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Introducere
Predarea adevărurilor biblice
Dacă tot ceea ce faci ca învăţător este numai să le spui copiilor povestiri biblice, atunci nu-ţi împlineşti 
răspunderea de învăţător. Copiii trebuie să înveţe adevărurile conţinute în aceste povestiri, şi să le arăţi 
ce însemnătate au ele în viaţa lor zilnică. Bineînţeles, nu vei reuşi să te ocupi într-o singură lecţie de 
toate învăţăturile pe care le cuprinde povestirea biblică, de aceea în f iecare povestire a fost ales un singur 
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 la viaţa copiilor învăţătura lecţiei.

Textul detaliat al lecţiei este pentru tine (învăţătorul), dar el nu înlocuieşte pregătirea ta atentă şi în 
rugăciune. Înainte de a 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. 
Exersează şi folosirea planşelor înainte de a preda copiilor lecţia. 

Deoarece această serie este în mod special evanghelistică, nu este nevoie să faci de f iecare dată aplicaţie şi 
pentru copilul mântuit. Aplicaţiile sunt date în text, ca să le foloseşti dacă sunt prezenţi copii mântuiţi. 

Disponibil pentru sfătuire
Când prezinţi mesajul Evangheliei, sunt copii care răspund invitaţiei de a se preda Domnului Isus. Unii 
îţi vor spune mai târziu, iar alţii poate nu îţi vor spune niciodată că au crezut în Domnul 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. Este important să 
ştie când şi unde să vină, când vor să vorbească cu tine. 

În sfârşit, copiii care nu sunt mântuiţi, trebuie să nu considere venirea 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, spre exemplu:
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. Dacă vrei, 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, eu doar 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 cred în 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: 
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„Dacă ai crezut în 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 sub pomul de acolo (sau menţionează alt loc). Dacă vrei, vino şi spune-mi 
că I-ai cerut Domnului Isus să te mântuiască.“
Astfel vei putea să incluzi acei copii într-un program de creştere spirituală.

Versete de memorat
Pentru fiecare lecţie este sugerat un verset biblic de predat copiilor. Dacă predai aceste lecţii în serie, 
timp de cinci săptămâni, alege două sau trei versete, pe care copiii să le înveţe pe dinafară, şi pe care să 
şi le amintească cu uşurinţă. 

Folosirea planşelor
Citeşte cu atenţie textul biblic, apoi compară pasajul cu imaginile date. Scrie evenimentele în ordinea 
corespunzătoare. Observă faptul că unele planşe sunt doar pentru aplicaţie, pentru copilul nemântuit sau 
pentru cel mântuit. Foloseşte aceste planşe la sfârşitul sau în timpul lecţiei. 

Ajutoare suplimentare la text
În dreapta şi în stânga textului sunt ajutoare suplimentare – informaţii contextuale şi idei opţionale, prin 
care poţi atrage interesul copiilor la lecţia predată. 

Aceste idei au fost scrise pentru uşurarea integrării diferitelor stiluri de învăţare. Pentru o învăţare 
ef icientă, unii copii au nevoie să vadă sau să scrie ceva, alţii au nevoie să audă sau să vorbească, alţii să 
pipăie sau să ia în mână ceva, iar alţii au nevoie să participe activ. 

Foloseşte aceste idei la grupul tău, în măsura timpului disponibil.

Unele idei se potrivesc mai bine preşcolarilor. Gândeşte-te la moduri în care copiii pot să participe la 
lecţie, dar în acelaşi timp ai grijă să stăpâneşti clasa, ca să nu se ajungă la indisciplină. 

Întrebări de recapitulare
În f iecare lecţie sunt incluse 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 a lecţiei. Adaugă şi întrebări din cântări, din versete 
sau din ceea ce predai. În acest fel copiii vor înţelege că sunt importante toate părţile programului. 

Activităţi
Aceste activităţi îi ajută pe copii să aplice adevărul în viaţa lor într-un mod simplu şi interesant, în timpul 
săptămânii. Adaptează ideea situaţiei tale, şi include un timp de discuţii, premii etc. în ora următoare.
Dacă este posibil, dă copiilor materialele (cartoanele, hârtia etc.) de care au nevoie, pentru activităţi. 
Dacă este timp suf icient, faceţi activitatea împreună în clasă. 
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Privire generală

Lecţia Adevărul 
evanghelistic Aplicaţia Versetul 

de memorat
1. Dumnezeu şi cerul 

Apocalipsa 5:11
Apocalipsa 21 – 22
Ioan 14:2 
Fapte 1:8-11

Dumnezeu 
este sfânt

Nemântuit: 
Crede în Domnul Isus, 
ca El să te mântuiască şi 
să poţi să ajungi în cer.

„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

2. Păcatul

Geneza 2:7 – 3:24
Romani 3:1-31
Romani 5:6-9

Păcatul 
ne desparte 
de Dumnezeu

Nemântuit: 
Întoarce-te de la 
păcatul tău, şi 
crede în Dumnezeu.  

„Căci toţi au păcătuit, 
şi sunt lipsiţi de slava 
lui Dumnezeu.“

Romani 3:23

3. Sângele lui Hristos

Luca 2:1-20
Luca 23:27-49 
Ioan 19:1-42
Matei 27:46
Marcu 15:34
Marcu 16:1-8 
Ioan 20:1-10

Domnul Isus 
a murit 
pentru păcătoşi

Nemântuit: 
Crede că El a murit 
pentru tine, şi primeşte-L
ca Mântuitor.

„Hristos a murit pentru 
păcatele noastre, după 
Scripturi; a fost îngropat, 
şi a înviat a treia zi, 
după Scripturi.“

1 Corinteni 15:3, 4

4. Îndreptăţit înaintea 
lui Dumnezeu

Luca 24:13-46
Ioan 20:24-29
Fapte 13:39
Romani 5:1

Poţi să f ii 
îndreptăţit 
înaintea lui 
Dumnezeu

Nemântuit: 
Crede în Hristos 
şi vei f i îndreptăţit.

„Oricine crede, este iertat 
prin El de toate lucrurile …“ 

Fapte 13:39

5. Creşterea în Hristos 

Fapte 16:1-5
1 şi 2 Timotei

Planul lui 
Dumnezeu 
este ca aceia 
care au primit 
viaţa nouă, 
să crească 
în Hristos

Nemântuit: 
Trebuie să f ii mântuit 
înainte să poţi să creşti.

Mântuit:     
Fă ceea ce-ţi spune 
Dumnezeu, ca să poţi 
să creşti.

„Creşteţi în harul 
şi în cunoştinţa Domnului 
şi Mântuitorului nostru 
Isus Hristos.“ 

2 Petru 3:18
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Texte biblice
Apocalipsa 5:11
Apocalipsa 21 – 22
Ioan 14:2
Faptele apostolilor 1:8-11

Adevăr evanghelistic
Dumnezeu este sfânt

Aplicaţie
Nemântuit: Crede în Domnul Isus, ca El să te 
mântuiască şi să poţi să ajungi în cer.

Verset de memorat
„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).

Ajutoare vizuale
planşele 1-1 – 1-6 ♦
o punguţă cu monede aurii ♦
o imagine cu o coroană ♦
câteva cărţi (una cu text, alta cu poze, alta cu  ♦
text şi poze)

Schiţa lecţiei
Introducere

Unor oameni le place să citească

Desfăşurarea evenimentelor

1. Pagina aurie ne aminteşte de Dumnezeu – 
El este bogat. Este Împărat.

2. Cerul este locul unde locuieşte Dumnezeu – 
un loc sfânt

3. În Biblie, Dumnezeu ne spune ce nu va f i în 
cer:

soare şi lună (Apoc. 21:23) • 

lampă (Apoc. 22:5) • 

tristeţe şi lacrimi (Apoc. 21:4) • 

boală şi moarte (Apoc. 21:4) • 

păcat (Apoc. 21:27, Rom. 3:23)• 
Păcatul ne împiedică să ajungem în cer

4. Ce va f i în cer?
îngeri (Apoc. 5:11) • 

Domnul Isus (Apoc. 22:4)• 
Moartea Domnului Isus pentru păcătoşi 

locuinţe (Ioan 14:2) • 

Cartea vieţii Mielului (Apoc. 21:27)• 
Cum să f ii mântuit

Punct culminant

 Este uimitor faptul că Dumnezeu ne doreşte 
în cer

Concluzia

Ultima poruncă a lui Isus 
Aplicaţie pentru copilul mântuit

Isus Se întoarce în cer

Îngerii spun că El va reveni
Îndemn f inal

Lecţia 1
Dumnezeu şi cerul
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Predarea versetului de memorat
(Sugestie – întrucât în lecţie se face referire la verset, ar f i bine să predai mai întâi versetul, 
apoi lecţia.)

„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).

Introducere

Vă place să primiţi daruri? Care este cel mai preţios dar pe care l-aţi 
primit vreodată? Dumnezeu ne-a dat multe daruri.Voi citi din Biblie 
cu voce tare despre cel mai preţios dar al Său. Ascultaţi cu atenţie, şi 
spuneţi-mi care este acel dar. 

Prezentare
(Citeşte din Biblie Ioan 3:16. Cere copiilor să citească versetul împreună cu tine de pe 
ajutorul vizual.) 

Care a fost cel mai preţios dar pe care Dumnezeu l-a dat oamenilor? 
Da, singurul Lui Fiu.

Explicaţie 

Cum L-a dat Dumnezeu pe Fiul Său? L-a dat să moară pe cruce. 

De ce? Pentru că a iubit lumea. El i-a iubit pe toţi oamenii – inclusiv 
pe tine. 

Când Şi-a dat Dumnezeu Fiul? El L-a trimis cu mult timp în urmă pe 
pământ, ca să moară pentru păcatele noastre. 

Isus a murit şi a înviat pentru ca oricine crede în El să nu piară. 
Aceasta înseamnă că dacă tu crezi în El ca Mântuitor, nu vei f i des-
părţit de Dumnezeu. 

Ce primesc cei care cred în El? Viaţa veşnică. Aceasta înseamnă să-L 
cunoşti pe El şi să-I aparţii. 

Aplicaţie

Nemântuit: Trebuie să crezi în Isus ca Mântuitor. 

Mântuit: Mulţumeşte-I lui Dumnezeu pentru darul Lui preţios 
– nu există un dar mai preţios ca acesta.

 
Repetiţie

„Prima literă“

Cere unui copil să aleagă un cuvânt din verset. Apoi, în timp ce spun 
versetul, cere copiilor să se ridice în picioare de câte ori ajung la un 
cuvânt care începe cu aceeaşi literă ca a cuvântului ales. Continuă 
repetarea versetului, alegând cuvinte care încep cu litere diferite. 
Dacă ai copii preşcolari, spune-le să urmărească unul din ajutoare, 
ca să ştie când să se ridice. 

Aşteaptă răspunsul copiilor. 

Întotdeauna intercalează explicaţia 
cu repetiţia.

Întotdeauna repetă de câteva ori 
versetul şi adresa lui cu toţi copiii, 
timp în care ei trebuie să vadă 
toate cuvintele de pe ajutorul 
vizual. După aceea poţi să foloseşti 
diferite metode de repetiţie. Când 
repeţi ultima dată, întoarce ajutorul 
vizual, ca ei să nu mai vadă 
cuvintele.
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Lecţia
Unor oameni le plac cărţile. (Arată cărţile.) Unele au numai text, altele 
numai poze, altele şi text şi poze. Dar eu am aici o carte, care nu 
are niciun cuvânt şi nicio poză. (Arată Cartea fără cuvinte.) Se poate citi 
această carte? Poate te gândeşti: „Aceasta este imposibil!“ Dar nu-i 
aşa. Această carte are un mesaj deosebit. Vom învăţa să o citim, în-
cepând astăzi cu această pagină, pagina aurie. 
(Arată cartea cu planşele.)

Vom folosi şi această carte mare cu imagini, ca să ne ajute să 
înţelegem mai bine Cartea fără cuvinte.

Planşa 1-2 (Dumnezeu stăpâneşte peste toate lucrurile şi peste 
toţi oamenii)

La ce te gândeşti când vezi aur? Pe mine mă face să mă gândesc 
la bani, la bogăţie. Această pagină aurie îmi aminteşte de Cineva 
care este extrem de bogat. El este mult mai bogat decât oricine din 
lume. Acesta este Dumnezeu. El a făcut lumea, şi toată este a Lui. 
El stăpâneşte peste câmpii, oceane, dealuri şi munţi. El îi lasă pe 
oameni să creadă că acestea sunt ale lor, dar ele sunt într-adevăr ale 
Lui (Psalmul 50:10). 
(Arată imaginea unei coroane.)

De obicei, un împărat poartă o coroană care arată că el stăpâneşte. 
Dumnezeu este cel mai puternic Împărat dintre toţi. El stăpâneşte în 
orice loc, peste oricine şi peste orice. Aurul mă face să mă gândesc la 
Dumnezeu. El este mai bogat decât oricine. Şi este cel mai puternic 
Împărat. 

Dumnezeu ne iubeşte – exact aşa cum am învăţat în versetul bi-
blic. Puteţi să spuneţi cuvintele care arată faptul că Dumnezeu ne 
iubeşte? 

Planşa 1-1 (Oraşul de aur)

Unde locuieşte Dumnezeu? El este pretutindeni. „Nu umplu Eu ce-
rurile şi pământul? – spune Domnul“ (Ieremia 23:24). Dar El are şi 
o casă specială numită cer. Cerul este un loc real, un loc minunat. 
Biblia ne spune că străzile din cer sunt din aur. Este un loc de o 
incredibilă frumuseţe, încât nu sunt cuvinte pentru a-l descrie. 

Să vă mai spun un lucru despre aur. Ştie cineva unde se găseşte aurul? 
Adesea este găsit în roci sau în albia râurilor. Rocile sunt încălzite 
la temperaturi înalte, ca aurul să se topească şi să poată f i scos din 
ele. Apoi aurul trebuie purif icat, adică orice impuritate îndepărtată.
Atunci el este cu adevărat aur pur, curat. Aceasta îmi aminteşte de 
Dumnezeu. Dumnezeu este curat. În Dumnezeu nu există nimic rău. 
El este plin de bunătate.

Avem un Dumnezeu aşa de minunat şi de măreţ! Haideţi să învăţăm 
mai multe despre El şi despre casa Lui, cerul. 

Aşteaptă răspunsul copiilor. Arată 
copiilor punguţa cu monedele aurii.

Copiii repetă: „Fiindcă atât de mult 
a iubit Dumnezeu lumea …“
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Planşa 1-3 (Lucruri care nu sunt în cer)

Biblia ne spune multe lucruri despre cer. Ultima carte din Biblie, 
cartea Apocalipsa, ne spune despre anumite lucruri care nu le vom 
vedea în cer. Acolo nu va f i nici soare, nici lună (Apocalipsa 21:21). 
Cerul este plin de o mare strălucire, numită gloria lui Dumnezeu, 
care este chiar mai strălucitoare decât soarele. Această strălucire 
deosebită este acolo întotdeauna, deci nu este noapte. Nimeni nu va 
avea nevoie de lumânare, de lanternă sau de lampă. Acolo nimeni nu 
va f i îngrijorat că-i este frică de întuneric.

Uită-te la băiatul şi la fata din această imagine. Ei arată trişti, nu-i 
aşa? De ce crezi că ar putea să f ie trişti? (Aşteaptă răspunsul copiilor.) Sunt 
multe lucruri în această lume care ne fac să plângem, dar în cer nu 
vor mai f i lacrimi. Biblia spune că Dumnezeu Însuşi va şterge orice 
lacrimă din ochii noştri (Apocalipsa 21:4). Cerul va f i un loc plin de 
bucurie. 

Două din lucrurile care ne întristează pe pământ sunt boala şi moartea. 
Poate că ai fost răcit, ai avut pojar sau ţi-ai rupt un picior. Nimănui 
nu-i place să f ie bolnav. În cer nu va mai f i boală. Şi nimeni nu va 
mai muri în cer. Pe pământ vedem morminte, care ne amintesc de 
oamenii care au murit, dar în cer nu vor mai f i morminte. Oamenii 
din cer vor trăi veşnic.

Mai este un lucru care nu poate f i în cer – păcatul. Această inimă 
întunecată ne aminteşte de lucrurile rele pe care le facem. Ştii de ce 
nu poate să f ie păcat în cer? Gândeşte-te la ceea ce am învăţat de-
spre Dumnezeu. Dumnezeu este curat, fără păcat – cuvântul folosit 
de Biblie este „sfânt“. Păcat înseamnă neascultare de Dumnezeu. 
Dumnezeu ne porunceşte să spunem adevărul, dar eu am spus min-
ciuni – ai spus şi tu? Dumnezeu ne porunceşte să f im ascultători 
de părinţi, dar eu am fost neascultător sau m-am făcut că nu-i aud. 
Ai fost şi tu neascultător de mama ta sau de tatăl tău? Acele lucruri 
rele – chiar şi numai un singur lucru rău – te descalif ică să mergi în 
cer aşa cum eşti. Dumnezeu nu permite păcatului să intre în cer. Ştii 
câţi oameni de pe pământ fac lucruri rele? Răspunsul este în Biblie. 
Ascultaţi! (Citeşte Romani 3:23.) „Toţi“ este răspunsul. Acesta mă include 
şi pe mine? Şi pe tine? Da, toţi înseamnă f iecare dintre noi. Fiecare 
este păcătos, şi păcatul nu poate exista în casa lui Dumnezeu. 

Planşa 1-4 (Lucruri din cer)

Biblia ne spune, de asemenea, despre multe lucruri care vor f i în 
cer. În primul rând în cer este Dumnezeu. Nu avem o imagine a Lui, 
deoarece El nu are un trup ca al nostru, ci El este Duh. Ce altceva 
am mai învăţat despre El? Spuneam că aurul ne face să ne gândim 
la El. De ce? 

În cer sunt şi îngeri. Îngerii nu sunt oameni care au murit, ci ei sunt 
f iinţe deosebite, create de Dumnezeu. Biblia ne spune că sunt în 
număr de zece mii de ori zece mii şi mii de mii – nici măcar nu 
putem să numărăm aşa de mult. Îngerii Îl glorif ică pe Dumnezeu şi 
Îi slujesc. 

Copiilor le place să povestească 
despre boala lor.

Aceasta dă copiilor posibilitatea 
să se gândească la ceea ce au 
învăţat.

Copiii ascultă, şi spun răspunsul 
din Cuvântul lui Dumnezeu.

Recapitulează pe scurt învăţătura 
despre Dumnezeu – caută să obţii 
răspunsurile de la copii.

Pentru a stârni interesul copiilor, 
acoperă aceste imagini cu foi 
adezive şi cere câte unui copil 
să le descopere pe f iecare, 
atunci când vorbeşti despre ele.
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Copiii ascultă răspunsul din 
Cuvântul lui Dumnezeu.

Fii disponibil.

Domnul Isus Însuşi este în cer. Noi nu ştim cum arată El, dar ştim că, 
atunci când a venit pe pământ, a devenit o f iinţă umană reală, un om. 
El era în acelaşi timp Dumnezeu şi om. El ştia că din cauza păcatului 
nostru, niciunul dintre noi nu puteam să ajungem în cer. El ne-a iubit 
atât de mult, că a venit să f ie pedepsit în locul nostru. A fost pironit 
pe o cruce, şi a murit pentru păcătoşi, ca tine şi ca mine. Ce a făcut 
El cu păcatul, atunci când a murit? 

Ascultaţi răspunsul în aceste cuvinte din Biblie: „S-a arătat o singură 
dată, ca să şteargă păcatul prin jertfa Sa“ (Evrei 9:26). El a şters 
păcatul. El nu a rămas mort, ci a înviat, şi la scurt timp după aceasta 
S-a întors în cer. Ca să ajungi în cer, trebuie să f ii mântuit, să crezi în 
Domnul Isus. Poate te gândeşti: „Aş vrea să ajung în cer, dar nu am 
înţeles ce trebuie să fac.“ Dacă ai întrebări, vreau să îţi arăt ce scrie 
în Biblie, şi cum poţi să f ii mântuit. La sfârşitul întrunirii, rămâi la 
locul tău (sau spune un alt loc) şi eu voi şti că vrei să vorbeşti cu mine 
despre lucrul acesta. 

Eu sunt aşa de bucuros că am crezut în Domnul Isus şi că El mă va lua 
în cer. În cer va f i loc pentru toţi aceia care au crezut în Isus Hristos. 
El are locuinţe speciale pregătite pentru ei. El a spus: „În casa Tatălui 
Meu sunt multe locuinţe (locaşuri) … Eu mă duc să vă pregătesc 
un loc“ (Ioan 14:20). Nu am nicio idee cum vor f i locuinţele, dar 
sunt sigur că vor f i mult mai frumoase decât orice casă pe care am 
văzut-o vreodată! 

Mai este un alt lucru la care vrem să ne uităm. În cer va f i o carte 
specială. Nu este Biblia, ci o carte numită „Cartea vieţii Mielului“ 
(Apocalipsa 21:27). Este o carte a numelor – numele tuturor oame-
nilor care cred în Isus Hristos, cărora El le-a iertat păcatele. Dacă ai 
crezut în Domnul Isus, numele tău este în această carte, şi vei merge 
în cer. Dacă nu este scris acolo, nu vei ajunge în cer, ci vei f i pedepsit 
pentru totdeauna pentru păcatele tale. 

Dacă îţi pare rău de păcatele pe care le-ai făcut, şi vrei să renunţi la 
acest fel de viaţă, spune-I aceasta Domnului Isus chiar astăzi. Spu-
ne-I că tu crezi că El a murit, ca să-ţi şteargă păcatele. Crede astăzi în 
El, ca să te mântuiască şi să poţi să ajungi în cer. Dacă faci aceasta, 
atunci vei şti că numele tău este scris în Cartea vieţii Mielului, şi vei 
avea viaţa veşnică, întocmai cum am învăţat în versetul nostru de 
memorat: „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). Trebuie să crezi în Domnul Isus, apoi vei 
avea viaţa veşnică. 

Nu este uimitor că Dumnezeu îi iubeşte pe oamenii ca noi, şi vrea să 
împartă cerul cu noi?

Planşa 1-5 (Isus spune ucenicilor ultimele Sale cuvinte)

Domnul Isus este acum în cer, dar El a petrecut 33 de ani aici pe 
pământ. Chiar înainte de a pleca, a mers pe un deal cu cei ce-L ur-
mau, şi le-a spus ultimele Sale cuvinte. 
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Iată care au fost acestea: „Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi 
Evanghelia la orice făptură …“ (Marcu 16:15). Dacă ai fost iertat 
de păcatele tale, El vrea să spui şi altora că doar El poate să şteargă 
păcatele şi să dea viaţa veşnică. Aceasta este ceea ce Domnul Isus a 
spus ucenicilor Lui să facă.

Planşa 1-6 (Cei doi îngeri)

Ei au rămas încremeniţi când au văzut ce s-a întâmplat după aceasta. 
Înaintea ochilor lor, Domnul Isus a început să se înalţe în sus, tot mai 
sus, înspre cer. Apoi un nor l-a ascuns din ochii lor. El S-a întors în 
cer. 

Şi, în timp ce ei încă se uitau spre cer, au apărut doi îngeri, care le-au 
spus ucenicilor că Isus Se va întoarce în acelaşi fel cum L-au văzut 
mergând la cer (vezi Faptele apostolilor 1:11).

Da, Biblia spune că Domnul Isus Se va întoarce într-o zi, ca să-i ia în 
cer pe toţi aceia care au crezut în El ca Mântuitor.

Vei merge şi tu în cer? Vrei să crezi în Domnul Isus chiar acum, ca 
El să-ţi şteargă păcatele? Aminteşte-ţi, oricine crede în El, nu piere, 
ci are viaţa veşnică (Ioan 3:16).

Întrebări de recapitulare

1. De ce pagina aurie ne aminteşte despre Dumnezeu? (Dumnezeu 
este bogat. Este Împărat. Este sfânt.)

2.  De unde ştim că Dumnezeu îi iubeşte pe păcătoşi? (Biblia ne 
spune aceasta.)

3.  Câţi oameni au păcătuit? (toţi)

4.  Numeşte patru lucruri care nu vor f i în cer? (soare, lună, boală, 
moarte, lacrimi, păcat etc.)

5.  De ce nu este păcat în cer? (Dumnezeu este sfânt, şi El nu poate 
sta în prezenţa păcatului.)

6.  Ce este scris în Cartea vieţii Mielului? (Numele tuturor celor 
care au crezut în Domnul Isus ca Mântuitor.)

7.  De ce poate Domnul Isus să te ierte şi să te ducă în cer la Dum-
nezeu? (Pentru că El a murit, pentru a-ţi ierta păcatele.)

8.  Cât timp a trăit Fiul lui Dumnezeu pe pământ? (33 de ani)

9.  Care au fost ultimele cuvinte adresate de Domnul Isus ucenicilor 
Săi? („Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la 
orice făptură.“)

10. Cum a mers El înapoi în cer? (El S-a înălţat la cer, apoi un nor 
l-a ascuns din ochii lor.) 

11. Ce este scris în Ioan 3:16? (Fiindcă atât de mult a iubit Dum-
nezeu …)

12. Ce este viaţa veşnică? (Să-L cunoşti pe Dumnezeu şi să-I aparţii 
Lui pentru totdeauna.)

Mai târziu, în program, poţi să 
le arăţi cum să mărturisească, 
folosind o scenetă pregătită 
dinainte. 



13

Texte biblice
Geneza 2:7 – 3:24
Romani 3:1-31
Romani 5:6-9

Adevăr evanghelistic
Păcatul ne desparte de Dumnezeu 

Aplicaţie
Nemântuit: Întoarce-te de la păcatul tău, şi crede 

în Dumnezeu. 

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

Ajutoare vizuale
planşe: 2-1 – 2-6 ♦

Schiţa lecţiei

Introducere

Gândeşte-te la un moment când ai fost într-un 
loc întunecos 

Desfăşurarea evenimentelor

1. Dumnezeu face totul, inclusiv omul

2. Dumnezeu îi dă porunci lui Adam 
Poruncile lui Dumnezeu 

sunt scrise în Biblie

3. Adam dă nume animalelor 

4. Dumnezeu o creează pe Eva

5. Şarpele o ispiteşte pe Eva

6.  Eva mănâncă din fruct, şi îi dă şi lui Adam 
Toţi sunt păcătoşi

7. Adam şi Eva se acoperă cu frunze de 
smochin 

8. Dumnezeu vine şi le pune întrebări
Dumnezeu îţi cunoaşte toate păcatele

9. Dumnezeu pedepseşte şarpele, pe Eva şi   
pe Adam

Păcatul aduce moarte

Punctul culminant

 Dumnezeu îi izgoneşte din grădină pe Adam şi 
pe Eva

Concluzia

Intrarea în Eden este păzită

„Indiciul“ lui Dumnezeu despre Mântuitorul 
Hristos, moarte, înviere; 

poţi să f ii mântuit

Lecţia 2
Păcatul
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Predarea versetului de memorat

Introducere

Ce înseamnă TOŢI? Dacă tatăl tău spune: „Toţi mergem astăzi la 
pescuit“ sau învăţătoarea spune: „Toţi trebuie să scoateţi o foaie de 
hârtie şi un creion“, înseamnă că este inclusă f iecare persoană din 
familie, respectiv din clasă. Este un astfel de „toţi“ în Biblie, pe care 
Dumnezeu doreşte ca tu să-l înţelegi. 

Prezentare
(Citeşte Romani 3:23 din Biblie, apoi arată ajutorul vizual.)

Explicaţie

La cine se referă acest toţi? La toţi oamenii de pe pământ. Toţi au 
păcătuit înseamnă că f iecare dintre noi a păcătuit împotriva lui Dum-
nezeu. Păcat înseamnă neascultare de Dumnezeu. Toţi ne-am născut 
cu dorinţa de a păcătui, şi toţi am fost neascultători de Dumnezeu 
prin faptul că am gândit, am spus şi am făcut lucruri rele. 

Lipsiţi de slava lui Dumnezeu – Dumnezeu este absolut perfect şi 
sfânt, dar noi nu suntem aşa. Noi nu putem să ajungem la standardul 
cerut de Dumnezeu. Dacă nota de trecere la un examen este 100% şi 
tu iei doar 98%, treci examenul? Nu! Dacă iei 73%, treci examenul? 
Nu! Nici unul dintre noi nu a „trecut“, toţi am eşuat în atingerea 
standardului cerut de Dumnezeu. 

Aplicaţie

Unii oameni încearcă să f ie foarte buni, dar noi nu putem să f im 
niciodată destul de buni pentru a ajunge la standardul lui Dumnezeu. 
Trebuie să recunoşti că ai păcătuit şi ai nevoie de Mântuitorul. 

Repetiţie

„Cu susul în jos“

Pune-i pe copii să citească versetul împreună. Întoarce ajutorul vi-
zual într-o parte, şi repetă din nou. Întoarce-l în partea cealaltă, şi 
repetă-l iar. Întoarce-l cu susul în jos; roteşte-l încet; ţine-l în spatele 
tău. 
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Lecţia
Gândeşte-te la un moment când ai fost într-un loc întunecos. Poate 
erai într-o cameră cu toate luminile stinse, şi nu găseai uşa. Sau 
poate erai afară, şi era aşa de întuneric, că nu vedeai pe unde mergi. 
Datorită întunericului nu ai reuşit să mergi unde ai dorit. 

Când ne-am uitat la pagina aurie din Cartea fără cuvinte, am învăţat 
despre Dumnezeu şi despre cer.
(Arată Cartea fără cuvinte şi recapitulează pe scurt învăţătura de la pagina aurie, cerând 
copiilor să spună ce îşi amintesc.)

Următoarea pagină în cartea noastră fără cuvinte este pagina întu-
necată. Această pagină ne aminteşte de cel mai rău întuneric dintre 
toate. 

Planşa 2-1 (Adam în grădină)

A fost un timp în care nu a existat „cel mai rău întuneric dintre toate“ 
– aceasta s-a întâmplat demult, la începutul timpului. Biblia spune: 
„La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul …“ (Gen. 1:1). 
Apoi Dumnezeu a făcut lumina (Gen. 1:3). Ştii şi alte lucruri pe care 
le-a făcut El? (Aşteaptă răspunsul copiilor.) Dacă te uiţi la imagini, acestea te 
ajută. Dumnezeu l-a făcut şi pe om. El l-a făcut pe om să-L cunoască 
şi să-L iubească pe Dumnezeu. Deci noi suntem diferiţi de animale. 
Numele primului om a fost Adam. Dumnezeu l-a pus pe Adam în 
grădina Eden, ca să se bucure de ea şi s-o îngrijească. El i-a spus lui 
Adam: „Poţi să mănânci după plăcere din orice pom din grădină; dar 
din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în 
care vei mânca din el, vei muri negreşit“ (Gen. 2:16, 17).

Dumnezeu i-a dat lui Adam o lucrare specială de făcut – el trebuia să 
pună nume tuturor animalelor şi păsărilor. Vi-l puteţi imagina gân-
dindu-se cum să numească f iecare animal? Dumnezeu l-a înzestrat 
pe Adam cu o minte înţeleaptă, pentru a se putea gândi la idei noi, 
deci numirea f iecărui animal nu a fost prea grea pentru el. 

Totul în jur îi arăta lui Adam cât de mult îl iubeşte Dumnezeu, şi cât 
de mult Se îngrijeşte de el. Într-o zi, Dumnezeu i-a făcut o surpriză. El 
a trimis un somn adânc peste Adam, şi acesta a adormit. Dumnezeu a 
luat una din coastele lui, şi din coastă a făcut o femeie. Când Adam 
s-a trezit, Dumnezeu i-a dat …

Planşa 2-2 (Adam şi Eva în grădină) 

… această femeie minunată, pentru a-i f i prieten, ajutor şi soţie. Cât 
de mult le plăcea să f ie împreună! Se bucurau să se uite la păsări, la 
pomi şi la animale. Dar lucrul cel mai bun dintre toate era părtăşia 
pe care o aveau cu Însuşi Dumnezeu. În răcoarea zilei, Dumnezeu 
venea şi vorbea cu ei. 

Dar cel mai mare duşman al lui Dumnezeu, Satana, nu dorea ca ei 
să f ie prieteni cu Dumnezeu. El a vrut să strice tot ceea ce a făcut 
Dumnezeu. El a făcut un plan viclean, şi pentru aceasta s-a folosit 
de şarpe.

O alternativă ar f i să legi la ochi 
un copil şi să-i ceri să găsească 
drumul dintr-o parte a camerei în 
cealaltă. Pune-i câteva obstacole 
în drum. 
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Planşa 2-3 (Eva)

Într-o zi şarpele a venit la Eva. „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: 
Să nu mâncaţi din toţi pomii din grădină?“ (Gen. 3:1), a sugerat el cu 
viclenie. Aşa spusese Dumnezeu? (Aşteaptă răspunsul copiilor.) Nu – Satana 
a schimbat cuvintele lui Dumnezeu, şi Eva a ştiut şi ea acest lucru. 
„Nu“, a spus ea „putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din 
grădină. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu 
a zis: Să nu mâncaţi din el, şi nici să nu vă atingeţi de el, ca să nu 
muriţi“ (Gen. 3:3). 
Şarpele i-a răspuns: „Hotărât că nu veţi muri, dar Dumnezeu ştie 
că, în ziua când veţi mânca din el, veţi f i ca Dumnezeu, cunoscând 
binele şi răul.“ Satana încerca s-o facă pe Eva să creadă că Dumnezeu 
nu voia să le dea ceva ce era bun pentru ei. Dar Dumnezeu îi făcuse 
pe Adam şi pe Eva, şi El ştia ce este cel mai bine pentru ei. Aşadar, 
porunca pe care El le-a dat-o era bună. El ştie ce este cel mai bine şi 
pentru noi. El ne-a lăsat poruncile Lui scrise în Biblie, şi este foarte 
important să ştim ce spune El, şi să ascultăm de El. Desigur, Satana 
nu voia ca ei să asculte de Dumnezeu. El voia să-i întoarcă pe Adam 
şi pe Eva împotriva lui Dumnezeu. În mod nechibzuit, Eva a ascultat 
cuvintele iscusite ale şarpelui. Ea s-a uitat la pomul din care nu avea 
voie să mănânce, a dorit fructele lui, a întins mâna, a luat un fruct şi 
l-a gustat!

Planşa 2-4 (Adam şi Eva) 

Poate că ea l-a chemat pe Adam. Poate el era ocupat în altă parte a 
grădinii. Ce crezi că i-a spus ea lui Adam? Biblia nu ne spune ce i-a 
spus, decât că i-a dat şi lui din fruct, şi el a mâncat. Ei au ascultat de 
Satana, duşmanul lui Dumnezeu, şi nu au ascultat de Dumnezeu, Cel 
care-i crease şi le dorea binele.

În Biblie, neascultarea de Dumnezeu este numită păcat. Despre aceas-
ta ne vorbeşte pagina următoare – pagina întunecată – a cărţii noastre 
speciale, Cartea fără cuvinte şi fără imagini. Pagina întunecată ne 
aminteşte de întuneric. Cuvântul lui Dumnezeu spune: „Calea celor 
răi este ca întunericul gros“ (Proverbe 4:19). Biblia ne spune că din 
cauză că Adam şi Eva au păcătuit, toţi suntem păcătoşi şi avem în-
tunericul păcatului în viaţa noastră. Poate te ajută să înţelegi, dacă 
te gândeşti la Adam ca la liderul unei echipe. Să presupunem că joci 
fotbal, şi iei un gol. Atunci toată echipa suferă. Adam, reprezentan-
tul rasei umane a făcut rău, şi noi toţi suferim. El a fost neascultător 
de Dumnezeu, şi aceasta a făcut ca toţi să f im păcătoşi. În f iecare 
zi arătăm că suntem de acord cu ceea ce a făcut Adam, pentru că şi 
noi suntem neascultători de poruncile lui Dumnezeu, care a spus: 
„Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta“. Noi nu 
facem aceasta, nu-i aşa? Prietenii tăi, distracţiile şi pasiunile tale 
sunt mai importante pentru tine decât Dumnezeu. El a spus: „Să 
iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi“. Dar tu poate te-ai certat 
cu alţii, l-ai bătut pe fratele tău sau pe sora ta, te-ai mâniat şi le-ai 
vorbit urât. Biblia spune: „Toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui 
Dumnezeu“ (Romani 3:23). Tu ai această problemă a întunericului 

Copiii pot să sugereze conversaţia 
dintre Adam şi Eva.
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păcatului în viaţa ta. Fiecare persoană care s-a născut, începând cu 
Adam şi Eva, are această problemă, cu excepţia lui Isus Hristos. Ce 
zi înspăimântătoare a fost ziua în care primul om şi prima femeie au 
fost neascultători de Dumnezeu!

Au început să aibă sentimente pe care nu le cunoscuseră înainte. 
Le-a fost ruşine când s-au uitat şi au văzut că sunt goi. Au cusut re-
pede laolaltă frunze de smochin şi s-au acoperit cu ele. 

Planşa 2-5 (Adam şi Eva acoperiţi cu frunze de smochin)

Apoi a venit momentul de care ei se bucurau întotdeauna aşa de mult: 
plimbarea lor în răcoarea zilei şi conversaţia cu Dumnezeu. L-au 
auzit umblând prin grădină, şi, pentru prima oară, le-a fost frică. Ei 
păcătuiseră şi le era teamă să se întâlnească cu Dumnezeu. Şi nouă 
trebuie să ne f ie frică de Dumnezeu, din cauza păcatului din viaţa 
noastră, deoarece lui Dumnezeu nu-i place păcatul. Biblia spune: 
„În El nu este întuneric“ (1 Ioan 1:5). Adam şi Eva s-au ascuns. 
Din locul în care se ascunseseră au auzit vocea lui Dumnezeu, care 
l-a strigat pe Adam: „Unde eşti?“. Nimeni nu poate să-şi ascundă 
faptele rele dinaintea lui Dumnezeu, nici chiar secretele sau gân-
durile rele. Dumnezeu ştia ce făcuse Adam şi Eva şi unde erau ei. 

Când Dumnezeu l-a strigat, Adam a răspuns Domnului: „Ţi-am auzit 
glasul în grădină; şi mi-a fost frică, pentru că eram gol, şi m-am as-
cuns.“ Dumnezeu l-a întrebat: „Cine ţi-a spus că eşti gol? Nu cumva 
ai mâncat din pomul din care îţi poruncisem să nu mănânci?“ 

„Femeia pe care mi-ai dat-o ca să f ie lângă mine, ea mi-a dat din 
pom, şi am mâncat“, a răspuns Adam. 

Dumnezeu a întrebat-o pe Eva: „Ce ai făcut?“ 

„Şarpele m-a amăgit, şi am mâncat din pom“, a fost scuza Evei. 
Adam a dat vina pe Eva, şi Eva a dat vina pe şarpe. Dai şi tu vina 
pe alţii? Poate spui: „El m-a lovit întâi“ sau „Am făcut-o fără să mă 
gândesc“ sau „Prietenii mei m-au făcut să fur“. Dumnezeu ştie că tu 
eşti vinovat de toate relele pe care le-ai făcut. El vrea să-ţi pară rău şi 
să spui: „Eu am fost neascultător de Dumnezeu de multe ori, eu sunt 
vinovat.“ Dumnezeu ştia că Adam şi Eva erau vinovaţi şi trebuiau să 
f ie pedepsiţi. 

Mai întâi Dumnezeu s-a adresat şarpelui, de care s-a folosit Satana. 
El i-a spus: „Eşti blestemat … În toate zilele vieţii tale să te târăşti pe 
pântece, şi să mănânci ţărână“ (vezi Geneza 3:14). 

Apoi Dumnezeu a spus Evei. „Voi mări foarte mult suferinţa ta … cu 
durere vei naşte copii … bărbatul tău va stăpâni peste tine.“

La sfârşit, Dumnezeu i-a spus lui Adam: „Cu multă trudă să-ţi scoţi 
hrana din pământ, în toate zilele vieţii tale; spini şi pălămidă să-ţi 
dea“.

Atunci au venit în lume durerea şi suferinţa. Au început să crească 
buruieni, pălămidă şi spini. De atunci, păcatul a stricat lumea şi toţi 
oamenii din ea. Dar ce s a întâmplat cu moartea pe care o promisese 
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Dumnezeu? Da, a venit. Mai târziu, Adam şi Eva au murit. De atunci 
oamenii se nasc, trăiesc şi mor. A venit, de asemenea, şi un alt fel de 
moarte. Neascultarea lui Adam şi a Evei a cauzat sfârşitul părtăşiei 
lor cu Dumnezeu. Păcatul lor i-a despărţit de Dumnezeu. Păcatul tău 
te desparte de Dumnezeu (Isaia 59:2). Dumnezeu este aşa de sfânt 
şi de bun, încât păcatul nu poate să stea împreună cu El. Dumnezeu 
este aşa de drept, încât trebuie să pedepsească toate păcatele. Pe-
deapsa vine după ce mori şi ţine veşnic. Poate că acum îţi dai seama 
cât de serios este păcatul tău. Vrei să-ţi f ie îndepărtat păcatul şi să 
ai o viaţă nouă? Ascultă cu atenţie, şi dacă până la sfârşitul întâl-
nirii nu înţelegi, vino să vorbeşti cu mine şi îţi voi arăta ce spune 
Dumnezeu în Biblie. Voi f i (spune locul). Îţi voi spune cu plăcere cum 
poate f i îndepărtat din viaţa ta întunericul păcatului. Această pagină 
întunecată a micii noastre cărţi are un mesaj îngrozitor. Şi anume, că 
întunericul păcatului ne desparte de Dumnezeu. 

Planşa 2-6 (Adam şi Eva îmbrăcaţi în piei de animale)

După aceea, Dumnezeu nu a mai venit să se plimbe şi să vorbească 
cu Adam şi Eva, ci El i-a obligat să părăsească frumoasa grădină 
a Edenului. Nu au putut să se mai întoarcă niciodată acolo. El a 
pus nişte îngeri, care să învârtă o sabie învăpăiată, ca să păzească 
drumul spre pomul vieţii. Oh, cât de mult le-a amintit lui Adam şi 
Evei îngerii cu sabia învăpăiată de sf inţenia şi puritatea lui Dum-
nezeu şi de ura Lui faţă de păcat! Adam şi Eva şi-au primit pedeapsa 
cuvenită. Au fost neascultători de Acela care i-a creat. Pedeapsa lor 
a fost dreaptă şi cinstită. Când Dumnezeu îi pedepseşte pe păcătoşi, 
nimeni nu poate să spună: „Nu-i corect“. 

Da, noi toţi suntem în familia lui Adam sau în echipa lui Adam, şi nu 
putem să facem nimic care să ne ajute să ieşim din ea. Tu poţi încerca 
să f ii bun, să mergi la biserică, să spui rugăciuni, dar aceste lucruri 
nu îndepărtează din viaţa ta întunericul păcatului. Însă, înainte ca 
Adam şi Eva să păcătuiască, Dumnezeu deja făcuse un plan minunat 
pentru aceasta.

Chiar atunci când Dumnezeu vorbea cu Adam şi Eva, El le-a dat 
un indiciu, care arăta că El avea să rezolve această problemă. El a 
promis că va trimite pe Cineva care să distrugă puterea lui Satana. 
Sute şi sute de ani mai târziu, El a trimis pe singurul Său Fiu, pe 
Isus Hristos. El nu S-a născut păcătos, ca toţi urmaşii lui Adam. De 
asemenea, El nu a păcătuit niciodată. Cu toate acestea, El i-a iubit pe 
păcătoşi şi a plătit de bună voie preţul pentru vinovăţia lor, ca ei să 
f ie scăpaţi de pedeapsa pentru păcatele lor. Chiar dacă ai plăti o sumă 
mare de bani, nu ai putea să f ii niciodată eliberat de păcat. Domnul 
Isus a murit pe cruce, şi Şi-a dat viaţa ca răscumpărare pentru mulţi 
(Marcu 10:45). O răscumpărare este un preţ plătit ca să eliberezi pe 
cineva. El a plătit cu sângele Lui preţios. El a murit, dar a înviat, şi 
trăieşte veşnic. Numai El poate să-ţi ierte păcatele. Numai El poate 
să te scape de pedeapsa care ţi se cuvine. Eu nu pot să fac aceasta, 
nici vreo altă persoană, dar Isus Hristos este Singurul care poate să o 
facă. Când crezi în El, ai păcatele iertate, ai o viaţă nouă în Hristos, 

Fii disponibil.
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şi când mori mergi în cer. Domnul Isus a spus: „Cine mă urmează 
pe Mine, nu va umbla în întuneric“ (Ioan 8:12) – în acest întuneric 
al păcatului. 

N-ai vrea să crezi în Domnul Isus Hristos? Spune-i acum, chiar 
acolo unde eşti, că îţi pare rău că nu ai ascultat de Dumnezeu. 
Mulţumeşte-I Domnului Isus că, murind, a luat asupra Lui pedeapsa 
pentru păcatele tale. Cere-I să-ţi îndepărteze tot întunericul păcatului  
şi să-ţi schimbe viaţa. El promite că, dacă vii la El, nu te va izgoni 
afară (Ioan 6:37).

Întrebări de recapitulare

1.  Când Adam era în grădina Edenului, ce i-a spus Dumnezeu că 
are voie să facă şi ce nu? (Avea voie să mănânce din toţi pomii 
din grădină, dar nu şi din pomul cunoştinţei binelui şi răului.)

2.  Ce lucrare i-a dat Dumnezeu lui Adam? (Să dea nume animalelor 
şi păsărilor.)

3.  Ce dar i-a dat Dumnezeu lui Adam? (o soţie, pe Eva)

4.  Cine a ispitit-o pe Eva să nu asculte de Dumnezeu? (Satana, 
care i-a vorbit Evei printr-un şarpe.)

5.  Cum a înşelat-o el, ca să nu asculte de Dumnezeu? (El i-a spus 
că nu va muri după ce va mânca, ci va f i ca Dumnezeu.)

6.  Ce urmări a avut pentru noi păcatul lui Adam şi al Evei? (Ne-am 
născut şi noi păcătoşi.)

7.  Ce este păcatul? (neascultare de Dumnezeu)

8.  După ce au păcătuit, cum s-au simţit Adam şi Eva, când a trebuit 
să-L întâlnească pe Dumnezeu? (Le-a fost frică.)

9.  Cum i-a pedepsit Dumnezeu? (Au fost scoşi din grădină, şi au 
pierdut părtăşia cu Dumnezeu.)

10. Care este pedeapsa pentru păcatul nostru? (Să f im despărţiţi de 
Dumnezeu şi pedepsiţi pentru totdeauna.)

11. Ce indiciu le-a dat Dumnezeu lui Adam şi Evei, ca soluţie la 
problema păcatului? (trimiterea Mântuitorului.)

12. De ce doar Isus Hristos poate să ne mântuiască? (Pentru că El 
este Fiul lui Dumnezeu, care a murit pentru păcatele noastre, şi 
a înviat.)
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Texte biblice
Luca 2:1-20
Luca 23:27-49
Ioan 19:1-42
Matei 27:46
Marcu 15:34
Marcu 16:1-8
Ioan 20:1-10

Adevăr evanghelistic
Domnul Isus a murit pentru păcătoşi. 

Aplicaţie
Nemântuit: Crede că El a murit pentru tine,            

şi primeşte-L ca Mântuitor.

Verset de memorat
„Hristos a murit pentru păcatele noastre, după 
Scripturi; a fost îngropat, şi a înviat a treia zi, după 
Scripturi.“ 1 Corinteni 15:3, 4

Ajutoare vizuale
planşe: 3-1 – 3-6 ♦

Schiţa lecţiei

Introducere
Povestea pompierului

Desfăşurarea evenimentelor
1. Omenirea de la Adam mai departe 

Fiecare este păcătos

2. Îngerii anunţă naşterea Mântuitorului 

3. Păstorii merg la Betleem să-L găsească       
pe Mântuitorul 

Tu ai nevoie de un Mântuitor

4. Păstorii Îl găsesc pe Mântuitorul
Isus este Fiul lui Dumnezeu

5. Isus creşte şi trăieşte o viaţă fără păcat 

6. Este răstignit pe cruce
Şi-a vărsat sângele

7. Un tâlhar Îi vorbeşte Domnului Isus

8. Domnul Isus aude rugămintea tâlharului
Tu poţi să f ii mântuit

9. Domnul Isus strigă: „S-a sfârşit“
El a plătit în mod complet

10. Domnul Isus este îngropat

11. Femeile merg la mormânt

Punctul culminant
Îngerul le spune: „El este viu“ 

Concluzia
Ele aleargă să spună ucenicilor vestea că Isus 
a înviat

El este viu şi poate să mântuiască oamenii de 
păcate

Isus Hristos este Singurul care poate să ne 
aducă la Dumnezeu 

Crede în Hristos acum

Lecţia 3
Sângele lui Hristos
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Predarea versetului de memorat
„Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi ... a fost 
îngropat, şi a înviat a treia zi, după Scripturi“ (1 Corinteni 15:3, 4).

Introducere
S-a oferit vreodată sora ta sau fratele tău să ia în mod voluntar pe-
deapsa pentru un rău pe care l-ai făcut tu? 

Ţi-ar f i greu să crezi că aşa ceva s-ar putea întâmpla! Sau imagi-
nează-ţi un lucru şi mai greu. Un criminal îl răpeşte pe f iul unui om 
de afaceri, îi fură maşina, îi sparge casa, iar atunci când este prins, 
omul de afaceri se oferă voluntar să meargă la închisoare în locul 
criminalului! Poţi să crezi aşa ceva? Ei bine, aceasta este o poveste 
inventată. Dar s-a întâmplat cu adevărat ceva chiar mai uimitor decât 
aceasta. 

Prezentare
Voi citi versetul cu voce tare. (Citeşte versetul din Biblie şi apoi arată ajutorul 
vizual.)

Explicaţie

Hristos … – este Cel pe care Dumnezeu a promis să-L trimită; singu-
rul Lui Fiu, care a trăit dintotdeauna în cer, împreună cu Tatăl Său. 

… a murit … – a luat trup de om şi a murit pe cruce. 

… pentru păcatele noastre … – noi eram duşmanii Lui, făcând multe 
lucruri neplăcute Lui, dar El a luat asupra Sa pedeapsa care ni se 
cuvenea nouă.

… după Scripturi … – Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, ne spune că 
aceste lucruri fuseseră scrise mai dinainte, şi s-au întâmplat exact aşa 
cum au fost scrise.

… a fost îngropat … – trupul Lui a fost înfăşurat în fâşii de pânză, şi 
pus într-un mormânt săpat în stâncă. 

… şi a înviat … – El Şi-a dat viaţa, apoi Şi-a luat-o înapoi, prin faptul 
că a înviat din morţi. 

… a treia zi … – timpul de când a murit până la învierea Lui.

Aplicaţie
Te-ai gândit vreodată că Hristos a murit, ca să ia asupra Lui pedeapsa 
pentru păcatele tale? Este mult mai uimitor decât povestea cu omul 
de afaceri. 

Repetiţie
Spune versetul cu semne: Hristos (arată în sus) a murit (fă o cruce din dege-
tele arătătoare) pentru păcatele noastre (mâinile peste inimă), după Scripturi 
(mâinile una lângă alta, cu palmele în sus, pentru a forma o Biblie); a fost îngropat 
(braţul drept, din poziţie verticală, în orizontală) şi a înviat (braţul drept – din poziţie 
orizontală, în verticală) a treia zi (arată trei degete), după Scripturi (mâinile una 
lângă alta, cu palmele în sus, pentru a forma o Biblie). 
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Lecţia
Focul se răspândea cu repeziciune. „Uite, acolo sus la fereastră este 
un băiat!“, a strigat pompierul. „Oh, mă duc la el!“, a răspuns celălalt 
pompier. Flăcările înaintau tot mai mult către fereastră. Părea că a 
trecut o veşnicie până când pompierul a apărut lângă băiat. L-a luat 
în braţe şi, înfruntând f lăcările şi fumul, şi croindu-şi drum să iasă, 
a reuşit să ajungă la parter şi să iasă pe uşa din spate. Pompierul era 
rănit, dar copilul era teafăr. El era salvat acum, în siguranţă în braţele 
pompierului. Pompierul îl salvase! Şi noi avem nevoie să f im salvaţi 
de pericol. Desigur, nu dintr-un foc. Ştii din ce avem nevoie să f im 
salvaţi? (Arată pagina întunecată a Cărţii fără cuvinte, şi aşteaptă răspunsul copiilor.) 
Da, din păcat. Păcatul a intrat în lume când Adam şi Eva au fost 
neascultători de Dumnezeu.

Adam şi Eva au murit. Şi copiii lor au murit. Şi copiii copiilor lor 
au murit. Fiecare a avut problema îngrozitoare a păcatului. Nu era 
niciun răspuns la această problemă? Atât de mulţi ani au trecut, încât 
pentru unii părea că Dumnezeu Îşi uitase promisiunea de a trimite pe 
Cineva să îndrepte ceea ce stricase Adam. Dar Dumnezeu nu Îşi uită 
nicio promisiune. După un timp îndelungat, exact la timpul când a 
planif icat, El a trimis acea Persoană deosebită. Şi a trimis un mesa-
ger special, ca să anunţe aceasta.

Planşa 3-1 (Îngerul la Maria)

Mesagerul special a intrat în casa unei fete, care trăia într-o ce-
tate numită Nazaret. Fata nu era nici renumită, nici bogată. Când 
mesagerul a intrat în casa ei, i-a spus: „Plecăciune, ţie, căreia ţi 
s-a făcut mare har; Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu în-
tre femei!” Mesagerul nu era un musaf ir ca toţi ceilalţi, nu era nici 
unul dintre vecini. Nu era nici Iosif, bărbatul cu care urma să se 
căsătorească. Era un înger trimis de Dumnezeu. Când l-a văzut, fata 
s-a înspăimântat. 

Îngerul i-a spus: „Nu te teme … căci ai căpătat îndurare înaintea 
lui Dumnezeu. Şi iată că vei rămâne însărcinată şi vei naşte un Fiu, 
căruia Îi vei pune numele Isus. El va f i mare şi va f i chemat Fiul 
Celui preaînalt (Fiul lui Dumnezeu).“

Fata era aşa de tulburată! Era imposibil să se întâmple ceea ce-i spu-
nea îngerul. „Dar cum se va face lucrul acesta? Eu nu sunt căsătorită“, 
a spus ea. 

Îngerul i-a explicat că ea va f i mama Copilaşului, dar Tatăl Lui nu 
va f i un om, ci Dumnezeu. Ştie oare cineva cum se numea această 
fată? Da, Maria. 

Maria şi Iosif au făcut o călătorie lungă, până la Betleem, unde a 
trebuit să meargă pentru recensământul poruncit de cezar, împăratul 
roman. Pe când erau acolo, Mariei i-a venit timpul să nască. Dar ce-
tatea era plină de oameni, şi nu s-a găsit niciun loc de cazare pentru 
ei. Astfel că, au stat într-un staul. În noaptea aceea a venit pe lume 
Fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus. Cu iubire şi gingăşie, Maria s-a 
îngrijit de El, L-a înfăşat în scutece şi L-a culcat într-o iesle.
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Un copil să citească mesajul 
îngerului (Luca 2:10-12).

Planşa 3-2 (Păstorii cu turma)

Îngerii s-au arătat unui grup de păstori, care îşi păzeau turma în zona 
Betleemului. Păstorii au fost uimiţi şi speriaţi când au văzut îngerul. 
Ca mulţi alţi oameni, nici ei nu văzuseră vreodată un înger. Mesagerul 
ceresc le-a spus: „Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va f i 
o mare bucurie pentru tot poporul: astăzi, în cetatea lui David, vi S-a 
născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul. Iată semnul, după 
care-L veţi cunoaşte: veţi găsi un Prunc înfăşat în scutece şi culcat 
într-o iesle.” 

Deodată împreună cu îngerul, s-a unit o mulţime de îngeri, care-L 
lăudau pe Dumnezeu, spunând: „Slavă lui Dumnezeu în locurile 
preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.“ Păstorii au 
ascultat. Ei erau în acelaşi timp speriaţi, emoţionaţi, dar şi bucuroşi. 

Ei şi-au spus unul altuia: „Haidem să mergem până la Betleem, şi să 
vedem ce ni s-a spus şi ce ne-a făcut cunoscut Domnul“ (Luca 2:15). 
Trebuiau să găsească Pruncul – Mântuitorul – culcat într-o iesle. Ei 
ştiau ce era un Mântuitor. O persoană care scapă pe alta din pericol, 
la fel ca pompierul care l-a salvat pe băiat. Poate ai auzit despre 
alpinişti care cad într-o prăpastie, şi cineva îi salvează. Persoana care 
salvează pe altcineva este salvatorul acelei persoane. Dar Salvato-
rul (Mântuitorul) despre care îngerul a vorbit, venea să-i salveze pe 
oameni de păcatele lor şi de pedeapsa care li se cuvine (arată pagina 
întunecată a Cărţii fără cuvinte). Tu eşti în pericol pentru că şi tu ai fost 
neascultător de Dumnezeu prin gândurile tale mânioase, neascultare 
de părinţi, ceartă, minciună, înşelăciune şi multe altele. Este drept 
ca toţi să suferim pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcatele noastre. 
Dumnezeu spune în Biblie: „Plata păcatului este moartea“ (Romani 
6:23). Aceasta înseamnă că dacă eşti neascultător de Dumnezeu – 
chiar dacă s-a întâmplat numai o dată – trebuie să f ii pedepsit. Nu 
poţi să trăieşti fără să păcătuieşti, pentru că eşti rob al păcatului. Tu 
ai nevoie să f ii salvat şi schimbat. Vrei să ştii mai multe despre acest 
Mântuitor? Păstorii au vrut. De aceea au mers repede la Betleem 
să-L caute.

Şi, da – L-au găsit. El era într-un staul, cu o femeie şi un bărbat. Cine 
erau aceşti oameni? Copilaşul nou-născut era Fiul lui Dumnezeu. El 
nu Şi-a început viaţa în acea noapte, deoarece El trăise veşnic în cer 
cu Dumnezeu. El crease lumea. Îngerii I se închinau şi Îl ascultau. 
Dar Fiul lui Dumnezeu a luat atunci trup de om. S-a născut ca un 
copilaş. Era un copil mic, adevărat şi în acelaşi timp era Dumnezeu. 
Maria era mama Lui, femeia pe care Dumnezeu a ales-o să-L aducă 
pe Fiul Lui pe lume. Bărbatul ei era Iosif. El era soţul Mariei, dar nu 
era tatăl copilaşului. Copilul nu a avut un tată pământesc. El era Fiul 
lui Dumnezeu, iar naşterea Lui a fost o minune. Aceasta este greu de 
înţeles, dar noi ştim că este adevărat, pentru că este scris în Biblie.

„Numele Lui va f i Isus“, spusese îngerul. Dumnezeu le spusese să 
dea copilului acest nume special, Isus, pentru că „El va mântui pe 
poporul Lui de păcatele sale” (Matei 1:21). Dumnezeu a iubit pe 
oamenii ca tine şi ca mine atât de mult, că a trimis pe singurul Lui 
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Fiu ca Mântuitor. Şi Fiul Lui ne-a iubit atât de mult, că a părăsit cerul 
şi a venit să Se nască în acel staul. Nimeni altul n-ar f i putut să f ie 
Mântuitor.

Planşa 3-3 (Isus vorbeşte oamenilor)

Desigur, El nu a crescut acolo, ci Maria şi Iosif au avut o casă unde 
l-au crescut. El era un Copil deosebit – viaţa Lui nu era murdărită de 
păcat. El a fost singura Persoană născută vreodată fără păcat. Orice 
făcea El era bun, corect şi frumos. A făcut întotdeauna ce I-a plăcut 
lui Dumnezeu. Când a ajuns adult, a vindecat bolnavii, a înviat morţi, 
a potolit o furtună etc.. De ce a putut să facă aceste lucruri? (Aşteaptă 
răspunsul copiilor.) Da, El era Dumnezeu. Era, de asemenea, un om nor-
mal, care arăta ca ceilalţi oameni. L-am putea numi Dumnezeul-
Om.

Era însă şi altceva ce Domnul Isus a făcut, ca să f ie Mântuitor. El 
a făcut aceasta, chiar dacă era îngrozitor de greu. Deşi era bun şi 
blând, El a avut duşmani, care au făcut planuri împotriva Lui. Ei 
L-au arestat şi L-au condamnat la moarte. Într-o dimineaţă, soldaţii 
romani L-au luat şi L-au dus pe un deal lângă Ierusalim.

Planşa 3-4 (Planşa cu dealul, crucile, soldaţii şi alţi oameni)

Acolo erau trei cruci. Două erau pregătite pentru doi tâlhari, care ur-
mau să moară în aceeaşi zi. Poate că ei au blestemat şi s-au împotri-
vit când soldaţii i-au ţinut şi i-au pironit pe crucile lor. Când soldaţii 
L-au luat pe Domnul Isus, El nu S-a împotrivit. El ar f i putut să 
scape, dar a renunţat la Sine şi nu a spus niciun cuvânt. Soldaţii I-au 
bătut cuie în mâini şi în picioare. El a simţit o durere îngrozitoare. 
Dar ştia că trebuia să treacă prin aceasta, ca să poată să-i salveze pe 
păcătoşi. Aceasta făcea parte din planul Tatălui Său. 

Isus a suferit îngrozitor, în timp ce atârna pe cruce, şi sângele I se 
vărsa! Dar El suferea pentru noi. Acesta este înţelesul paginii roşii 
din micuţa noastră Carte fără cuvinte. Ea ne spune despre Domnul 
Isus, care Şi-a vărsat preţiosul sânge, şi Şi-a dat viaţa luând asupra 
Lui vina păcătoşilor. Dumnezeu a spus că fără vărsare de sânge nu 
este iertare (Evrei 9:22). Domnul Isus a suferit şi Şi-a dat viaţa, ca să 
poată să ne mântuiască, să ne salveze din păcat. 

Chiar atunci când suferea acolo, El a mântuit pe cineva, şi l-a scăpat 
de pedeapsa pe care ar f i primit-o de la Dumnezeu pentru păcatele 
lui. Acesta era unul dintre tâlhari. El a spus că este drept să sufere 
pentru păcatele lui. El a fost neascultător de Dumnezeu, şi ar f i fost 
îngrozitor să se întâlnească cu Dumnezeu în starea în care era. Cum-
va, el a înţeles că Omul de pe crucea din mijloc era Singurul care-l 
poate ajuta, şi i-a spus lui Isus: „Doamne, adu-Ţi aminte de mine, 
când vei veni în împărăţia Ta“. În acel moment Domnul Isus a deve-
nit Mântuitorul lui. El i-a zis tâlharului: „Astăzi, vei f i cu Mine în 
rai“. Domnul Isus a putut să-l mântuiască, pentru că El, de fapt, lua 
locul tâlharului şi era pedepsit de Dumnezeu pentru păcatul tâlha-
rului.
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Copiii ascultă răspunsul.

Fii disponibil.

Dacă crezi că El a murit, ca să ia asupra Lui şi pedeapsa pentru 
păcatele tale, atunci tu poţi f i la fel de sigur ca tâlharul, că într-o zi vei 
f i cu Domnul Isus în cer. Trebuie să crezi în El, ca să te mântuiască, 
aşa cum a făcut şi tâlharul. Biblia spune: „Crede în Domnul Isus, şi 
vei f i mântuit …“ (Fapte 16:31). A crede înseamnă a te baza sau a te 
încrede. A f i mântuit înseamnă a f i iertat de păcate. El te iartă şi îţi 
dă puterea să trăieşti aşa cum Îi place Lui. Dacă vrei să f ii mântuit, 
şi nu ştii cum să faci aceasta, poţi să vii să stai de vorbă cu mine. La 
sfârşitul programului, când ceilalţi copii încă se mai joacă, vino să 
vorbeşti cu mine, şi îţi voi arăta în Biblie ce spune Dumnezeu despre 
mântuire. Voi f i (numeşte locul – ex. aici lângă mapa cu materiale). Bineînţeles, 
eu nu pot să te mântuiesc – Domnul Isus este Singurul care poate.

Când El era pe cruce, s-a întâmplat un lucru neobişnuit. Îl voi citi 
din Biblie. (Citeşte Luca 23:44.) La amiază s-a făcut întuneric peste toată 
ţara. Întunericul a ţinut trei ore. Suferinţa Domnului Isus pe cruce 
era cât se poate de grea! El a luat asupra Lui păcatele omenirii, şi 
Dumnezeu L-a pedepsit ca şi cum El ar f i făcut toate lucrurile rele 
din lume. El a strigat: „Dumnezeul Meu, Dumnezeu Meu, pentru ce 
M-ai părăsit?“ Era singur. Dumnezeu Îl părăsise, pentru că El luase 
asupra Lui păcatul omenirii. Fiecare minut trebuie să f i trecut aşa 
de încet! Dar, după un timp, suferinţa Lui s-a sfârşit. El a strigat: 
„S-a sfârşit!“, apoi a murit. Lucrarea de mântuire a omenirii fusese 
încheiată. 

El a luat asupra Lui toată pedeapsa care ţi se cuvenea, pentru toate 
păcatele tale. A făcut tot ceea ce trebuia făcut. Dacă chiar acum crezi 
în El ca Mântuitor, Dumnezeu nu te va mai pedepsi pentru păcatele 
tale. Nimeni nu poate să facă ceva mai mult pentru iertarea păcatelor 
tale, pentru că Domnul Isus a făcut deja totul. De aceea a strigat El: 
„S-a sfârşit!“
(Îndepărtează ajutorul vizual.)

Spre seară, un ucenic al lui Isus, numit Iosif din Arimateea „a rugat 
pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Isus de pe cruce. Pilat i-a dat 
voie“. Iosif a luat trupul, l-a înfăşurat în fâşii de pânză, şi L-a pus 
într-un mormânt nou în care nu mai fusese pus nimeni. Mormântul 
era săpat în stâncă (vezi Ioan 19:38). Au rostogolit o piatră mare la 
intrarea în mormânt, şi a fost pus un sigiliu. 

Ucenicii Domnului Isus erau plini de teamă, întristaţi şi confuzi. Ei 
nu înţelegeau de ce I se întâmplau aceste lucruri Domnului Isus. Le 
era teamă să nu f ie omorâţi şi ei, întrucât fuseseră cu El. 

A treia zi după moartea lui Isus, câteva femei care Îl urmaseră pe Isus, 
au venit la mormânt. Ele voiau să ungă cu miresme trupul Domnului 
Isus (Marcu 16:1).

Când au ajuns în grădina în care era mormântul, au fost surprinse să 
vadă că piatra, care era foarte mare, fusese dată la o parte. 
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Planşa 3-5 (Femei la mormânt) 

Chiar atunci li s-a arătat un înger. Femeile s-au înspăimântat. Îngerul 
le-a spus femeilor: „Nu vă temeţi; căci ştiu că voi căutaţi pe Isus 
care a fost răstignit. Nu este aici; a înviat, după cum zisese. Veniţi 
de vedeţi locul unde zăcea Domnul; şi duceţi-vă repede de spuneţi 
ucenicilor Lui că a înviat dintre cei morţi“ (Matei 28:5-7). 

Cu inima tresăltând de bucurie, femeile au plecat repede de la 
mormânt şi au alergat să spună ucenicilor că Isus a înviat.

Aceasta este o veste extraordinară şi pentru tine! Moartea, îngropa-
rea şi învierea Domnului Isus făceau parte din planul lui Dumnezeu. 
Datorită faptului că Domnul Isus a înviat, ştim că Dumnezeu a ac-
ceptat jertfa Lui de la cruce. Deoarece Isus este viu, El îţi poate 
schimba viaţa, ca să trăieşti în aşa fel încât să-I f ii plăcut lui Dum-
nezeu. Pentru că El este viu, poţi să trăieşti pentru totdeauna cu El în 
cer. Aceasta este o veste extraordinară. 

Nu este de mirare că femeile s-au grăbit să spună ucenicilor vestea 
că Isus a înviat. Dar lor le era greu să creadă. Doi dintre ei, Petru şi 
Ioan, au alergat la mormânt să vadă cu ochii lor. Când au ajuns acolo, 
au găsit piatra dată la o parte, şi mormântul gol – doar cu fâşiile de 
pânză în el. Ioan a crezut că Domnul Isus este viu; nu ştim ce a crezut 
Petru (Ioan 20:8). 

În curând, Domnul cel înviat avea să li se arate, ca ei să creadă că 
ceea ce au auzit este adevărat.

Planşa 3-6 (Crucea şi copiii)

Prin moartea Lui pe cruce şi prin învierea Lui, Domnul Isus poate 
să îi ierte şi să îi ducă în cer pe toţi cei care cred în El ca Mântuitor. 
În ce te priveşte, numai El poate să te scape de păcat şi de pedeapsa 
pe care o meriţi. Trebuie să crezi în El, să te bizui pe El, ştiind că 
El a murit în locul tău, şi că învierea Lui dovedeşte că Dumnezeu 
a acceptat jertfa Fiului Său pentru păcatul nostru. Dacă nu crezi în 
El, păcatele tale rămân asupra ta şi nu există nicio altă cale ca să f ii 
iertat. Când vei muri, vei f i veşnic despărţit de Dumnezeu, într-un 
loc pe care Biblia îl numeşte iad. De aceea, astăzi când Dumnezeu te 
cheamă, crede în El. Poţi să te rogi în gândul tău chiar acum, şi să-I 
ceri iertare de păcatele tale. Biblia spune: „Crede în Domnul Isus şi 
vei f i mântuit“ (Faptele apostolilor 16:31). 

Întrebări de recapitulare
1. Ce înseamnă cuvântul „Mântuitor“? (Cel care mântuieşte/

salvează pe oameni de păcatele lor.)

2. Cine a spus păstorilor despre naşterea Mântuitorului? (un înger)

3. De ce a dat Dumnezeu pe Fiul Său? (Pentru că Dumnezeu a iubit 
lumea.)

4. Prin ce era diferit copilul Isus de ceilalţi copii? (Nu avea un tată 
pământesc, nu avea păcat.)

Cere copiilor să mimeze că ei sunt 
femeile care spun vestea.
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5. Pe cine a mântuit Isus, în timp ce atârna pe cruce? (pe un tâlhar)

6. Ce lucru ciudat s-a întâmplat în timp ce Isus era pe cruce? (La 
amiază, timp de trei ore, s-a făcut întuneric în toată ţara.) 

7. De ce L-a părăsit Dumnezeu pe Fiul Său, în timp ce Fiul era pe 
cruce? (Pentru că El luase asupra Lui păcatele omenirii.)

8. Ce a spus Domnul Isus înainte să moară? („S-a sfârşit!“, însem-
nând că lucrarea de mântuire era încheiată.)

9. Cine a cerut lui Pilat trupul lui Isus ca să-l îngroape? (Iosif din 
Arimateea) 

10. Ce surpriză au avut femeile când s-au dus la mormânt? (Îngerul 
le-a spus că Isus este viu.)

11. Despre ce ne vorbeşte pagina roşie din Cartea fără cuvinte? (des-
pre sângele lui Hristos)

12. (Arată planşa 3-6.) Ce reprezintă această imagine? (Că oamenii 
pot să meargă în cer numai prin Isus Hristos.) 
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Texte biblice 
Luca 24:13-46
Ioan 20:24-29
Faptele apostolilor 13:39
Romani 5:1

Adevăr evanghelistic
Poţi să f ii îndreptăţit înaintea lui Dumnezeu.

Aplicaţie
Nemântuit: Crede în Hristos şi vei f i îndreptăţit.

Verset de memorat
„Oricine crede, este iertat prin El de toate lucrurile 
…“ (Faptele apostolilor 13:39).

Ajutoare vizuale
planşe: 4-1 – 4-6 ♦

Schiţa lecţiei

Introducere

Recapitularea culorilor Cărţii fără cuvinte – 
aurie, întunecată, roşie

Desfăşurarea evenimentelor

1. Cleopa şi prietenul lui merg către Emaus  

2. Isus li Se alătură. Ei nu Îl recunosc 

3. Ei Îi spun despre moartea lui Isus 

4. El le explică profeţiile Vechiului Testament.
Necredinţa este păcat

5. În Emaus stau la masă

6. Ei Îl recunosc pe Isus

7. El dispare 
Învierea dovedeşte că Isus este 

Fiul lui Dumnezeu, şi că El a plătit 
pentru păcat 

8. Ei spun şi celorlalţi ucenici, cu excepţia lui 
Toma care nu este cu ei

9. Isus apare în mijlocul lor 
Îndreptăţire

10. Reacţia lui Toma la vestea că Isus este viu

11. Isus apare din nou în mijlocul lor

Punctul culminant

„Domnul meu şi Dumnezeul meu“ 
Îndreptăţire 

Concluzia

Isus Se arată celorlalţi

Isus Se întoarce în cer

Vestea despre înviere se răspândeşte (Faptele 
apostolilor 13:39)

Poţi să f ii îndreptăţit

Lecţia 4
Îndreptăţit înaintea lui Dumnezeu
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Predarea versetului de memorat
„Oricine crede, este iertat prin El de toate lucrurile …“ (Faptele 
apostolilor 13:39).

Introducere
Haideţi să jucăm „Antonime“. Eu voi spune un cuvânt şi voi veţi 
spune antonimul lui. 
negru  (alb)
mare  (mic)
sus  (jos)
condamnat – (?)
Acesta este unul mai greu. Ascultaţi versetul nostru şi veţi găsi 
răspunsul. 

Prezentare
(Citeşte Faptele apostolilor 13:39.) Răspunsul este „iertat“.

Explicaţie
Oricine … – Poate f i tu, tu şi tu. „Oricine“ înseamnă f iecare, la orice 
vârstă, oricât de bun sau rău ar f i el. Dacă îţi pare rău că ai fost 
neascultător de Dumnezeu şi doreşti să f ii diferit, înseamnă că te 
încadrezi aici.

… crede … – A crede nu înseamnă doar a cunoaşte şi a înţelege, 
ci este mai mult decât aceasta. Unchiul lui Petrică s-a oferit să-l ia 
pe Petrică într-un balon cu aer cald. Petrică voia să meargă, dar se 
gândea: „Este sigur?“ Unchiul lui i-a spus: „Petrică, am făcut lu-
crul acesta de multe ori. L-am luat şi pe vărul tău, Fănel.“ Petrică 
a spus „Bine“, dar încă nu era gata să meargă cu balonul unchiului 
lui. Totuşi, după două săptămâni el a mers cu balonul. Petrică a cre-
zut că unchiul va conduce balonul cu atenţie şi nu i se va întâmpla 
niciun rău. El a avut încredere în unchiul său. Aceasta este ceea ce 
înseamnă „să crezi“ în Hristos. Înseamnă să te bazezi pe Hristos, să 
ai încrederea că El poate să-ţi ierte păcatele.

… este iertat … – toate păcatele tale sunt şterse. El te şi îndreptăţeşte, 
adică te socoteşte neprihănit. Este ca şi cum tu nu ai f i păcătuit 
niciodată. Înseamnă că Dumnezeu te vede ca şi cum nu ai f i făcut 
niciodată nimic rău. Este o singură persoană care a trăit aşa. Cine a 
fost? Isus Hristos. Când eşti îndreptăţit, Dumnezeu te vede „în Hris-
tos“, în bunătatea Lui perfectă. Despre aceasta este pagina albă. 

… prin El … – „El“ este Domnul Isus Hristos, singurul Fiu al lui 
Dumnezeu. El a murit pentru păcătoşi, ca să ia asupra Lui pedeapsa 
pentru păcatele lor. El a înviat şi trăieşte veşnic. El poate schimba 
viaţa ta în mod minunat.

… de toate lucrurile … – de orice lucru rău, de orice păcat, indiferent 
cât este de mic sau mare. Poate că tu doreşti să f ii iertat, dar nu ştii 
ce trebuie să faci. Vreau să te ajut să înţelegi ce spune Dumnezeu în 
Biblie. La sfârşitul programului, când ceilalţi copii se joacă, te rog 
să vii aici (spune locul – ex. lângă pom) şi voi şti că vrei să vorbeşti cu mine 
despre aceasta.

Fii disponibil.
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Aplicaţie
Dacă nu ai crezut în Domnul Isus, Biblia spune că eşti condamnat. 
Dacă crezi în El ca Mântuitor, eşti iertat de toate lucrurile rele pe 
care le-ai făcut. 

Repetiţie 

Floricele de porumb

Începând cu adresa versetului, spune o parte din verset, apoi opreş-
te-te şi aşază-te. Atunci copiii „sar în sus“ şi continuă versetul până 
când „sari“ tu. Atunci ei se opresc şi se aşază. Când tu te opreşti şi te 
aşezi, ei se ridică din nou şi continuă versetul. Spune versetul de mai 
multe ori, punând diferiţi copii să conducă repetiţia.
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Lecţia

Acum puteţi să „citiţi“ câteva din paginile Cărţii fără cuvinte! Să 
presupunem că vrem să adăugăm o pagină care ne-ar spune despre 
felul de viaţă cu care Dumnezeu ar f i mulţumit – ce fel de culoare ar 
trebui să f ie? (Aşteaptă răspunsul copiilor.) Da, o pagină albă, curată ne-ar 
spune despre viaţa perfectă care I-ar plăcea lui Dumnezeu. Aceasta 
ar f i ca viaţa unui om care a ascultat întotdeauna de Dumnezeu. Aşa 
ar trebui să f ie viaţa ta, dacă vrei să trăieşti cu Dumnezeu în cer. Lu-
crul acesta este imposibil pentru mine şi pentru tine, nu-i aşa? Dum-
nezeu a avut un plan minunat pentru a face posibil aceasta. Planul 
Lui a fost să trimită pe Fiul Său să moară, şi apoi să învieze. Aici 
rămăsesem ultima dată, nu-i aşa? Dar numai câţiva dintre urmaşii 
Domnului Isus auziseră vestea aceasta.

Doi dintre aceştia mergeau încet pe drum, f iind foarte descurajaţi. Ei 
Îl urmaseră pe Domnul Isus, şi ştiau că a murit şi a fost îngropat. Dar 
apoi au aflat că piatra cea mare de la intrarea în mormânt fusese dată 
la o parte, şi nişte femei spuneau că El a înviat. Dar lor le era greu să 
creadă aşa ceva. Li se părea că acestea sunt basme. 

Planşa 4-1 (Domnul Isus şi doi urmaşi ai Lui) 

Cei doi bărbaţi îşi continuau încet drumul de peste 10 km de la Ieru-
salim la Emaus, şi vorbeau încet, încercând să înţeleagă tot ce s-a 
întâmplat. În timp ce mergeau astfel, un străin s-a apropiat de ei, 
şi mergea şi El pe drum împreună cu ei. El i-a întrebat despre ce 
vorbesc între ei. 

Unul dintre ei, numit Cleopa, i-a răspuns străinului: „Tu eşti singurul 
străin aici în Ierusalim, de nu ştii ce s-a întâmplat?“

Ei i-au povestit străinului cine era Domnul Isus şi ce S-a întâmplat cu 
El. Apoi i-au spus dezamăgiţi: „Noi speram că El este Acela care va 
elibera pe Israel de sub stăpânirea romană“. I-au mai spus străinului 
şi ce uimiţi au fost când femeile care s-au dus dimineaţa la mormânt 
nu I-au găsit trupul şi, că ar f i avut o vedenie, în care îngeri le-ar f i 
spus că a înviat.

Şi au continuat pe acelaşi ton neîncrezător: „Unii din cei ce erau cu 
noi s-au dus la mormânt şi au găsit aşa cum spuseseră femeile, dar 
pe El nu L-au văzut“ (vezi Luca 24:17-23). 
Străinul s-a uitat la ei şi le-a spus: „Oh, nepricepuţilor! De ce vă 
este aşa de greu să credeţi? Nu vă amintiţi că profeţii au spus că Cel 
promis va suferi toate aceste lucruri şi se va întoarce în cer?“ (vezi 
Luca 24:25). 
Străinul le-a explicat tot ceea ce a fost scris de profeţi în Vechiul Tes-
tament despre Isus. Dumnezeu a spus că Cel promis va muri pentru 
păcat, dar aceştia doi nu credeau, cu toate că acum se simţeau mult 
mai bine ascultându-L pe străin. 
A nu crede în Cuvântul lui Dumnezeu este păcat. Poate ai învăţat 
despre pagina aurie, pagina întunecată şi pagina roşie. Ai auzit ce 
spune Dumnezeu despre păcatul tău. Ai învăţat ce a făcut Domnul 

Recapitulează cu copiii cele trei 
pagini pe care le-ai predat deja. 

Arată o hartă cu drumul de la 
Ierusalim la Emaus.

Întreabă-i pe copii: „Ce i-aţi f i spus 
voi străinului?“ Ce i-a învăţat El pe 
oameni şi cum a murit pe cruce?
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Isus pentru păcătoşi. Ştii că Dumnezeu spune că trebuie să recunoşti 
că ai păcătuit, să-ţi pară rău de păcatele tale şi să crezi în Fiul Său, 
ca să f ii iertat? Ai făcut lucrul acesta? Dacă nu, atunci nu ai crezut 
cu adevărat Cuvântul lui Dumnezeu. Nici aceşti doi oameni nu au 
crezut; de aceea erau dezamăgiţi şi confuzi.

Planşa 4-2 (Isus şi ucenicii la masă) 

Ajunşi la Emaus, unde locuiau, ei L-au invitat pe străin să rămână 
cu ei, f iindcă era aproape seară. Străinul a acceptat, şi s-au aşezat 
împreună la masă. Străinul a luat pâinea şi a mulţumit lui Dumnezeu 
pentru ea, apoi a frânt-o şi le-a dat-o. Biblia spune că în timp ce El 
făcea aceasta, dintr-odată L-au recunoscut pe străin – era Domnul 
Isus! Dar în acel moment „El s-a făcut nevăzut dinaintea lor“ (Luca 
24:31). A dispărut. Cei doi trebuie să se f i uitat încremeniţi unul la 
altul. Era adevărat! Isus era viu! Ei au fost orbiţi de necredinţa lor, să 
nu vadă adevărul, dar acum Îl văzuseră pe Domnul şi au crezut. 

Erau aşa de fericiţi! Faptul că L-au văzut pe Isus înviat i-a făcut să 
creadă că El este viu. Da, El este viu, şi El poate să te transforme şi 
pe tine. Faptul că Isus a înviat este dovada că El într-adevăr este Fiul 
lui Dumnezeu. Este dovada că El într-adevăr a luat asupra Lui toată 
pedeapsa pentru păcatul nostru. 
(Pune ajutorul vizual deoparte.)

De obicei, când mergi la un magazin şi cumperi ceva, primeşti o 
bucăţică de hârtie, un bon f iscal, care arată că ai plătit preţul pen-
tru lucrul pe care l-ai cumpărat. Faptul că Isus a înviat, este asemă-
nător cu primirea bonului f iscal – arată că El a plătit preţul întreg 
pentru păcat. Dacă El nu ar f i înviat, noi nu am f i putut f i siguri de 
aceasta. Dar El a înviat, şi noi putem să f im siguri că El a plătit în 
mod complet. 

El este viu! Aceasta era vestea pe care cei doi voiau să o spună şi 
celorlalţi.
(Arată din nou planşa 4-2.)

Crezi că ei au stat să termine masa şi s-au dus la culcare? Nu! Cei 
doi s-au grăbit să meargă înapoi cei 10 km până la Ierusalim. Abia 
aşteptau să spună celorlalţi ucenici ai Domnului Isus vestea cea 
mare.

În Ierusalim s-au dus în camera unde erau adunaţi ceilalţi ucenici. 
Uşa era încuiată, f iindcă le era teamă că cineva ar putea să vină să-i 
aresteze şi pe ei. Bum! Bum! Bum! Cei doi probabil că au bătut în 
uşă, nerăbdători să le spună vestea. 

Odată ajunşi înăuntru, au găsit pe cei unsprezece ucenici şi pe cei ce 
erau cu ei. Nerăbdători, cei doi le-au povestit despre călătoria lor pe 
drumul către Emaus, şi faptul că nu L-au recunoscut pe Isus, până 
când El a frânt pâinea. Ceilalţi ucenici trebuie să f i fost uimiţi. Mai 
întâi auziseră ce au spus femeile, apoi ce a spus Petru şi Ioan când 
s-au dus la mormânt, iar acum aceştia doi spuneau că L-au văzut pe 
Isus viu. Ar putea să f ie adevărat? 

Arată-le un articol cumpărat şi 
bonul f iscal.
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Planşa 4-3 (Isus şi ucenicii) 

„Şi pe când vorbeau ei astfel, Isus însuşi a stat în picioare în mijlocul 
lor …“ Dar ei erau îngroziţi şi înfricoşaţi şi presupuneau că văd un 
duh“ (vezi Luca 24:36, 37).
„Pace vouă“, le-a spus Domnul Isus. „De ce sunteţi tulburaţi? Şi de 
ce aveţi astfel de gânduri de îndoială? Uitaţi-vă la mâinile şi picioa-
rele Mele! Eu sunt. Atingeţi-Mă şi vedeţi: un duh n-are nici carne, 
nici oase, cum vedeţi că am Eu.“ După acea le-a arătat mâinile şi 
picioarele Sale (vezi Luca 24:38, 39).
Domnul Isus îi iubea pe ucenici, şi dorea ca ei să nu aibă nicio îndo-
ială că El a înviat. Dorea ca ei să înţeleagă ce a făcut El pentru ei. El 
doreşte ca şi tu să ştii aceasta. 
(Arată pagina albă.)

El este Singurul care a trăit o viaţă perfectă, de care avem şi noi ne-
voie, pentru a f i acceptaţi de Dumnezeu. El a trăit-o pentru noi. El 
a murit pentru păcat, şi noi avem nevoie de moartea Lui, deoarece 
toate păcatele noastre trebuiau pedepsite. 
El a înviat, şi este viu în vecii vecilor. Un Mântuitor mort nu ar f i 
putut să facă nimic pentru noi. Dar, f iindcă El este viu, El poate să 
lucreze în viaţa noastră. 
(Pune ajutorul vizual deoparte.)

Ai făcut vreodată schimb de lucruri la şcoală? (Permite copiilor să spună ce 
schimburi au făcut ei.) Când faci schimb, tu îi dai ceva prietenului tău şi el 
îţi dă ceva în loc. Când crezi în Isus Hristos ca Mântuitor, atunci faci 
cel mai bun schimb care se poate face vreodată. Tu îi dai Lui păcatul 
tău (arată pagina întunecată). El îl ia, deoarece El a purtat pedeapsa pen-
tru el, atunci când a murit pe cruce. În schimb, El îţi dă viaţa Lui de 
ascultare perfectă (arată pagina albă din Cartea fără cuvinte). Dumnezeu te 
vede ca şi cum ai f i fost desăvârşit. Poate Dumnezeu să îţi permită să 
intri în cer aşa? Da, desigur. Schimbarea aceasta a făcut-o faptul că 
Domnul Isus Hristos a înviat din morţi (Faptele 17:31). 
(Arată planşa 4-3 din nou.)

Dar Toma nu Îl văzuse încă pe Domnul Isus înviat din morţi. El, care 
era unul dintre ucenici, nu era acolo în seara când Domnul Isus a 
venit la ei. Când Toma s-a întâlnit din nou cu ei, ceilalţi i-au povestit 
ce s-a întâmplat. Dar Toma nu voia să creadă. El a spus: „Dacă nu 
voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor, şi dacă nu voi pune degetul 
meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, 
nu voi crede“ (Ioan 20:25). 

Planşa 4-4 (Isus şi Toma) 

După opt zile, ucenicii lui Isus erau iarăşi în casă, stând cu uşile 
încuiate. De data aceasta era şi Toma împreună cu ei. Dintr-odată, 
exact ca mai înainte, Isus a apărut în mijlocul lor. El le-a spus: „Pace 
vouă!“

Inima lui Toma trebuie să f i bătut mai tare în timp ce Domnul Isus 
S-a uitat direct la el. El i-a spus: „Adu-ţi degetul încoace, şi uită-te 
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la mâinile Mele; şi adu-ţi mâna şi pune-o în coasta Mea; şi nu f i 
necredincios, ci credincios“ (Ioan 20:27). 

Acum Toma nu mai avea nicio îndoială. El s-a uitat cu mirare la faţa 
Domnului Isus cel înviat, şi a exclamat: „Domnul meu şi Dumnezeul 
meu!“ În sfârşit, Toma a crezut că Domnul Isus este Dumnezeu Fiul 
– Mântuitorul promis, care a murit şi a înviat.

Haideţi să ne gândim ce a însemnat aceasta pentru Toma. Ce putem 
spune despre păcatul lui Toma? (Arată pagina întunecată a Cărţii fără cuvinte.) 
Domnul Isus a murit pentru toate păcatele lui Toma. Ce i-a dat Dom-
nul Isus lui Toma, ca Dumnezeu să-l poată accepta? (Arată pagina albă.) 
Îndreptăţirea Lui. Dumnezeu l-a văzut pe Toma aşa de curat şi ne-
vinovat, ca şi cum Toma ar f i trăit o viaţă perfectă, ca a Domnului 
Isus. 

În f inal, Toma a crezut că Isus Hristos este Dumnezeu Fiul şi că El 
într-adevăr înviase. Domnul Isus l-a privit cu dragoste pe Toma, şi 
i-a spus: „Tomo, pentru că M-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce 
n-au văzut, şi au crezut“ (Ioan 20:29). 

Planşa 4-5 (Isus Se întoarce în cer) 

În următoarele câteva săptămâni alţi urmaşi ai Domnului Isus L-au 
văzut. El S-a arătat la peste 500 de credincioşi deodată. Apoi, după 
40 de zile pe pământ, Domnul Isus S-a întors în casa Lui din cer.

Planşa 4-6 (Ucenicii Domnului Isus spun altora despre El)

Ucenicii Domnului Isus au crezut că El a înviat. Ei L-au văzut viu. 
Aceasta le-a schimbat viaţa. Nu puteau să ţină vestea doar pentru ei. 
Trebuiau s-o spună şi altora. Moartea şi învierea Domnului Isus îi 
schimbase.

El poate să te schimbe şi pe tine. Poţi să ai toate păcatele iertate şi 
poţi să f ii curat şi nevinovat înaintea lui Dumnezeu. Aceasta se va 
întâmpla dacă recunoşti că ai păcătuit, îţi pare rău de păcatele pe 
care le-ai făcut, şi crezi în Isus Hristos, ca El să te ierte şi să f ii curat 
înaintea lui Dumnezeu. Biblia spune: „Oricine crede, este iertat …“ 
(Fapte 13:39). Ce trebuie să faci? Trebuie să crezi în Domnul Isus. 
Ce va face Dumnezeu? El te va ierta, te va îndreptăţi. Vei f i curat şi 
nevinovat înaintea lui Dumnezeu. El se va uita la tine şi va vedea în 
tine viaţa perfectă pe care a trăit-o Fiul Său. 

Toate acestea sunt posibile datorită faptului că Isus Hristos a înviat!

Întrebări de recapitulare

1. De ce erau aşa de trişti cei doi bărbaţi care mergeau la Emaus? 
(Că Isus a murit, şi ei credeau că El încă era mort.)

2. Cine li s-a alăturat pe drum? (Domnul Isus)

3. Ce le-a explicat Domnul Isus acestor doi bărbaţi? (Ce era scris în 
Vechiul Testament despre El.)

Permite copiilor să recapituleze 
ce au învăţat şi să spună în ce 
fel învierea Domnului Isus l-a 
schimbat pe Toma.
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4. Când L-au recunoscut ei? (Când a frânt pâinea.)

5. Ce schimb important se întâmplă atunci când devii creştin? 
(Domnul Isus ia păcatul tău, şi îţi dă viaţa Lui perfectă.)

6. Cine nu L-a văzut pe Isus, când El S-a arătat ucenicilor prima 
dată? (Toma)

7. Ce a spus Toma când ei i-au povestit că li S-a arătat Isus? („Nu 
voi crede, până când nu voi atinge semnele cuielor.“)

8. Ce a spus Toma, când Domnul Isus S-a arătat din nou? („Domnul 
meu şi Dumnezeul meu!“)

9. Domnul Isus a spus că unii oameni sunt mai fericiţi decât Toma. 
Cine sunt aceştia? (Aceia care n-au văzut, şi au crezut.)

10. Faptul că Domnul Isus a înviat, a dovedit două lucruri impor-
tante. Care sunt acestea? (Că El este Fiul lui Dumnezeu, şi că a 
plătit în mod complet pentru păcat.)

11. Care a fost cel mai mare număr de credincioşi cărora li S-a arătat 
deodată Domnul Isus? (500)

12. Ce ne învaţă pagina albă? (Faptul că cei care cred în Domnul 
Isus sunt iertaţi şi îndreptăţiţi înaintea lui Dumnezeu)
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Texte biblice 
Fapte 16:1-5
1 şi 2 Timotei
Versetele specif ice sunt menţionate în text.

Adevăr evanghelistic
Planul lui Dumnezeu este ca aceia care au primit 
viaţa nouă, să crească în Hristos.

Aplicaţie
Mântuit:  Fă ceea ce-ţi spune Dumnezeu, ca să 

poţi să creşti.

Nemântuit: Trebuie să f ii mântuit înainte să poţi 
să creşti.

Verset de memorat
„Creşteţi în harul şi în cunoştinţa Domnului şi 
Mântuitorului nostru Isus Hristos ...“ (2 Petru 
3:18).

Ajutoare vizuale
planşe: 5-1 – 5-6 ♦

Sugestie
Arată la începutul şi la sfârşitul lecţiei o plantă 
vie şi una uscată. 

Carte fără cuvinte pentru f iecare copil

Schiţa lecţiei

Introducere

Care este diferenţa dintre aceste două plante?  

Desfăşurarea evenimentelor

1. Timotei învaţă Cuvântul lui Dumnezeu

2. Pavel predică în Listra
Mesajul Evangheliei

3. Timotei se întoarce la Dumnezeu

4. Timotei merge cu Pavel în călătoria sa

5. Timotei stă în Efes 
Trebuie să ai viaţă nouă

6. Pavel îi scrie pentru a-l încuraja
Creşterea în viaţa de credinţă

1. Biblia

2. Rugăciune

3. Mărturisire

4. Mărturisirea păcatelor

5. Părtăşie

Concluzia

Dumnezeu promite o răsplată
Îndemn pentru nemântuiţi

Lecţia 5
Creşterea în Hristos
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Predarea versetului de memorat

„Creşteţi în harul şi în cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului nostru 
Isus Hristos …“ (2 Petru 3:18).

Introducere

De obicei, când adulţii întâlnesc pe un copil de 5, 8 sau 10 ani, pe 
care nu l-au văzut de mult timp, îi spun: „Ce mare ai crescut!“. Ei 
întotdeauna observă aceasta. Dumnezeu doreşte ca, după ce ai fost 
mântuit, să creşti şi tu. Citim despre aceasta în Biblie. 

Prezentare
(Citeşte 2 Petru 3:18 şi arată ajutorul vizual.)

Explicaţie

Creşteţi în harul … Aceste cuvinte nu sunt despre a creşte mare, ci 
despre a creşte în har. Harul este dragostea lui Dumnezeu faţă de 
oameni. Pe măsură ce vezi efectele harului lui Dumnezeu în viaţa ta, 
în f iecare zi, vei deveni un creştin mai puternic. 

… în cunoştinţa lui Isus Hristos … Aceasta înseamnă că cei ce sunt 
mântuiţi trebuie să-L cunoască pe Domnul Isus tot mai bine, în f ie-
care zi – în acelaşi fel în care cunoşti mai bine pe un prieten.

Cum este El descris? – … Domn şi Mântuitor… Când crezi în Dom-
nul Isus, El este Mântuitorul tău – te mântuieşte de păcatele tale. Dar 
El este în acelaşi timp şi Domnul tău. El are drept asupra ta, asupra 
oricărei părţi din viaţa ta – a prieteniilor tale, a modului în care îţi 
cheltui banii, a muzicii pe care o asculţi etc. 

Aplicaţie

Dacă eşti mântuit, trebuie să petreci timp vorbind cu Domnul şi 
Mântuitorul tău. Este important să asculţi de El. Puţin câte puţin vei 
deveni tot mai asemănător cu El, şi vei creşte în viaţa de credinţă. 
Dacă El nu este Mântuitorul tău, atunci nu poţi să creşti. 

Repetiţie 

„Ridicări neaşteptate“

Cei care poartă verde să se ridice şi să spună versetul … cei care au 
o soră … cei cărora le plac păianjenii, şi aşa mai departe. Continuă 
cu diferite categorii, dar ai grijă ca versetul să f ie spus de f iecare dată 
în mod corect. 
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Prezentarea Evangheliei 
(Este indicat să incluzi această prezentare mai devreme în program.)

(Desenează pe o foaie mare de hârtie un arc de cerc, care reprezintă pământul; şi 
un nor, care reprezintă cerul. Desenează câteva scări. 

Opţional – Dacă nu vrei să desenezi, poţi să foloseşti ultima planşă din carte: 
acoperă scările şi crucea, şi descoperă-le la momentul potrivit. Lipeşte la baza 
f iecărei scări o notiţă cu „denumirea“ scării.)

Scările au dimensiuni diferite. Unele sunt scurte pentru a ajunge la 
lucrurile din apropiere. (Desenează prima scară.) Altele sunt lungi, pentru 
a ajunge la lucruri care sunt mai departe. (Desenează a doua scară.) Ar 
putea să f ie o scară aşa de lungă, ca să ajungă până la cer? (Desenează a 
treia scară.) Nu! Dar aceste scări ne amintesc de diferite moduri în care 
oamenii încearcă să ajungă în cer. 
(Scrie pe prima scară „fapte“.)

Unii oameni cred că dacă fac lucruri bune şi respectă poruncile lui 
Dumnezeu, El este mulţumit de ei şi ajung în cer. Dar Dumnezeu 
spune: „Toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu“ (Ro-
mani 3:23). A face fapte bune nu te calif ică să ajungi în cer. Scara 
faptelor bune este scurtă. 
(Scrie pe a doua scară „biserică“.) 

Unii oameni cred că pot să ajungă în cer mergând la biserică. A merge 
la biserică este un lucru bun, dar Dumnezeu spune că nu este destul. 
Scara numită biserică este prea scurtă. 
(Scrie pe a treia scară „familie creştină“.)

Unii copii cred că vor merge în cer deoarece provin dintr-o familie 
creştină. Dar Dumnezeu spune că a ajunge în cer nu depinde de ceea 
ce cred părinţii tăi, ci de ceea ce crezi tu.

Niciuna din aceste scări nu este destul de lungă. Dumnezeu spune că 
din cauza păcatului tău, este drept să f ii despărţit de El pentru tot-
deauna într-un loc groaznic de pedeapsă. Dar Dumnezeu te-a făcut, 
şi El te iubeşte. El ştie că nu ai putea niciodată să f ii destul de bun, ca 
să mergi în cer prin tine însuţi, aşa că El a pregătit singura cale. 
(Desenează o cruce care atinge norul.) 

Dumnezeu L-a trimis pe pământ pe singurul Său Fiu, care n-a avut 
niciun păcat, pe Domnul Isus, să moară pentru păcatele noastre. El a 
luat pedeapsa pentru păcatele noastre, când a sângerat şi a murit pe 
cruce. A fost îngropat într-un mormânt, apoi, după trei zile a înviat. 
Astăzi este în cer, şi vrea ca şi tu să crezi în El, ca să f ii mântuit.

Biblia spune: „Crede în Domnul Isus, şi vei f i mântuit“ (Fapte 16:31). 
Când crezi din toată inima în Domnul Isus ca Singurul care poate 
să-ţi ierte păcatul, atunci eşti scăpat de pedeapsa păcatului. Crede 
astăzi în Domnul Isus, singura cale a lui Dumnezeu de a ajunge în 
cer!
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Lecţia
(Arată cele două plante.)

Care este diferenţa dintre aceste două plante? 
(Aşteaptă răspunsul copiilor. În timpul scurtei discuţii, întreabă-i de unde ştiu că 
una este moartă, iar cealaltă vie şi sănătoasă.)

Cea verde creşte, şi acesta este mesajul paginii noastre verzi – este 
de fapt coperta cărţii, nu-i aşa?

Culoarea verde este pentru creştere. Nu ne gândim la a creşte mai 
înalţi şi mai puternici, ci la un alt fel de creştere. Când îţi pare rău de 
păcatele pe care le-ai făcut (arată pagina întunecată) şi crezi în Domnul 
Isus (pagina roşie) ca să f ii iertat, El te iartă (pagina albă). Devii curat şi 
drept înaintea lui Dumnezeu. El te transformă. Îţi transformă gân-
direa şi comportamentul. Devii o persoană nouă. Ai o viaţă nouă în 
tine, pentru că Dumnezeu Duhul Sfânt locuieşte în oricine crede în 
Domnul Isus ca Mântuitor. Puţin câte puţin, El te face să f ii tot mai 
asemănător Domnului Isus. Această schimbare treptată este numită 
„creştere în Domnul Isus“, şi despre aceasta este pagina verde. 

Astăzi vom întâlni un băiat care a crescut în Domnul Isus. Trebuie 
să ne întoarcem înapoi în timp cu aproape 2.000 de ani! El a trăit la 
scurt timp după ce Domnul Isus S-a întors în cer. Haideţi să vizităm 
casa lui din oraşul Listra. 

Planşa 5-1 (Copilul Timotei)

Iată-l cu mama şi bunica lui. Numele lui este Timotei. Numele mamei 
lui este Eunice, iar al bunicii lui, Lois. Acestea erau două femei deo-
sebite, care şi-au făcut timp să-l înveţe pe Timotei din Biblie (Vechiul 
Testament), chiar şi atunci când el era prea mic, şi nu putea să citească 
singur. Biblia ne spune că mama lui era o evreică credincioasă. 
(Faptele 16:1). Mi-o imaginez pe mama lui învăţându-l. „Biblia“ lor 
arată neobişnuit, nu seamănă deloc cu a mea. (Ridică o Biblie.) În timpul 
acela, „Biblia“ era scrisă pe pergamente. 

Biblia nu ne spune când şi cum s-a întors Timotei la Dumnezeu, cert 
este că învăţarea Cuvântului lui Dumnezeu când a fost mic, i-a dat 
înţelepciunea să înţeleagă că şi el este păcătos şi are nevoie să f ie 
mântuit prin Isus Hristos (2 Timotei 3:15).

Timotei a crezut în Domnul Isus, şi a crescut în credinţă cunoscând 
din ce în ce mai bine Cuvântul lui Dumnezeu. El a început să-I 
slujească lui Dumnezeu, alături de alţi creştini. Biblia ne spune că el 
era un ucenic. Creştinii din Listra şi Iconia îl cunoşteau pe Timotei, 
şi îl vorbeau de bine (Faptele Apostolilor 16:2).

Planşa 5-2 (Timotei îl întâlneşte pe Pavel) 

În călătoriile lui, Pavel, marele apostol, a ajuns şi la Derbe şi la Lista. 
Acolo l-a întâlnit pe Timotei, şi a fost impresionat de mărturia pe care 
ceilalţi credincioşi din aceste localităţi au dat-o despre el. Cuvintele 
şi viaţa lui Timotei arătau că El într-adevăr Îl iubea pe Dumnezeu şi 
voia să trăiască aşa cum Îi plăcea lui Dumnezeu. 

Arată Listra pe hartă.
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De altfel, cuvintele şi viaţa f iecărei persoane care a crezut în Domnul 
Isus trebuie să arate că ea Îi aparţine Domnului Isus. Ce se întâmplă 
în viaţa cuiva care crede în Domnul Isus? (Aşteaptă răspunsul copiilor.) 
Ce îi este îndepărtat? – Păcatul. Ce îi dă Dumnezeu? – Bunătatea 
perfectă a lui Hristos. Ce se întâmplă în interiorul ei? – Dumnezeu îi 
dă o viaţă nouă. Ea începe să f ie transformată puţin câte puţin, astfel 
încât şi alţi oameni observă schimbarea din persoana respectivă. Ea 
nu arată altfel, dar felul în care gândeşte şi se comportă este diferit. 
Viaţa cea nouă din persoana respectivă începe să se arate. 
Această viaţă nouă din Dumnezeu era evidentă în Timotei. Pavel şi-a 
dorit un colaborator ca acesta, unul care să-l ajute în lucrarea lui de 
vestire a Evangheliei, aşa că a vrut să-l ia cu el (Faptele apostolilor 
16:3). 
Nu ştim cum i-a propus Pavel lui Timotei să meargă cu el în lucrare, 
dar poate i-a spus cam aşa: „Timotei, eu nu mai sunt aşa de tânăr. Ai 
vrea să mergi cu mine şi să mă ajuţi să vestesc oamenilor Evanghe-
lia? Vom lucra împreună pentru El. Eşti gata să-ţi părăseşti casa, şi 
să călătoreşti cu mine din oraş în oraş? Vom vizita şi bisericile şi îi 
vom ajuta pe creştini să se întărească în credinţa în Domnul Isus. N-o 
să f ie uşor. În câteva locuri m-au împroşcat cu pietre şi m-au bătut. 
Am fost f lămând şi singur. Timotei, poţi să rabzi lucruri grele, ca un 
bun soldat?“

Planşa 5-3 (Timotei predică)
Timotei a trebuit să ia o hotărâre importantă. El a fost de acord să 
meargă cu Pavel. Poate că a fost trist când a trebuit să le părăsească 
pe bunica lui, Lois şi pe mama lui, Eunice, dar bucuros că va lucra 
pentru Dumnezeu.
Pavel l-a luat cu el pe Timotei (Faptele apostolilor 16:3), şi au lu-
crat împreună. Timotei şi-a făcut bine slujba (1 Corinteni 16:10). 
Au călătorit mult, şi au predicat Evanghelia. Mulţi oameni au crezut 
mesajul lui Dumnezeu. S-au format biserici, unde creştinii se adunau 
să înveţe din Cuvântul lui Dumnezeu şi să crească în viaţa creştină. 
Mai târziu, Pavel l-a rugat pe Timotei să rămână în biserica locală 
din Efes. Creştinii de acolo aveau nevoie de Timotei ca să-i înveţe şi 
să-i ajute să crească în Domnul (1 Timotei 1:3). 

Planşa 5-4 (Pavel scrie scrisori) 
Pavel a continuat să-l încurajeze pe Timotei, scriindu-i scrisori. 
Avem două dintre aceste scrisori în Noul Testament, şi ele sunt nu-
mite 1 şi 2 Timotei. Lucrurile pe care Dumnezeu i-a spus lui Pavel 
să le scrie nu erau numai pentru Timotei, ci şi pentru tine şi pentru 
mine. Când Pavel a scris lui Timotei, el a ştiut că acest tânăr a crezut 
în Domnul Isus şi a fost mântuit. Timotei era îndreptăţit înaintea lui 
Dumnezeu. Este imposibil să creşti în Hristos, dacă nu ai crezut în 
El, ca să-ţi ierte păcatele şi să f ii îndreptăţit înaintea lui Dumnezeu. 
Ai făcut aceasta? Probabil că ai ascultat povestirea despre f iecare 
culoare. Ştii că trebuie să crezi în Domnul Isus? Vrei să faci aceasta 
acum, astăzi? Dumnezeu îţi va da o viaţă nouă. Atunci poţi începe 
să creşti în El. 

Cere copiilor să găsească oraşul 
Efes pe hartă. Arată-le şi cartea din 
Biblie care se referă la acest nume.

Dacă copiii au Biblia lor, joacă pe 
scurt „Instrucţie cu sabia“, pentru 
a vedea cine găseşte primul 
aceste cărţi (1 şi 2 Timotei).
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Planşa 5-5 (Creşterea în viaţa creştină – Biblia, rugăciunea)

Vom învăţa 5 lucruri care să ne ajute să creştem în viaţa creştină. Ca 
să ni le aducem aminte mai uşor, ne vom folosi de degetele de la o 
mână, şi vom atribui f iecărui deget un lucru care să ne amintească 
despre cum să creştem în viaţa creştină.
Biblia – Ascultaţi aceste cuvinte pe care Pavel i le-a scris lui Timo-
tei. (Citeşte 2 Timotei 2:15; 1 Timotei 4:15, 16.) Aceste versete ne vorbesc des-
pre felul în care Pavel îl sfătuia pe Timotei să crească. Ce trebuia să 
facă Timotei? Să studieze Biblia. Degetul mare este cel mai puternic 
deget. Dacă citeşti Biblia, vei deveni puternic în Domnul Isus. Pavel 
i-a spus lui Timotei să citească Biblia cu multă atenţie, şi să o stu-
dieze. În felul acesta Dumnezeu ne vorbeşte, deoarece f iecare cuvânt 
din Biblie este de la Dumnezeu. Este foarte important să citeşti şi să 
înţelegi ce spune Biblia. Când Dumnezeu îţi dă viaţă nouă, Duhul 
Sfânt vine să locuiască în tine. Duhul Sfânt te ajută să înţelegi Biblia. 
Deci, dacă vrei să cunoşti care sunt lucrurile corecte pe care trebuie 
să le crezi, citeşte Biblia. Dacă vrei să cunoşti modul corect de a trăi, 
descoperă-l în Biblie. Dacă o citeşti şi împlineşti ce scrie în ea, vei 
creşte în Domnul Isus. 

Rugăciunea – Ascultă la ceea ce Pavel i-a scris lui Timotei (citeşte 
1 Timotei 2:1). Pavel i-a spus lui Timotei să se roage. Degetul arătător în-
dreptat în sus ne aminteşte să ne rugăm. Dacă eşti creştin, Dumnezeu 
vrea să vorbeşti cu El. Poţi să vorbeşti cu El despre lucrurile care 
se întâmplă în viaţa ta, despre lucrurile bune şi lucrurile rele. Pavel
i-a spus lui Timotei să se roage pentru alţii; el i-a menţionat pe 
conducători şi pe aceia care au poziţii cu autoritate. Care sunt pen-
tru noi oamenii în poziţii cu autoritate, pentru care am putea să ne 
rugăm? Este important să vorbeşti cu Dumnezeu în f iecare zi despre 
toate lucrurile care te preocupă. 

Planşa 5-6 (Creşterea în viaţa creştină – mărturisirea Cuvântu-
lui, mărturisirea păcatelor, părtăşie)

Mărturisirea – Cel mai înalt deget al tău îţi aminteşte să trăieşti la 
un standard înalt. Dumnezeu doreşte să trăieşti la un standard înalt 
pentru Domnul Isus, arătând prin modul în care trăieşti că Îi aparţii. 
Dacă îţi ajuţi părinţii acasă, ei vor vedea că Domnul Isus schimbă 
viaţa ta puţin câte puţin (vezi 1 Timotei 4:12). Este de asemenea im-
portant să spui altora despre Domnul. Despre aceasta i-a scris Pavel 
lui Timotei. (Citeşte 2 Timotei 1:8a.) Toţi am învăţat ce înseamnă f iecare 
pagină din Cartea fără cuvinte, şi toţi veţi primi astăzi o asemenea 
carte specială. Folosiţi-o pentru a spune unui prieten sau familiei 
voastre despre Domnul Isus. Poate că este planul lui Dumnezeu, ca 
cineva de aici să f ie într-o zi predicator sau misionar, aşa cum a fost 
Timotei. 
Mărturisirea păcatelor – Cine poate să-mi spună ce se poartă ade-
sea pe al patrulea deget? O verighetă. Aceasta arată că persoana care 
o poartă iubeşte pe cineva şi îi aparţine cuiva. Când eşti mântuit, Îi 
aparţii lui Dumnezeu. El te iubeşte şi tu Îl iubeşti. Iată ce i-a scris 
Pavel lui Timotei: „Dragostea ... vine dintr-o inimă curată, dintr-un 

Dacă ai Noul Testament sau 
Evanghelii, dă-le copiilor, şi 
încurajează-i să citească 6 versete 
pe zi.

Cere copiilor să ţină palma vertical, 
cu degetele apropiate, ca să vadă 
care este cel mai înalt deget.

Două ajutoare ar putea să 
demonstreze în mod simplu cum 
poate să folosească un copil 
Cartea fără cuvinte pentru a 
mărturisi.
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cuget bun, şi dintr-o credinţă neprefăcută“ (1 Timotei 1:5). Acum, 
deşi ai fost mântuit şi Îl iubeşti pe Dumnezeu, uneori se va întâm-
pla să păcătuieşti împotriva Lui prin gânduri, vorbe şi fapte. Când 
se întâmplă aceasta, părtăşia ta cu El se strică. Atunci trebuie să-I 
mărturiseşti neîntârziat păcatul, şi El, care este credincios şi drept, te 
iartă. (Citeşte 1 Ioan 1:9.) După aceea, părtăşia ta cu El este refăcută şi te 
bucuri din nou de relaţia ta cu El. 

Părtăşia cu alţii – Cel mai mic deget este cel mai slab, dar împreună 
cu celelalte este puternic. În scrisoarea lui către Timotei, Pavel îi 
dă multe sfaturi despre ceea ce trebuie să facă creştinii, atunci când 
se adună împreună pentru a se închina lui Dumnezeu. Pavel ştia că 
creştinii au nevoie să se întâlnească cu alţi creştini, ca să se întărească 
în credinţa lor. Dumnezeu doreşte ca tu să mergi la biserică, la Şcoala 
Duminicală sau la Grupul Vestea Bună, pentru a f i împreună cu alţii, 
care Îl cunosc pe Domnul. Împreună vei putea să asculţi Cuvântul 
lui Dumnezeu, să te închini lui Dumnezeu şi să vă încurajaţi unul pe 
altul. 

Pavel a scris multe alte lucruri, care să-l ajute pe Timotei să crească 
în viaţa de credinţă. Dumnezeu doreşte ca şi tu să creşti în viaţa 
ta de credinţă. De fapt, creşterea este un semn că într-adevăr eşti 
mântuit. Uneori poate părea greu, dar Dumnezeu ne spune în Biblie 
că în cer El îi va răsplăti pe aceia care cresc în El şi Îi slujesc cu 
credincioşie.
(Îndepărtează ajutorul vizual.)

Haideţi să ne uităm din nou la plantele noastre. Una are viaţă şi 
creşte. Eşti şi tu aşa? Dacă te-ai întors la Dumnezeu, El ţi-a dat viaţa 
veşnică şi creşti. Haideţi să recapitulăm, pe degete, care sunt cele 5 
lucruri care ne ajută să creştem în viaţa creştină. 

Tu creşti? Sau eşti ca această plantă, fără viaţă. Dacă eşti aşa, atunci 
nu ai viaţa veşnică. Ioan 3:16 ne spune că, dacă crezi în Isus Hristos 
nu vei pieri, nu vei f i veşnic despărţit de Dumnezeu, ci vei avea viaţa 
veşnică. (Citeşte cu voce tare Ioan 3:16.)

Întrebări de recapitulare

1.  Cine l-a învăţat pe Timotei de când era mic despre Dumnezeu? 
(bunica lui, Lois, şi mama lui, Eunice)

2. De ce a fost important ca Timotei să citească de mic Cuvântul 
lui Dumnezeu? (Astfel a ajuns să înţeleagă că şi el este păcătos 
şi are nevoie să f ie mântuit prin Domnul Isus.)

3. Ce făcea Pavel, ca misionar? (Călătorea, spunând altora despre 
Domnul Isus.)

4. Pe cine a luat Pavel cu el în lucrare? (pe Timotei)

5. Ca să creştem în viaţa creştină, trebuie să facem 5 lucruri. Ce ne 
aminteşte degetul mare să facem? (Să citim Biblia.)

6. Ce ne aminteşte degetul arătător să facem? (Să ne rugăm.)

Recapitulează pe scurt despre ce 
ne aminteşte f iecare deget.
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7. Ce ne aminteşte degetul mijlociu să facem? (Să trăim la un stan-
dard înalt pentru Dumnezeu, ca astfel să arătăm că-I aparţinem 
Lui).

8. Care sunt două moduri în care poţi să mărturiseşti despre El? 
(Arăţi prin viaţa ta, şi spui şi altora despre El.)

9. Ce ne aminteşte degetul inelar să facem? (Să-L iubim pe Dum-
nezeu şi să-I mărturisim păcatele atunci când greşim.)

10. Ce ne aminteşte degetul mic să facem? (Să căutăm să ne întâl-
nim cu alţi creştini, ca să avem părtăşie.)

SFĂTUIREA COPILULUI CARE VREA SĂ VINĂ LA HRISTOS
Verif ică înţelegerea copilului despre:

Dumnezeu
Cine este Dumnezeu?
Dumnezeu ne-a creat. El ne vorbeşte prin Biblie. 
Dumnezeu este sfânt şi curat. El ne iubeşte.

Păcat
Ce este păcatul?
Păcatul este neascultare de poruncile lui Dumnezeu. Este împotriva 
lui Dumnezeu. 
Numeşte diferite păcate.
Copilul este păcătos.
Păcatul aduce cu sine pedeapsa.

Mântuitorul
Cine este singurul care poate îndepărta păcatul tău?
Dumnezeu Fiul a murit pe cruce pentru păcătoşi. 
Domnul Isus a înviat. El este Domn în viaţa celor care Îl primesc pe El.

EXPLICĂ-I CUM POATE SĂ FIE MÂNTUIT
Explică-i ce vrea Domnul să facem (ex. să credem), şi ce va face El  
   (ex. ne mântuieşte).
Foloseşte un verset din Biblie (Ioan 1:12; 3:16; 6:37; Fapte 16:31; 
   Romani 6:23 sau 10:13).
Ce vrea Domnul să faci tu?
Ce va face El?
Avertizează-l despre dif icultăţi.
Întreabă-l: „Vrei să crezi în Hristos sau mai aştepţi?“
Încurajează-l să se roage cu voce tare (dacă este pregătit).

VORBEŞTE-I DESPRE SIGURANŢA MÂNTUIRII
Întoarce-te la versetul din Biblie pe care l-ai folosit.
Spune-i despre viaţa schimbată.
Fă-i cunoştinţă cu o persoană care crede în Hristos.

DĂ-I (MAI TÂRZIU) CÂTEVA SFATURI DESPRE VIAŢA DE CREŞTIN
Citeşte şi ascultă ce spune Biblia.
Vorbeşte cu Dumnezeu, Tatăl nostru ceresc.
Spune altora ce a făcut Domnul pentru tine.
Cere-I lui Dumnezeu să te ierte când păcătuieşti.
Întâlneşte-te cu alţi creştini.
Aminteşte-ţi că Domnul promite „Nu te voi părăsi niciodată“.
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