnul Isus te cheamă astăzi, ascultă-L şi fă ce îţi spune,
aşa cum a făcut Zacheu.
Planşa 3-6

PowerPoint 3-6

Domnul Isus a pornit împreună cu Zacheu spre casa lui. Oamenii din
mulţime au fost nemulţumiţi, şi au început să murmure şi să spună:
„Oare nu ştie Isus ce fel de om este Zacheu?
„Să intre El în casa unui înşelător!“
Dar Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit în lume ca să caute şi să
mântuiască oameni ca Zacheu. El nu a vrut ca Zacheu să continue să
trăiască în neascultare, să f ie despărţit de Dumnezeu pentru totdeauna.
Isus este acelaşi şi astăzi. El încă vrea să mântuiască, să salveze pe băieţi
şi pe fete, pe bărbaţi şi pe femei.
Ce înseamnă cuvântul „a salva“? Imaginează-ţi că eşti la mare, şi ai ieşit
în larg să înoţi. Dintr-odată eşti atras de un curent, eşti dus în larg
şi simţi cum te scufunzi. Nu poţi face nimic pentru a te salva singur.
Curentul este prea puternic. Dar cineva te vede, şi înoată spre tine. Nu
trece mult şi eşti din nou pe nisip. Ai fost salvat din apă.
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Datorită păcatului din viaţa ta, eşti în pericolul de a f i despărţit de
Dumnezeu pentru totdeauna. Păcatul tău te desparte de Dumnezeu,
şi singur nu poţi face nimic ca să te eliberezi de el. Ai nevoie de cineva
care să te să te salveze, să te mântuiască de păcatul tău. Isus Hristos
este Singurul care poate face lucrul acesta. El este singurul Mântuitor.
În ziua aceea El, Mântuitorul, a mers pe drum alături de Zacheu spre
casa acestuia.
Planşa 3-7
Zacheu era aşa de bucuros să-L aibă pe Domnul Isus în casa lui! Cred
că a spus servitorilor să pregătească repede masa pentru acest Musaf ir
special. Sunt sigur că Domnul Isus a stat de vorbă cu Zacheu şi cu
ceilalţi din casă, dar Biblia nu consemnează ce a spus El.

PowerPoint 3-7

În timp ce Domnul Isus era acolo, în viaţa lui Zacheu s-a petrecut
un lucru minunat. Ascultându-L, el a înţeles că Domnul Isus era cu
adevărat Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul. Din cuvintele Domnului
Isus, Zacheu a înţeles cât de rău şi de păcătos era el. Zacheu dorea să
aibă păcatele iertate, şi viaţa lui să f ie schimbată; să nu mai f ie plină
de egoism, minciună, înşelăciune şi furt. El a crezut din toată f iinţa
lui în Domnul Isus Hristos, şi El i-a iertat toate păcatele. Acesta a fost
motivul pentru care Zacheu s-a ridicat dintr-odată în picioare. Orice
vorbă a încetat. Toţi aşteptau să audă ce va spune.
„Iată, Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor. Şi dacă am
înşelat pe cineva, voi da înapoi de patru ori mai mult decât am luat“
(vezi Luca 19:8).
Probabil că unii au rămas muţi de uimire. Putea f i adevărat? Oare era
cu adevărat Zacheu, cel care vorbea? Ce s-a întâmplat? Domnul Isus
a clarif icat imediat lucrurile.
El i-a spus: „Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta … Căci Fiul
Omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut“ (Luca
19:10).

Citeşte versetul din Biblia ta,
sau cere unui copil mai mare
sau unui ajutor să-l citească.

Domnul Isus l-a salvat pe Zacheu de pedeapsa veşnică. L-a eliberat de
stăpânirea păcatului, care l-a făcut să înşele şi să fure. Zacheu a fost
mântuit de păcat, şi nu mai era despărţit de Dumnezeu. Viaţa lui a fost
schimbată de Domnul Isus Hristos. Ce zi minunată pentru Zacheu!
Planşa 3-8
Aceasta ar putea f i o zi minunată şi pentru tine, dacă îţi dai seama că eşti
pierdut, şi vrei să renunţi la tot ce nu Îi place lui Dumnezeu. Roagă-L
acum pe Domnul Isus să te ierte de păcate, şi să te mântuiască. Spune-I:
„Doamne Isuse, am păcătuit, am făcut lucruri rele. Îţi mulţumesc că
ai venit să mori pe cruce, pentru a mă mântui. Te rog, iartă-mă de
păcatul meu. Cred în tine cu toată f iinţa mea. Fii Tu Mântuitorul şi
Domnul meu“.
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Citeşte versetul din Biblia ta.

Crede astăzi în El! Biblia spune: „Dar tuturor celor ce L-au primit,
adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai
lui Dumnezeu“ (Ioan 1:12). El poate schimba viaţa ta. După aceea, la
fel ca Zacheu, vei f i şi tu un copil al lui Dumnezeu, şi vei trăi o viaţă
plăcută Lui.
Întrebări de recapitulare
1. De ce îl urau oamenii pe Zacheu? (El lucra pentru romani, adunând
impozitele, şi înşela pe oameni.)
2. De ce era Zacheu pierdut? (datorită păcatului lui)
3. Cum se numea cetatea în care locuia Zacheu? (Ierihon)
4. De ce trecea Domnul Isus prin Ierihon? (El era în drum spre
Ierusalim, unde avea să moară pentru păcatele noastre.)
5. De ce nu putea Zacheu să-L vadă pe Isus? (Pentru că era mic de
statură.)
6. Ce a făcut Zacheu ca să-L poată vedea pe Isus? (S-a urcat într-un
dud.)
7. Când Domnul Isus s-a oprit sub dud, ce i-a spus El lui Zacheu?
(„Zachee, dă-te jos repede, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta.“)
8. Ce voia Domnul Isus să facă pentru Zacheu? (Să-l mântuiască de
păcatele lui.)
9. Ce au făcut oamenii, când Isus a intrat în casa lui Zacheu? (Au fost
nemulţumiţi şi au început să cârtească.)
10. Cum a arătat Zacheu că Domnul Isus l-a făcut o persoană nouă?
(El a spus că va da bani săracilor, şi dacă a înşelat pe cineva îi va da
înapoi de 4 ori.)
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Lecţia 4

Fiul risipitor învaţă o lecţie
Text biblic pentru învăţător
Luca 15:1, 10-32
Adevăr evanghelistic
„Pocăinţă“ înseamnă să-ţi pară rău de păcate, şi să
te întorci la Dumnezeu.

Schiţa lecţiei
Introducere
„Nu mă voi mai întoarce niciodată! Nu mai vreau
să stau aici!“, i-a strigat Mircea mamei sale.
Desfăşurarea evenimentelor

Aplicaţie
Nemântuit: Pocăieşte-te de păcatele tale. Întoarce-te la Dumnezeu.

1.		„Tată, dă-mi partea de avere, pe care aş
primi-o la moartea ta.“

Verset de memorat
Recapitularea versetului Ioan 1:12

2.		Tatăl îi dă banii, şi f iul cel mai tânăr pleacă
de acasă

Dacă predai această lecţie separat, învaţă-i pe copii
versetul: „Tot aşa, vă spun că este bucurie înaintea
îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos
care se pocăieşte“ (Luca 15:10).

3.		În curând a terminat banii – şi l-au părăsit şi
prietenii

Toţi suntem păcătoşi

Noi mergem pe calea noastră,
în loc să mergem pe a lui Dumnezeu

4. A venit o foamete în ţară

Ajutoare vizuale
 planşe: de la 4-1 la 4-8
sau
 PowerPoint: de la 4-1 la 4-8.

5.		Şi-a găsit un loc de muncă – să păzească
porcii

Păcatul trebuie pedepsit

6. „Voi merge la tatăl meu“

Gândeşte-te la păcatul tău

7. El pleacă spre casă

Pocăieşte-te de la păcatul tău şi vino la Isus

8. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut
9. Tatăl aleargă să-şi întâlnească f iul
10. Fiul: „Tată, am păcătuit“

Cere-I iertare Domnului Isus

Punct culminant
Tatăl: „Acest f iu al meu era mort, şi a înviat; era
pierdut, şi a fost găsit.“
Concluzie
Este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu
când un păcătos se pocăieşte – va fi bucurie astăzi?
Îndemn f inal
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Lecţia
Mircea s-a îndreptat spre uşa din faţă, cu geamantanul în mână şi cu
paltonul pe braţ. Pe faţă i se citea încăpăţânarea.
„Nu mă voi mai întoarce niciodată aici!“, i-a strigat el mamei sale. „Nu
mai vreau să stau aici!“
Mama lui Mircea a privit tristă cum f iul ei a plecat de acasă.
Domnul Isus a povestit odată o întâmplare, despre un băiat ca Mircea.
Planşa 4-1
PowerPoint 4-1

„Tată, dă-mi partea de avere pe care aş primi-o la moartea ta. Vreau
banii acum; nu vreau să mai aştept.“
Oare erau acestea cuvintele iubitului său f iu? Cât de trist trebuie să f i
fost tatăl! Îi oferise f iului său un cămin cald, mâncare şi haine bune,
avusese slujitori, iar acum f iul cel mai tânăr îi cerea banii, pentru că
dorea să plece de acasă şi să facă ce-i place – dorea să meargă în lume pe
calea pe care şi-o alesese singur. Citind despre tatăl acesta, mă gândesc
la Dumnezeu. El este bun cu noi toţi. Care sunt câteva lucruri pe care
El ţi le-a dat?
Discutaţi despre darurile date de Dumnezeu.

Da, orice lucru bun pe care-l avem, l-am primit de la Dumnezeu,
pentru că El este bun faţă de noi.
Citeşte versetul din Biblia ta,
sau cere unui copil mai mare
sau unui ajutor să-l citească.

Nu credeţi că trebuie să-L ascultăm şi să-L iubim pe Dumnezeu, care
este atât de bun? Cu toate acestea, noi nu-L iubim, şi nu ascultăm de
El. Biblia spune: „Toţi s-au abătut şi au ajuns nişte netrebnici. Nu este
niciunul care să facă binele, niciunul măcar.“ (Romani 3:12). Aceasta
înseamnă că, deşi Dumnezeu a fost atât de bun faţă de tine, tu totuşi
faci ce vrei tu, nu ce doreşte Dumnezeu. El ştie ce este mai bine pentru
noi, şi vrea să f im cu adevărat fericiţi. În Biblie, El ne porunceşte să
ascultăm de părinţii noştri, şi să spunem adevărul.
Să presupunem că tata îţi spune: „Să f ii acasă la ora 6:30 – nu mai
târziu!“, dar meciul de fotbal a fost prea atrăgător, iar tu ai ajuns acasă
abia la ora 7:15.
„La ce oră ţi-am spus să f ii acasă?“, întreabă tata.
„Să vezi, tăticule, mi s-a stricat bicicleta“, spui tu, deşi n-a fost aşa.
Ai făcut ce a dorit Dumnezeu sau ce ai vrut tu? Ai făcut ce ai vrut tu;
ai fost neascultător de Dumnezeu. De ce? Pentru că te-ai născut cu o
inimă păcătoasă, care vrea să facă răul. Nimeni nu a trebuit să te înveţe
să f ii neascultător de părinţi sau să spui minciuni. Tu crezi că este mai
bine să faci ce vrei tu, şi aşa a crezut şi băiatul acesta.
Planşa 4-2

PowerPoint 4-2

Îndurerat, tatăl i-a dat banii şi, curând după aceea, f iul cel mai tânăr
a plecat de acasă.
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„Voi merge într-o ţară îndepărtată“, s-a gândit el. „Mă voi distra şi voi
face tot ce voi dori. Va f i grozav să nu am pe nimeni care să-mi spună
ce să fac, să-mi spună ce este bine şi ce este rău. Voi putea trăi aşa cum
îmi place mie.“
Tăcut şi îndurerat, tatăl l-a privit cum a plecat de acasă. Fiul pe care-l
iubea mergea pe calea lui, şi tatăl se temea că el va întâmpina greutăţi.
L-a urmărit cu privirea până când nu l-a mai văzut. Fiul lui a plecat.
Dar fiul se gândea la alte lucruri: la petrecerile care îl aşteptau, distracţii,
experienţe noi, prieteni noi. Poate va ajunge mai bogat decât a fost
vreodată! Credea că îşi va putea conduce singur viaţa.
Planşa 4-3
În ţara îndepărtată în care a ajuns şi-a găsit prieteni noi. Prietenii aceia
erau foarte bucuroşi „să-l ajute“ să-şi cheltuiască banii. Împreună cu
ei a mâncat prea mult, a băut prea mult şi a făcut multe lucruri rele.
Era departe de tatăl său şi făcea lucruri care sigur l-ar f i întristat pe
tatăl său.
Şi tu eşti la fel. Când faci ce vrei tu, şi nu ce vrea Dumnezeu, aceasta
Îl întristează pe El. Când ai spus: „Mi s-a stricat bicicleta“, ai spus o
minciună, f iindcă ea nu se stricase. Dumnezeu este desăvârşit şi bun.
El nu minte niciodată, şi urăşte minciuna. Când ai minţit că ţi s-a
stricat bicicleta, atunci ai fost neascultător de Dumnezeu şi de părinţi.
Vorbeşti despre Dumnezeu într-un fel lipsit de respect? Acesta este un
alt lucru care nu Îi place lui Dumnezeu, pentru că El a poruncit: „Să
nu batjocoreşti Numele Domnului, Dumnezeului tău“ (Exodul 20:7).
Toate lucrurile care le faci şi nu-I plac lui Dumnezeu sunt păcate în ochii
Lui. Păcatele tale te ţin departe de Dumnezeu, la fel cum f iul risipitor
era departe de tatăl său. Tânărul se distra, şi credea că este bine.

PowerPoint 4-3

Citeşte versetul din Biblia ta,
sau cere unui copil mai mare
sau unui ajutor să-l citească.

Foarte curând însă nu i-a mai rămas nimic. Toţi banii i s-au terminat, şi
toţi prietenii l-au părăsit. Nimeni nu voia să-l ajute. Lucrurile mergeau
din ce în ce mai rău. În ţară a venit o foamete mare, şi mâncarea era
din ce în ce mai scumpă şi greu de găsit, iar el suferea de foame. Nu
peste mult timp, hainele lui bune s-au zdrenţuit, iar încălţămintea i
s-a uzat. Acum era lipsit de toate.
„Poate voi găsi ceva de lucru, şi voi câştiga nişte bani“, s-a gândit el.
Dar singurul loc de muncă pe care l-a găsit a fost la o fermă, unde
trebuia să păzească porcii. Israeliţii nu aveau voie să mănânce carne de
porc sau să crească porci.
Planşa 4-4
Ce ruşine îi era! În f iecare zi el păzea porcii. Era atât de f lămând,
încât îi venea să mănânce din mâncarea porcilor, dar nu i se dădea
voie. Dacă lucrurile ar f i mers tot aşa, ar f i murit de foame. El a făcut
ce i-a plăcut lui, şi a ajuns la porci. Şi tu faci lucruri care-ţi plac ţie,
dar care sunt păcate înaintea lui Dumnezeu, lucruri care nu Îi plac lui
Dumnezeu. Eşti departe de El. Lucrul acesta este grav, întrucât Biblia
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Citeşte versetul din Biblia ta,
sau cere unui copil mai mare
sau unui ajutor să-l citească.

spune: „Sufletul care păcătuieşte, acela va muri“ (Ezechiel 18:4). Aceasta
înseamnă că dacă continui să faci aşa, vei f i despărţit de Dumnezeu
pentru totdeauna. Aceasta este pedeapsa pentru păcat. Calea pe care
ai ales-o nu este bună. Tânărul descoperea şi el lucrul acesta.
Ce porci mizerabili şi urât mirositori! Ce mult îi ura! A început să
se gândească ce bine era acasă. Şi-a amintit de casă, de slujitori şi de
familia lui. S-a gândit la mâncarea bună pe care o aveau cei de acasă,
iar el răbda de foame aici. Când s-a uitat la porci, i-a fost ruşine de el
însuşi şi de felul în care trăia.
El şi-a spus: „Mă voi duce la tatăl meu … Îi voi spune că am păcătuit
împotriva lui Dumnezeu. Îi voi spune că îmi pare rău că l-am părăsit,
şi am mers pe calea mea. Voi părăsi porcii şi viaţa aceasta mizerabilă.
Chiar dacă aş f i doar un slujitor în casa tatălui meu, tot ar f i mai bine
decât aici“ (vezi Luca 15:17-19).
Oare nu este timpul să te gândeşti şi tu ca el? Gândeşte-te la păcatele
tale – minciuni, neascultare, înjurături. Ţi se par lucruri lipsite de
importanţă sau le priveşti ca păcate, pe care Dumnezeu trebuie să le
pedepsească? Îţi dai seama, în inima ta, că trebuie să părăseşti aceste
lucruri, să renunţi la ele? Te gândeşti că trebuie să te pocăieşti, şi să
te întorci la Dumnezeu, la fel cum tânărul acesta a vrut să părăsească
porcii şi ţara îndepărtată, şi să se întoarcă acasă la tatăl lui?
Planşa 4-5

PowerPoint 4-5

Citeşte versetul din Biblia ta,
sau cere unui copil mai mare
sau unui ajutor să-l citească.

Nu a fost suf icient să se gândească doar la lucrurile acestea. El a trebuit
să acţioneze; şi aşa a şi făcut. A plecat spre casă. A părăsit porcii, fermierul şi ţara îndepărtată. Probabil că şi-a spus în gând: „Mai mult
decât orice, vreau să ajung acasă“.
Spui şi tu: „Mai mult decât orice, vreau să am păcatele iertate, şi să f iu
împăcat cu Dumnezeu“? Dumnezeu vrea să faci şi tu ce a făcut tânărul
acesta. Care sunt lucrurile pe care Dumnezeu vrea să le părăseşti?
Minciuni, neascultare, înjurături, înşelăciuni sau orice alt lucru din
viaţa ta, care este rău. Când îţi pare cu adevărat rău că ai păcătuit
împotriva lui Dumnezeu, şi când crezi că Dumnezeu te iartă, înseamnă
că te pocăieşti. Porunca lui Dumnezeu pentru tine este să te pocăieşti.
Biblia spune că El „porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni
să se pocăiască“ (Fapte 17:30).
Acesta este lucrul pe care l-a făcut f iul cel mai tânăr, atunci când a
părăsit ţara îndepărtată şi a pornit pe drumul spre casă. Poate că s-a
gândit: „Oare ce va spune tata? Oare mă va primi? Cum ar putea să mă
ierte? Am fost aşa de neînţelept!“ Cu câtă emoţie mergea pe drumul
care îl ducea tot mai aproape de casă!
Când renunţi la păcat (când te pocăieşti), nu este un drum f izic pe
care te întorci la Dumnezeu. Singura cale de întoarcere la Dumnezeu
este printr-o Persoană – Domnul Isus Hristos. El, Fiul lui Dumnezeu,
a venit în lume ca să f ie singura cale de întoarcere la Dumnezeu. El a
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permis oamenilor să-L pironească pe cruce. Când a murit pe cruce,
Şi-a vărsat sângele scump şi a purtat pedeapsa îngrozitoare pentru
păcatele noastre. El a murit, ca păcătoşii să poate f i iertaţi. El nu a
fost vinovat de nimic; nu a făcut niciunul din lucrurile pe care le-am
menţionat mai înainte, ci El a murit pentru păcatul lumii. Tocmai de
aceea a putut spune: „Eu sunt Calea … nimeni nu vine la Tatăl, decât
prin Mine“ (Ioan 14:6). Dar El a înviat din morţi şi este viu pentru
totdeauna. Aşadar, la aproape 2.000 de ani după moartea şi învierea
Lui, sunt adevărate cuvintele: „Dar tuturor celor ce L-au primit, adică
celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui
Dumnezeu“ (Ioan 1:12). Vrei să ai păcatele iertate? Vrei să f ii un copil
al lui Dumnezeu?

Citeşte versetele din Biblia ta,
sau cere unui copil mai mare
sau unui ajutor să-l citească.

Crede că Isus Hristos poate să te ierte de păcate. Vino la Domnul Isus
Hristos. Spune-I că îţi pare rău de toate păcatele pe care le-ai făcut.
Crede că El a murit pentru tine. Cere-I să-ţi ierte păcatul, şi să îţi
conducă viaţa. Aceasta este calea de întoarcere la Dumnezeu.
Fiul cel mai tânăr era în drum spre casă. Când era încă departe, tatăl
l-a văzut. El aştepta şi dorea întoarcerea f iului său. În depărtare, el a
văzut un om zdrenţăros şi murdar îndreptându-se spre casa lui. Când
omul s-a apropiat, tatăl şi-a dat seama că era f iul lui iubit.
Planşa 4-6
Cu braţele larg deschise, tatăl a alergat să-l întâmpine. L-a îmbrăţişat
şi l-a sărutat, plângând de bucurie.

PowerPoint 4-6

„Tată“, zise f iul, „am păcătuit împotriva cerului şi împotriva ta. Nu
mai merit să mă numesc f iul tău“ (vezi Luca 15:21).
Dar n-a putut să spună mai departe, şi nici nu mai era nevoie. Vedea
că nu avea să f ie slujitor – ci f iu! Păcătuise, şi ştia aceasta. Dar păcatul
său fusese iertat. Totul era iertat şi uitat! Deşi nu merita aşa ceva, lucrul
acesta s-a întâmplat. Ce primire!
Vrei şi tu să ai toate păcatele iertate şi uitate de Dumnezeu? Te-ai
bucura dacă ţi s-ar ierta toate păcatele? Aşa se va întâmpla, dacă crezi
în Domnul Isus. Cere-I Domnului Isus Hristos să te mântuiască. Tu nu
meriţi să f ii iertat, dar aceasta este promisiunea lui Dumnezeu pentru
toţi cei care se pocăiesc, şi cred în Domnul Isus. Oh, dragostea Lui este
foarte mare, mai mare decât dragostea tatălui din întâmplarea aceasta
pe care a povestit-o Domnul Isus.
Planşa 4-7
PowerPoint 4-7

„Aduceţi haina cea mai bună pentru f iul meu.“
Slujitorii au alergat să facă întocmai.
„Aduceţi un inel pentru f iul meu, şi încălţăminte, ca să nu mai umble
desculţ! Aduceţi viţelul cel îngrăşat, tăiaţi-l, şi haideţi să sărbătorim!
Căci acest f iu al meu era mort şi a înviat; era pierdut şi a fost găsit!“
(vezi Luca 15:22-24).
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Tatăl şi-a iubit cu adevărat f iul! Dacă vii la Dumnezeu aşa cum eşti,
cu toate păcatele, prin Domnul Isus Hristos, orice păcat îţi va f i iertat.
Dumnezeu te iubeşte, şi vrea să locuieşti cu El după ce vei muri.
Dumnezeu Se bucură nespus de mult, când un păcătos se pocăieşte.
Biblia ne spune că îngerii din cer se bucură atunci când un păcătos se
pocăieşte.
Planşa 4-8
PowerPoint 4-8

Citeşte versetul din Biblia ta.

Oare va f i astăzi bucurie în cer? Vrei să ai păcatele iertate? Ascultă din
toată inima porunca lui Hristos, şi vino la El aşa cum eşti – pocăieşte-te. Vino acum la Domnul Isus Hristos şi spune-I că îţi pare rău că
ai făcut ce ai vrut tu, şi nu ce a vrut El. Crede că El a murit în locul
tău, şi cere-I să te ierte de păcate.
Dacă faci lucrul acesta din toată inima, toate păcatele îţi vor f i iertate
– Dumnezeu te va primi. Tot cerul se va bucura. Biblia spune: „Este
bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care
se pocăieşte“ (Luca 15:10).
Întrebări de recapitulare
1. Ce i-a cerut f iul tatălui? (Banii de care trebuia să aibă parte când
murea tatăl.)
2. Ce a făcut f iul, după ce tatăl i-a dat banii? (A plecat de acasă
într-o ţară îndepărtată, şi şi-a cheltuit banii ducând o viaţă
destrăbălată.)
3. De ce facem ce ne place nouă, şi nu ce-I place lui Dumnezeu?
(Deoarece ne-am născut cu o inimă păcătoasă, care doreşte să facă
răul.)
4. De ce a trebuit f iul să-şi caute un loc de muncă? (El cheltuise toţi
banii şi în ţară era foamete, iar el ducea lipsă.)
5. De ce s-a hotărât f iul să meargă acasă? (I-a părut rău de ce a făcut.)
6. Ce a făcut tatăl, când şi-a văzut f iul venind acasă? (A alergat să-l
întâlnească, şi l-a îmbrăţişat.)
7. Care este singura cale pentru noi de a ajunge la Dumnezeu? (Să
venim la Domnul Isus şi să-I cerem iertare de păcate.)
8. Completează propoziţia: Tatăl a spus: „Acest f iu al meu era mort,
şi a ______; era pierdut, şi a fost ______.“ (înviat, găsit)
9. Dacă Îi ceri lui Dumnezeu să-ţi ierte păcatele, El promite că va face
aceasta. Ce spune Biblia că se întâmplă în cer, când un păcătos se
pocăieşte? (Îngerii se bucură.)
10. Care este versetul nostru de memorat, şi unde se găseşte în Biblie?
(„Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele
Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu“ (Ioan 1:12).
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Lecţia 5

Pavel şi Sila la Filipi
Text biblic pentru învăţător

Schiţa lecţiei

Fapte 16:11-40

Introducere
Împroşcat cu pietre de o mulţime furioasă …

Adevăr evanghelistic

Desfăşurarea evenimentelor

Numai Domnul Isus îţi poate schimba viaţa.

1. Pavel şi Sila merg în cetatea Filipi

Aplicaţie
Nemântuit: Crede în Domnul Isus, şi viaţa ta va f i
schimbată.
Verset de memorat

2. Ei se alătură unui grup de femei care se roagă
lângă un râu

Disponibil pentru sfătuire

3. Lidia crede, şi viaţa ei este schimbată

Isus poate să te facă o persoană nouă

„Crede în Domnul Isus, şi vei f i mântuit“ (Fapte
16:31).
Ajutoare vizuale

4. O ghicitoare îi urmează pe Pavel şi Sila
5. Ghicitoarea: „Oamenii aceştia sunt robii
Dumnezeului celui preaînalt …“
6. Pavel porunceşte duhului rău să părăsească
femeia

 planşe: de la 5-1 la 5-8
sau
 PowerPoint: de la 5-1 la 5-8

Toţi suntem păcătoşi

7. Stăpânul ei îl ia pe Pavel şi Sila şi îi aduce
înaintea judecătorilor

şi

8. Pavel şi Sila sunt bătuţi zdravăn şi aruncaţi
în închisoare

 hartă

9. Ei nu se plâng sau cârtesc, ci Îl laudă pe
Dumnezeu
Aplicaţie pentru copilul mântuit

10. Cutremur la miezul nopţii
11. Temnicerul îşi scoate sabia să se omoare
12. Pavel: „Să nu-ţi faci niciun rău, căci toţi
suntem aici“
Punctul culminant
13. Temnicerul: „Domnilor, ce trebuie să fac, ca
să f iu mântuit?“
14. Pavel: „Crede în Domnul Isus şi vei fi mântuit.“
Concluzie
Dumnezeu poate să te facă o persoană nouă,
diferită
Îndemn f inal
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Lecţia
Împroşcat cu pietre de o mulţime furioasă … Scăpat dintr-un complot
făcut împotriva lui … Bătut cu nuiele de mai multe ori … Prins într-un naufragiu.
Acestea au fost câteva din lucrurile care li s-au întâmplat primilor
misionari creştini. (Un misionar este cineva care merge în alte locuri,
ca să le spună oamenilor despre Isus Hristos.)
Pavel şi Sila erau misionari. Viaţa lor era plină de neprevăzut şi de
pericole.
Planşa 5-1
PowerPoint 5-1

Haideţi să ne alăturăm lui Pavel şi Sila, într-o cetate dintr-o ţară nouă.
Cetatea Filipi era un oraş aglomerat, iar ei nu cunoşteau pe nimeni
acolo.
Însă ei erau convinşi că acesta era locul unde i-a călăuzit Dumnezeu.
Arată pe hartă cetatea Filipi.

Uitându-se la oameni, şi-au dat seama că cei mai mulţi dintre ei nu
ştiau nimic despre adevăratul Dumnezeu. Ei se închinau zeilor. Cât
de mult doreau Pavel şi Sila să le spună despre Dumnezeu, despre Fiul
Său, Isus Hristos, şi despre cum Îl pot cunoaşte pe El! Dar unde să
înceapă lucrarea în această cetate? Nu era nici măcar o clădire, în care
oamenii care ştiau despre Dumnezeu să se poată întâlni.
În f inal au găsit un grup de femei care cunoşteau Vechiul Testament,
şi se rugau singurului Dumnezeu adevărat, femei ce se adunau pe
malul unui râu.
Planşa 5-2
PowerPoint 5-2

Aceste femei, care s-au adunat să se roage, ştiau despre Dumnezeu, dar
ele nu ştiau că El L-a trimis în lume pe Fiul Său, Isus Hristos.
Pavel şi Sila s-au gândit că acesta era momentul potrivit să le spună
vestea minunată. Probabil că misionarii le-au spus cum Fiul lui
Dumnezeu a murit pe cruce, şi cum a fost pedepsit pentru păcatele
lumii. Cu câtă bucurie au spus ei femeilor că Domnul Isus nu a rămas
în mormânt, ci a înviat din morţi şi este viu pentru totdeauna! Era
prima oară când aceste femei auzeau că numai Isus Hristos le poate
pune într-o stare după voia lui Dumnezeu.
Poate că acum, când auzi aceste lucruri despre Domnul Isus, vrei ca el
să-ţi ierte şi ţie păcatele, dar sunt lucruri pe care nu le-ai înţeles. Vreau
să te ajut, arătându-ţi ce scrie în Biblie, de aceea, vino şi stai de vorbă
cu mine la sfârşitul întâlnirii. Eu voi f i lângă banca aceea (indică un loc
potrivit unde să staţi de vorbă).
Când Pavel şi Sila le-au spus despre Domnul Isus, s-a petrecut un
lucru minunat. Biblia ne spune că Dumnezeu a lucrat în inima şi în
viaţa Lidiei, o femeie bogată şi cu o poziţie importantă, aşa încât ea a
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înţeles ce au spus Pavel şi Sila, a crezut Evanghelia şi a vrut din toată
inima să-L cunoască pe Domnul Isus Hristos. Ea a crezut în Domnul
Isus Hristos, şi viaţa ei a fost schimbată.
După aceea, ea le-a spus celor doi misionari: „Dacă mă socotiţi
credincioasă, vă rog să veniţi şi să staţi în casa mea“ (Fapte 16:15).
Dumnezeu a lucrat în inima şi în viaţa Lidiei. Acum ea Îl cunoştea pe
Domnul Isus Hristos ca Mântuitor. Dumnezeu i-a dat dragoste pentru
ceilalţi credincioşi. El face aceste schimbări în cei pe care-i mântuieşte.
Biblia spune: „Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă“ (2
Corinteni 5:17). Aceasta înseamnă că dacă tu crezi în Domnul Isus ca
Mântuitor, devii un om nou. Aspectul tău exterior nu se va schimba,
dar interiorul tău va f i complet schimbat. Vei f i schimbat dintr-un om
păcătos şi neascultător, într-unul care vrea să asculte de Dumnezeu.
Nu înseamnă că nu vei mai f i niciodată neascultător de Dumnezeu, ci
nu vei mai f i un om care să-i placă să f ie neascultător de Dumnezeu.
Vei ajunge să-L iubeşti. El nu numai că îţi va spune cum să trăieşti
pentru El, ci va veni să locuiască în tine, să te ajute să împlineşti voia
Lui. Acesta este lucrul care s-a întâmplat Lidiei.

Citeşte versetul din Biblia ta,
sau cere unui copil mai mare
sau unui ajutor să-l citească.

Planşa 5-3
Pavel şi Sila s-au bucurat de lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu
acolo, şi şi-au continuat lucrarea importantă de a spune altora despre
Isus Hristos.
Într-o zi, în timp ce se îndreptau spre un loc unde câteva persoane se
adunau pentru rugăciune, o sclavă care ghicea viitorul s-a luat după ei.
Biblia ne spune că ghicirea este un lucru ce nu-I place lui Dumnezeu, şi
că noi nu trebuie să avem nimic de-a face cu ghicirea (Deuteronomul
18:10-12). Această sclavă era stăpânită de un duh rău, şi el îi dădea
capacitatea de a prevesti viitorul.

PowerPoint 5-3

Când i-a văzut pe Pavel şi Sila, ea a început să strige: „Oamenii aceştia
sunt robii Dumnezeului celui preaînalt, şi ei vă vestesc calea mântuirii!“
(Fapte 16:17).
Ea spunea adevărul, dar pentru că ghicea şi striga cu insistenţă, ei au
ştiut că Satana îi stăpânea viaţa. Pavel şi Sila s-au supărat când au auzit-o
pe sclavă strigând în urma lor. Ea a continuat să îi urmeze timp de mai
multe zile, strigând într-una.
În cele din urmă, Pavel s-a necăjit, s-a întors spre ea, şi a zis duhului:
„În Numele lui Isus Hristos, îţi poruncesc să ieşi din ea!“ ( Fapte 16:18).
Şi în clipa aceea duhul rău a ieşit din ea. Cât de puternic este Numele
Domnului Isus! El este mai puternic decât Satana, şi decât duhurile
rele. El a schimbat viaţa acelei sclave, şi poate schimba şi viaţa ta.
Poate ştii că viaţa ta nu este plăcută lui Dumnezeu. Tu spui minciuni, ai
gânduri murdare, eşti neascultător de părinţi, urăşti şi eşti încăpăţânat.
„Nu este nici un om neprihănit, nici unul măcar“ (Romani 3:10). Ai
nevoie să devii un om nou, şi numai Domnul Isus Hristos poate face
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această schimbare în tine. Noi ştim că El este atotputernic, deoarece
a înviat din morţi. Astăzi El este viu şi are putere să schimbe viaţa ta.
Indiferent cât ai f i de rău, Domnul Isus te poate schimba complet.
Dacă crezi în El, eşti mântuit. El îţi iartă păcatul, îţi schimbă viaţa şi
te ajută să trăieşti pentru El. Poate că eşti nervos. Dacă vii la Domnul
Isus şi crezi în El ca Mântuitor, El îţi dă puterea de care ai nevoie ca
să nu mai f ii nervos. A f i al Domnului Isus nu înseamnă numai să f ii
pregătit pentru cer, ci înseamnă să f ii un om nou, care trăieşte pentru
Dumnezeu acum, în această viaţă. Este cert că sclava a fost transformată,
când a fost eliberată de duhul rău.
Planşa 5-4
Dar nu toţi s-au bucurat de cele întâmplate. Stăpânii sclavei câştigau o
mulţime de bani în urma ghicirii. Ei s-au înfuriat când şi-au dat seama
că s-a dus sursa lor de câştig. I-au apucat pe Pavel şi pe Sila şi i-au dus
în piaţă, unde era scaunul de judecată al cetăţii.
I-au acuzat, spunând: „Oamenii aceştia sunt israeliţi şi stârnesc revolte
în cetatea noastră. Ei învaţă pe oameni nişte lucruri care sunt împotriva
legii“.
Era o minciună, dar nu s-a găsit nimeni care să ia apărarea lui Pavel şi
Sila. Mulţimea s-a alăturat acuzatorilor, şi a început să spună minciuni
şi să strige împotriva misionarilor.
PowerPoint 5-4

Judecătorii au poruncit ca Pavel şi Sila să f ie pedepsiţi cu asprime.
Le-au smuls hainele de pe ei, şi au fost bătuţi cu nuiele. După ce
le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în închisoare; şi temnicerului i
s-a poruncit să-i păzească cu grijă.
Planşa 5-5

PowerPoint 5-5

Ca să fie sigur că nu scapă, temnicerul i-a pus într-o celulă din interiorul
închisorii. Acolo le-a prins picioarele în butuci. Pavel şi Sila zăceau acolo
bătuţi, plini de răni sângerânde, având dureri în tot trupul. Mâinile şi
picioarele le erau legate. Nu mai aveau nicio speranţă de scăpare.
Însă în celula aceea murdară şi întunecată din închisoare nu s-au auzit
murmur şi plângeri. Dimpotrivă, s-au auzit cântări! Pavel şi Sila cântau
cântări de laudă lui Dumnezeu. Cum puteau face ei aşa ceva? Ştiau că
Dumnezeu stăpâneşte peste toate lucrurile, şi că zidurile închisorii nu
putea să Îl ţină pe Dumnezeu departe – Dumnezeu era cu ei. Ei aveau
bucurie în inimă. Cât de diferiţi erau ei de ceilalţi întemniţaţi!

Citeşte versetul din Biblia ta,
sau cere unui copil mai mare
sau unui ajutor să-l citească.

Cei care au crezut în Domnul Isus Hristos ca Mântuitor sunt diferiţi,
pentru că Dumnezeu i-a făcut oameni noi. Dacă crezi în Domnul Isus,
vor f i momente când va f i greu să trăieşti pentru El. Dar, f ii sigur că
Dumnezeu este alături de tine. El a promis: „Nicidecum n-am să te
las, cu nici un chip nu te voi părăsi“ (Evrei 13:5b). Dumnezeu va f i
real în viaţa ta. El va f i tot timpul cu tine, pentru că Isus Hristos este
Mântuitorul tău. Acesta este motivul pentru care Pavel şi Sila Îl lăudau
pe Dumnezeu.
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Cât de surprinşi trebuie să f i fost ceilalţi întemniţaţi, când au auzit
cântările lor! Aşa ceva nu auzeau ei des, între zidurile groase ale
închisorii.
Planşa 5-6
Dar, dintr-o dată, la miezul nopţii, în închisoare s-a auzit un alt sunet.
Totul a început să se zguduie. Temeliile închisorii s-au zguduit, toate
uşile s-au deschis, lanţurile s-au rupt şi butucii s-au desfăcut. Dumnezeu
era Cel care a intervenit: El a trimis un cutremur de pământ.

PowerPoint 5-6

Temnicerul s-a trezit. Când a văzut uşile închisorii larg deschise, s-a
îngrozit:
„Sunt sigur că toţi întemniţaţii au fugit Voi f i omorât pentru asta.“
Şi şi-a scos în grabă sabia, căci voia să se sinucidă. Atunci a auzit un
strigăt:
„Să nu-ţi faci nici un rău, căci toţi suntem aici“. Era Pavel.
Când temnicerul l-a auzit pe Pavel, a cerut cuiva să aducă o lampă. Nu
ştia ce să creadă. Poate că şi-a zis în sine:
„Oamenii aceştia trebuie să f ie slujitorii lui Dumnezeu, pentru că altfel
ar f i fugit de aici când au avut prilejul. Dumnezeu are multă putere,
dacă poate trimite un cutremur ca acesta.“
Temnicerul ştia că nu era pregătit să se întâlnească cu acest Dumnezeu
mare. Când a intrat în celulă, le-a pus o întrebare foarte importantă:
„Domnilor, ce trebuie să fac, ca să f iu mântuit?“ (Fapte 16:30).
Planşa 5-7
Pavel a răspuns: „Crede în Domnul Isus, şi vei f i mântuit“ (Fapte
16:31).
Pavel şi Sila i-au explicat ce înseamnă aceasta. Isus Hristos, singurul Fiu
al lui Dumnezeu, a murit pe cruce şi a fost pedepsit pentru păcatele
lumii. El a înviat din morţi şi acum este în cer cu Dumnezeu. Isus
Hristos era singurul care-l putea pune pe temnicer într-o stare după
voia lui Dumnezeu. El trebuia să creadă în Domnul Isus Hristos, ca
să-i f ie iertate păcatele.
Credeţi că temnicerul doar a stat, a ascultat ce au spus Pavel şi Sila despre
Domnul Isus şi nu a făcut nimic? Credeţi că a apus: „Este interesant să
af lu lucrul acesta“? Biblia spune că el a crezut în Domnul Isus Hristos,
şi a fost mântuit de păcatele lui. Şi nu numai atât. Biblia ne spune că
şi familia lui a crezut în Hristos, şi s-au bucurat foarte mult. Nu este
suf icient să ştii ceva despre Isus Hristos. Trebuie să crezi în El, şi să-L
rogi să te mântuiască.
Când temnicerul a crezut în Domnul Isus, viaţa lui a fost schimbată,
nu-i aşa? Da, el a fost diferit după aceea. El l-a luat pe Pavel şi pe Sila
cu el, le-a spălat rănile şi i-a adus în casa lui, apoi le-a pus masa. Ce
schimbare!
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Când Domnul Isus mântuieşte pe cineva de păcat, are loc o schimbare
în viaţa acelui om. Dumnezeu-Duhul Sfânt vine să locuiască în viaţa
acelei persoane din momentul în care crede în Domnul Isus. El face
din copii neascultători, copii ascultători. Îi face să dorească să se roage
lui Dumnezeu, să citească Cuvântul lui Dumnezeu şi să se întâlnească
cu alţii a căror viaţă a fost schimbată.
Planşa 5-8
PowerPoint 5-8

Dumnezeu te poate face un om nou, complet diferit. El te poate face
bun la inimă, ca şi pe Lidia. El te poate ajuta să trăieşti aşa cum îi place
Lui, aşa cum a făcut cu temnicerul.
Doreşti ca viaţa ta să f ie schimbată? Îţi pare rău, când îţi dai seama
că nu trăieşti cum vrea Dumnezeu? Cere-I Domnului să te ierte, şi să
conducă viaţa ta! Crede în El, ca să f ii mântuit. Domnul Isus va locui
în tine prin Duhul Sfânt, şi vei vedea că eşti un om nou.

Citeşte versetul din Biblia ta.

„Crede în Domnul Isus, şi vei f i mântuit“ (Fapte 16:31).
Întrebări de recapitulare
1. Care era numele cetăţii unde au mers Pavel şi Sila? (Filipi)
2. Care era mesajul pe care ei doreau să-l spună oamenilor? (Mesajul
despre Isus Hristos, şi cum pot ei să f ie mântuiţi.)
3. Pavel şi Sila au întâlnit un grup de femei. Ce făceau ele acolo şi
unde se întâlneau? (Se rugau, la marginea unui râu.)
4. Care era numele femeii care a crezut ce a spus Pavel şi Sila despre
Dumnezeu? (Lidia)
5. Ce schimbare face Dumnezeu în tine, atunci când devii creştin?
(Îl vei iubi pe Dumnezeu, şi vei dori să-L asculţi.)
6. Ce a strigat sclava, când i-a văzut pe Pavel şi Sila? („Oamenii aceştia
sunt slujitorii Dumnezeului celui Preaînalt şi ei vă vestesc calea
mântuirii.“)
7. De ce s-au mâniat stăpânii sclavei? (Deoarece, după ce Pavel a scos
duhul rău din ea, ea nu a mai putut să lucreze pentru ei).
8. De ce Pavel şi Sila cântau cântări de laudă când erau în temniţă?
(Ei ştiau că Dumnezeu stăpânea peste toate lucrurile, şi că El era cu
ei.)
9. Ce întrebare le-a pus temnicerul lui Pavel şi Sila după cutremur?
(„Domnilor, ce trebuie să fac, ca să f iu mântuit?“)
10. Cine vine să locuiască în viaţa ta, atunci când crezi în Domnul
Isus? (Duhul Sfânt)
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Paşi pentru sfătuirea copilului
care vrea să vină la Hristos
1. Arată-i că are nevoie de mântuire; că nu toţi
oamenii vor merge în cer; că nimeni nu este
atât de bun pentru a merita cerul; şi că plata
păcatului este moartea veşnică – despărţirea
de Dumnezeu (Rom. 3:23; Apoc. 21:27; Ioan
8:21, 24).
2. Arată-i calea mântuirii. Mântuirea este darul
fără plată, pentru că Isus a murit în locul nostru pe cruce, a fost îngropat şi a înviat din
morţi (Ioan 3:16; Efeseni 2:8; 1 Cor. 15:3, 4).
3. Ajută-l să primească darul mântuirii – pe
Isus Hristos – încrezându-se în El ca Mântuitor (Ioan 1:12; Apoc. 3:20).
4. Bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu, ajută-l să
primească siguranţa mântuirii (Ioan 3:36;
Apoc. 3:20; Evrei 13:5).
5. Învaţă-l să mărturisească despre Hristos
(Matei 10:32). Această mărturisire poate
să ţi-o facă întâi ţie, apoi altor lucrători,
apoi mai târziu prietenilor, şi unui grup sau
bisericii.
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