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Legământul cu
Dumnezeu

Scopurile lecţiei:
Copiii vor înţelege că:
1. Creştinii sunt uneori persecutaţi pentru
credinţa lor.
2. Dumnezeu ne poate da înţelepciune şi
cuvinte pentru a vorbi cu cei care nu cred.
3. Harul lui Dumnezeu ne va ajuta indiferent de
persecuţia prin care trecem.

Povestirea biblică: Uciderea cu pietre a lui Ştefan
(Fapte 6:8-8:2)

Versetul de memorat: “Nu ştiţi că cei ce aleargă
în locul de alergare, toţi aleargă,
dar numai unul capătă premiul?
Alergaţi, dar, în aşa fel, ca să
căpătaţi premiul!”
(1 Corinteni 9:24)

Cuvântul din vocabular: Evanghelizare
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 Introducere în lecţie pentru învăţător
Creştinii din toată lumea sunt persecutaţi pentru ceea ce cred şi felul în
care trăiesc. Persecuţia poate fi severă în unele locuri şi mai subtilă în altele.
Ca parte a trupului lui Hristos, ar trebui să îi păstrăm în rugăciune pe membri
care sunt persecutaţi. “Şi dacă suferă un mădular, toate mădularele
suferă împreună cu el.” (1 Corinteni 12:26) Mulţi creştini din biserica din
timpul Noului Testament ştiau ce aveau să sufere pentru credinţa lor.
Apostolul Pavel era foarte familiarizat cu suferinţa de dragul Evangheliei.
Punem fi întăriţi de cuvintele Lui : “Bucuraţi-vă să fiţi parte la suferinţele lui
Hristos. Astfel veţi fi umpluţi cu bucurie când Hristos se va întoarce în glorie.
Oamenii vă vor batjocori pentru credinţa voastră în Hristos. Atunci veţi fi
binecuvântaţi pentru că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi. Însuşi Isus a
zis : “Ferice de voi când oamenii vă vor ocărî şi batjocori din pricina Mea.
Bucuraţi-vă şi înveseliţi-vă. Răsplata voastră este mare în ceruri.”
Dacă suferi pentru credinţa ta în Isus, să ştii că El este cu tine. Eşti
reprezentantul Lui care ţine lumina aprinsă în întuneric. Dacă eşti în situaţia
în care eşti liber să crezi în Isus şi să îţi practici liber credinţa, atunci roagăte pentru cei care suferă pentru credinţa lor în acelaşi Mântuitor ca tine.

 Introducere în lecţia pentru copii
Materiale:
O piatră sau o stâncă
mare

Potrivit legilor
Vechiului Testament,
moartea cu pietre era
pedeapsa pentru
blasfemie, idolatrie,
nerespectarea
Sabatului, jertfa umană
şi ocultism.

Arătaţi copiilor piatra. La ce vă gândiţi când vedeţi această piatră?
(Permiteţi să se răspundă.) Următoarele sunt nişte sugestii pentru copii:
aruncarea cu piatra într-un câine pentru a-l face să plece, o stâncă mare din
care piatra a fost ruptă, un râu pentru că, de obicei, sunt pietre pe fundul
râului, folosirea unor pietre pentru a decora o grădină. Pentru poporul
evreu din timpul Noului Testament, pedeapsa pentru unele delicte era
moartea cu pietre. Delicventul era scos afară din oraş. Oamenii se
strângeau în jurul lor şi aruncau cu pietre în ei până când mureau.
Astăzi vom vorbi despre un om care a fost omorât în acest fel, deşi nu
era un delicvent. Era un om care credea în Isus.

 Lecţia cu obiect
Materiale :
10 scaune
Casetofon cu casetă

Versete biblice:
Ioan 15:18-21
Matei 5:11&12

Pregătire: Puneţi 10 scaune în cerc sau în linie dreaptă, unul lângă altul.
Dacă scaunele sunt puse în cerc, scaunele trebuie să stea cu faţa spre
exteriorul cercului. Scaunele trebuie puse aproape unul de altul. Dacă
scaunele sunt puse în linie dreaptă, fiecare alt scaun trebuie pus în direcţia
opusă (ex. Primul scaun cu faţa într-o parte, al doilea cu faţa în spate, al
treilea scaun cu faţa într-o direcţie, al patrulea cu faţa în spate etc.)
Pentru a juca:
1. Alegeţi 11 copii. Spuneţi copiilor să stea în jurul scaunelor.
2. Învăţătorul va pune muzica. Când muzica începe, copiii vor merge în
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Dacă nu aveţi un
casetofon
disponibil, puneţi
copiii care au
ieşit din joc să
cânte. Învăţătorul
va spune copiilor
când să înceapă şi
când să se
oprească din
cântat.

jurul scaunelor. Vor continua să meargă în timp ce muzica cântă.
3. Când muzica se opreşte, copiii se chinuie să stea pe un scaun.
Atenţionaţi copiii să nu fie prea brutali. Un copil va rămâne fără
scaun. poate sta de o parte în timp ce alţi copii se joacă.
4. Înainte de a porni muzica, luaţi un scaun. Puneţi muzica din nou, iar
copiii vor merge în jurul scaunelor. Opriţi muzica şi copiii se vor
chinui să găsescă un loc.
5. Repetaţi acest proces până rămâne un singur copil.
A fost distractiv. Sunt convins că am putea repeta întruna acest joc.
Mă întreb cum s-au simţit copiii care au rămas fără scaun. Cum te-ai
simţit să rămâi singur deoparte? Te-ai simţit puţin jenat? Te-ai enervat
când altcineva a ajuns la scaun primul? Poate ai fost trist că nu ai mai
jucat.
Astăzi vom vorbi despre un bărbat numit Ştefan care a trebuit să
stea singur. A stat singur din cauza credinţei lui în Dumnezeu şi a
încrederii în Isus. A fost persecutat din pricina lui Isus. Cine îmi poate
spune ce înseamnă persecutat? (Permiteţi să se răspundă.) Persecuţia
înseamnă a fi tratat cu nedreptate pentru ceea ce crezi.

 Introducerea versetului de memorat
“Nu ştiţi că cei ce aleargă în locul de alergare, toţi aleargă, dar numai
unul capătă premiul? Alergaţi, dar, în aşa fel, ca să căpătaţi premiul!”
(1 Corinteni 9:24)
Versetul nostru de memorat compară viaţa creştină cu o alergare.
Noi creştinii, suntm atleţii. Ascultaţi asta: ”Nu ştiţi că cei ce aleargă în
locul de alergare, toţi aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergaţi,
dar, în aşa fel, ca să căpătaţi premiul!” (1 Corinteni 9:24)
Câţi dintre voi aţi fost vreodată într-o cursă? (Permiteţi să se
răspundă.) Când sunteţi într-o cursă de alergare, aveţi multă energie la
început. Simţiţi ca şi cum aţi putea alerga neîncetat. Apoi, cursa devine
mai dificilă. Vă dor picioarele. Pare mai greu să vă controlaţi respiraţia.
Renunţaţi? (Permiteţi să se răspundă.) Nu, nu renunţaţi. Continuaţi să
alergaţi. Vă forţaţi să continuaţi pentru că vreţi să sfârşiţi alergarea.
Uneori chiar prindeţi puteri noi spre sfârşit.
Treceţi prin momente dificile dacă vreţi să câştigaţi. Este la fel şi cu
alergarea creştinului. Sunt momente dificile. Persecuţia este dificilă,
dar trebuie să mergem mai departe prin acele momente dificile. Nu
putem renunţa la cursă. Vrem să terminăm cursa şi să câştigăm.
Într-o cursă normală, există un singur câştigător. Într-o cursă
creştină, toţi putem fi câştigători. Trebuie să alergăm ca nişte
câştigători. Cum aleargă un căştigător? Un căştigător trebuie să alerge
cu ochii aţintiţi către ţintă. Nu are timp să se compare cu alţi alergători
şi nu poate sta să asculte mulţimea de spectatori. Trebuie să rămână
concentrat pe scopul său. La fel şi creştinii. Ei nu se pot compara cu
alţi creştini şi nu îşi pot permite să fie distraşi de lumea din jurul lor.
Trebuie să rămână concentraţi pe Isus.

 Jocul pentru versetul de memorat
www.KIDZROMANIA.com
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Materiale:
Balon umflat
Cronometru sau ceas
cu oprire manuală

Exersaţi versetul de memorat cu copiii. Puneţi-i să repete versetul de
câteva ori. Puneţi băieţii să îl spună, apoi puneţi fetele să îl spună. Vedeţi
cine poate să spună versetul mai tare. Faceţi jocul când vedeţi că elevii s-au
obişnuit cu versetul.
Pentru a juca:
1. Împărţiţi clasa în 2 echipe. (Partea din dreapta a camerei va concura
împotriva părţii din stânga a camerei.)
2. Spuneţi copiilor că trebuie să stea la locurile lor.
3. Aruncaţi balonul în partea dreaptă a clasei. Primul copil care atinge
balonul, va spune primul cuvânt din verset. Un copil nu are voie să
atingă balonul decât o dată.
4. Al doilea copil care atinge balonul în aer va spune al doilea cuvânt
din versetul de memorat. Dacă unul dintre copii nu ştie ce cuvânt să
spună, lăsaţi următorul copil să atingă balonul şi să spună cuvântul
corect.
5. Dacă balonul ajunge la podea, echipa va trebui să înceapă versetul
din nou.
6. Cronometraţi echipa pentru a vedea cât timp le-a luat pentru a spune
tot versetul.
7. Când prima echipă a terminat, a doua echipă se va juca în acelaşi
fel.
8. Echipa cu cel mai mic timp câştigă.
9. Jocul poate fi repetat dacă se doreşte.

 Povestirea biblică
Materiale:
Un cearceaf, prosop,
pătură sau o cârpă
pentru a acoperi capul
(opţional)
Versete biblice:
Fapte 6:8-8:2

“Uciderea cu pietre a lui Ştefan”
Notă pentru învăţător: Această poveste este spusă din punctul de vedere
a unei femei din mulţime. Unele gânduri şi emoţii au fost adăugate poveştii.
Dacă învăţătorul este un bărbat, spuneţi povestea din punctul de vedere al
unui bărbat. Un cearceaf sau o pătură pot fi folosite pentru a acoperi capul
învăţătorului.
“Ce este zgomotul acesta?” m-am gândit în sinea mea. Oamenii
ţipau. Ţipau cu adevărat. Păreau aşa de furioşi. De ce erau aşa de
supăraţi? Eram curioasă, trebuia să văd de ce ţipau. Mi-am croit loc
prin mulţime. Toţi aveau pietre în mâinile lor. Se putea? Chiar avea loc
o ucidere cu pietre? Ştiam că uneori oamenii fac lucruri atât de rele
încât legea noatră spune că trebuie pedepsiţi cu moartea. Dar nu am
văzut pe cineva care chiar să fie ucis.
Mi-am făcut loc prin mulţime puţin mai în faţă. Mă întrebam ce a
făcut această persoană. Putea să fie un hoţ? Era un ucigaş? Când am
ajuns în faţă, am văzut un bărbat stând singur în groapă. Cineva trebuie
să fi aruncat deja o piatră în el. Avea puţin sânge care îi curgea pe o
parte a feţei.
Mulţimea de oameni era foarte furioasă. Era ca şi cum toţi îl
cunoşteau. Ce putea să facă atât de oribil?
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Povestitorul
trebuie să spună
povestirea cu
intonaţie ca şi
cum ar fi prezenţi
la uciderea cu
pietre a lui
Ştefan. Ajutaţi
copiii să îşi
imagineze
intensitatea
emoţiei la acea
scenă.
Povestitorul nu
trebuie să
memoreze
povestea. O poate
spune cu propriile
cuvinte.

“Am auzit că a hulit împotriva lui Dumnezeu şi onoarea lui Moise,”
mi-a spus femeia de lângă mine.
“Chiar nu era nevoie să ne dea o lecţie de istorie. A tot vorbit despre
toate lucrurile prin care a trecut poporul nostru. Nu se gândeşte că ne
cunoaştem propriul trecut?” a întrebat un bărbat.
“Cel mai rău a fost când a spus că suntem încăpăţânaţi şi nu
ascultăm de Duhul Sfânt,” a spus răstit un altul.
“Serios că merită să moară! Aceşti fanatici şi oameni care fac
probleme trebuie să plece,” a ţipat femeia de lângă mine.
“Vă deranjează dacă vă întreb ce a făcut?”
“Din câte am înţeles, este unul dintre acei oameni cu “Calea.”
“Calea?” am întrebat eu. “Nu am auzit niciodată de asta.”
“Este acel grup religios nou care Îl urmează pe omul ăla, Isus. Ai
auzit vreodată de El?” m-a întrebat el. Când a spus numele, faţa lui
părea chiar şi mai furioasă.
“Oh, da, am auzit,” Am răspuns eu.
“De ce ar vrea cineva să urmeze un om mort, nu aş putea ştii
niciodată,” mi-a răspuns femeia de lângă mine.
Abia dacă îndrăzneam să o spun, dar mi-a ieşit din gură înainte să
mă pot opri. “Dar ei spun că El nu este mort. Unii oameni spun că El a
înviat din morţi şi că urmaşii Lui L-au văzut înainte să Se ducă în cer.”
Femeia s-a întors către mine şi s-a uitat serioasă. Faţa îi era plină de
mânie. M-a apucat de rochie.
“Nu eşti şi tu una dintre ei, nu?” a întrebat ea.
“Nu!” am răspuns eu. Dar după ce m-am tras înapoi şi m-am întors
în mulţime m-am gândit că ar putea fi ceva adevărat în poveste. Adică,
de ce ar crede cineva aşa de mult o poveste încât să fie gata să fie ucis
cu pietre?
Omul părea să se roage. A spus, “Doamne Isuse, primeşte duhul
meu.”
M-am întors împrejur cu spatele către mulţime.
“Eşti nebun, Ştefan!” a ţipat cineva din mulţime.
O altă piatră a zburat din mulţime şi l-a lovit pe om în umăr.
Una şi încă una, pietrele erau aruncate în el. A căzut în genunchi.
Acum ţipau cu toţii. Toată lumea se mişca în jurul meu, îşi ridicau
pietrele şi ţipau. Una după alta, pietrele zburau peste tot. M-am uitat la
mulţime. M-am uitat la Ştefan. De ce făceau asta? Nu era un criminal.
Nu era un hoţ. Îl omorau pentru ceva în care credea. Ba, îl omorau
pentru Cineva în care el credea.
Se întâmpla aşa de repede !
“Aha!” a strigat un bărbat. “L-am nimerit!”
A fost ultima piatră care a zburat.
“Doamne, nu le ţine în seamă păcatul acesta.” A avut nevoie de
ultima suflare pentru a spune asta. A spus destul de tare pentru ca toţi
să audă. Apoi a murit.
Curând, mulţimea a plecat. Am mai stat puţin şi m-am uitat la Ştefan.
Nişte bărbaţi au venit. Trebuie să fi fost prietenii lui. Au îngenunchiat
pentru rugăciune. Apoi l-au scos de sub pietre şi l-au luat de acolo.
Ştiam că trebuie să aflu mai multe despre Isus. De ce ar fi cineva
dispus să moară pentru credinţa în El? Poate că Isus era mai mult
decât un om cu idei nebune, iar Ştefan credea cu siguranţă asta.
Învăţătorul iese pentru a-şi da jos acoperitoarea capului.
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 Obiectul lecţiei
Materiale:
4 piese de aţă sau
rafie (cu lungime de 1
sau 2 metri)
Un birou sau 2 scaune
Versete biblice:
Evrei 12:1-3
1 Petru 2:20-23

Pentru obiectul lecţiei noastre, am adus patru bucăţi de sfoară.
Acum am nevoie de câţiva voluntari. Selectaţi trei copii: doi pentru a ţine o
sfoară ca şi cum ar fi o linie de final într-o cursă şi unul care este alergător în
cursă. Vreau ca doi dintre voi să ţină sfoara. Puneţi cei doi copii să facă
asta şi puneţi-l pe al treilea să ia o distanţă rezonabilă faţă de linia de final.
Puneţi-l să stea unde sunt câteva obiecte de care să fie legat, cum ar fi un
birou sau câteva scaunde. Tu eşti cel care aleargă. Când spun “start”,
vreau să porneşti şi să alergi până la linia de final. Te vom cronometra.
Oh, înainte de a pleca, mai este un lucru pe care trebuie să îl fac.
Stai liniştit. Legaţi o sfoară de glezna copilului iar capătul celălalt de birou
sau de un obiect greu. Gata! Acum aşteaptă puţin! Mai am încă una. Stai
nemişcat. Legaţi a doua sfoară de glezna copilului. Legaţi celălalt capăt de
un obiect greu din apropiere. Cred că suntem gata acum. Tu eşti gata?
Fiţi atent la faţa copilului. Eşti gata? Observaţi faţa copilului din nou. S-a
întâmplat ceva? Nu pari gata să pleci. (Vorbiţi clasei.) Care pare să fie
problema? Îl am pe cel care aleargă. Vrea să alerge. Pare gata să plece.
Ce ar putea să îl ţină atunci pe loc? (Permiteţi să se răspundă şi aşteptaţi
până când cineva menţionează că sforile îl ţin pe loc.)
Corect, sforile îl ţin pe loc. Le-am legat pentru a-i îngreuna
progresul. Trebuie să permită el ca aceste sfori să îl ţină? Nu, în acest
moment poate lăsa sforile aşa sau le poate dezlega. Numai dacă le
dezleagă, ele îşi pierd puterea de a-l mai reţine. Îi poate lua un minut
pentru a le dezlega. Dar el poate face asta şi curând va fi pe drumul lui.
Persecuţia este aşa. Intenţionează să ne ţină de la a ne atinge
scopul. Ţinta noastră este cerul iar viaţa pe care o trăim pentru Isus
este cursa. Persecuţia pe care o trăim poate să nu fie la fel de teribilă
ca cea pe care a înfruntat-o Ştefan, dar mulţi creştini trec printr-o
persecţie pe parcursul vieţii lor. Trebuie să decidem să dezlegăm
sforile persecuţiei prin perseverenţă şi încredere stabilă în Dumnezeu.
Trebuie să continuăm să alergăm în cursa din faţa noastră cu răbdare
şi curaj.

 Scenetă
Pregatire: Înainte de oră, alegeţi opt copii care să vă ajute cu această
scurtă scenetă. Pregătiţi-i pentru ceea ce vor trebui să facă. Dacă este
posibil, repetaţi sceneta cu copiii.
Cinci copii vor sta într-un grup vorbind şi simţindu-se bine. Un
alt băiat, al cărui nume în scenetă este Creştinul, stă singur. Doi copii
vor aştepta într-o parte pentru a ajuta mai târziu în scenetă. Simţiţi-vă
liberi să înlocuiţi numele Creştin cu orice alt nume. Asiguraţi-vă doar
că toţi copiii înţeleg că acest copil este un creştin.
Nu este uşor să fii singur, dar după cum puteţi vedea aici,
Creştinul stă singur. Pentru un anume motiv, el nu este inclus în
grup. O parte din el chiar îşi doreşte să aparţină grupului, dar
grupul îl ignoră. Creştinul se apropie de grupul de cinci,
comportându-se ca şi cum i-ar plăcea să fie parte din grup. Grupul ar
www.KIDZROMANIA.com
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trebui să se întoarcă în cealaltă parte şi să îl ignore. Lui nu îi place
să fie singur. Ceilalţi copii nu cred aceleaşi lucruri pe care le
crede Creştinul. Ei nu cred în Isus. Unele lucruri pe care grupul
vrea să le facă, Creştinul ştie că nu ar trebui să le facă. Acest
lucru îi face pe ceilalţi copii mânioşi. Au impresia că el se crede
mai bun decât ei. El nu crede chiar aşa. Dar aceasta este ceea ce
ei cred, aşa că îl ignoră.
Uneori, celorlalţi copii li se spun lucruri neadevărate
despre Creştin. Ei nu pot înţelege lucrurile în care credea el. Li se
par lucruri ciudate, aşa că îşi bat joc de Creştin. Grupul arată cu
degetul spre creştin şi începe să râdă. Nimănui nu îi place să fie luat
în râs doar pentru că este diferit.
Un copil pleacă din grup şi se apropie de Creştin. El se preface
că îl împinge pe Creştin şi apoi se întoarce la grup. Ceilalţi copii din
grup îi arată că sunt de acord cu ceea ce a făcut.
Creştinul stă acolo cu capul în jos. Acest lucru l-a întristat pe
Creştin. El se simte singur. Adevărul este că Creştinul nu este
chiar singur. Învăţătorul se apropie de el şi îşi pune braţul în jurul lui.
Isus a promis că niciodată nu îi va părăsi pe urmaşii Săi. El a
spus că va fi întotdeauna cu ei. El le-a zis ucenicilor Săi că va
trimite Duhul Sfânt să locuiască în ei. Duhul Sfânt va fi prietenul
şi ajutorul lor. El le va da înţelepciune să ştie ce trebuie să facă
sau ce să spună în anumite situaţii grele.
Deşi Creştinul se poate simţi singur, el ştie că aparţine
unei familii foarte mari. Această familie este răspândită prin toată
lumea. Familia lui este familia lui Dumnezeu. Biblia îi spune că
Dumnezeu este Tatăl Lui, Isus este fratele Lui iar ceilalţi
credincioşi sunt fraţii şi surorile lui. Sunt mulţi oameni care cred
exact aceleaşi lucruri pe care le crede el. Cei doi copii care stau
într-o parte, se apropie de Creştin şi încep să vorbească şi să râdă
împreună.
Uneori s-ar putea să fim singuri, dar Dumnezeu este acolo
să ne sprijinească. Ceilalţi creştini ne sprijinesc prin faptul că
sunt prietenii noştri şi se roagă pentru noi. Trebuie să credem în
continuare ceea ce ştim că este adevărat şi să nu ne dăm bătuţi
pentru că alţi oameni nu sunt de acord cu noi sau cu ceea ce
credem. De fapt, ei nu se luptă împotriva noastră. Ei se luptă
împotriva lui Dumnezeu.

 Povestirea cu aplicaţie practică
“Stând singur”
“Eu cred că trebuie să încercăm,” a spus Josh.
“Nu sunt aşa de sigur,”a spus Casey. “Cred că am putea intra în
mare încurcătură.”
“Ah, fii serios, Casey, încetează să mai strici totul,” a adăugat
Aaron.
“Ryan, tu ce crezi?” a întrebat Josh.
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Imaginea 1

Imaginea 2

Imaginea 3

“Nu este nicio şansă să fac asta,” a răspuns Ryan.
Au terminat să-şi mănânce prânzul fără să spună prea multe. Când
au terminat, Josh l-a întrebat pe Ryan din nou, « Ce crezi despre asta?”
“Ţi-am spus că nu am de gând să fac asta.” (Arătaţi poza 1.)
“Nu te-am întrebat dacă ai de gând să o faci,” a răspuns Josh.
“Vreau să ştiu ce părere ai. Vreau să ştiu de ce nu vrei să faci asta.”
“Nu mă interesează ce părere are el. Eu doar mă gândesc că am
putea intra într-o mare problemă,”a spus Casey.
“Taci, Casey. I-am pus o întrebare lui Ryan.”
“În regulă, eu cred doar că am putea intra într-o mare problemă,” a
răspuns Casey.
“Deci, de ce nu vrei să vii cu noi?” a insistat Josh încă o dată.
“Cred că este greşit,” a răspuns într-un final Ryan.
“Greşit?” au întrebat toţi trei.
“Da, este greşit.”
“Nu mă interesează ce crezi tu,” a spus Josh. “Chiar după şcoală
mă duc direct la Harper‟s. Sunt atât de mulţi oameni acolo la acea oră.
Nu vor observa niciodată că am luat câteva pachete de gumă. Vreau
doar să văd dacă pot. O să fie distractive. Mă însoţiţi băieţi sau nu?”
“În niciun caz,” a spus Casey. “Eu doar cred că ai putea intra într-o
mare problemă.”
“Vrei să încetezi să spui asta, Casey ?” interveni Aaron. “Eu merg.
Nu e o chestie aşa mare. Nu le vor lipsi niciodată câteva pachete de
gumă. Adică, nu este ca şi cum am jefui banca sau ceva de genul.”
“Deci, Ryan, te bagi?” a întrebat Josh.
“Nu, nu vin.”
“Ai uitat, Josh?” a spus Aaron. “El crede că este ceva greşit.” Şi-a
dat ochii peste cap şi a respirat profund.
Au plecat de la cantină şi s-au întors cu toţii în clasă. Când s-a
terminat şcoala în acea după-masă, Jush şi Aaron s-au îndreptat către
magazinul Harper‟s. Magazinul era plin cu oameni. S-au despărţit. Josh
a mers mai întâi la raionul cu bomboane. A stat un timp şi s-a uitat la
diferite feluri de bomboane şi s-a uitat în jur să vadă dacă îl urmăreşte
cineva. Apoi, a luat câteva pachete de gumă şi le-a îndesat în buzunarul
de la haina lui. (Arătaţi poza 2.) A ieşit din magazin fără să fie detectat.
Aaron a făcut la fel. A fost atât de uşor! A luat trei pachete şi a
plecat din magazin. Când au ieşit afară, au sărbătorit că nu au fost
prinşi şi au plecat acasă.
Ziua următoare la prânz şi-au împărtăşit bucuroşi aventura cu
Casey şi Ryan. (Arătaţi poza 3.)
“Am fost convins că o să intraţi într-o mare probemă, băieţi,” a spus
Casey.
“Ţi-am zis,” a răspuns Josh. “A fost bine şi uşor.”
“Deci, Casey, o să vii cu noi data viitoare?” a întrebat Aaron.
“Probabil. Sper doar să nu intru într-o mare problemă.”
“Poţi să încetezi să tot spui chestia asta cu „mare problemă‟,” s-a
răstit Aaron.
“Dar tu, Ryan?”a întrebat Josh. “Ai de gând să vii cu noi data
viitoare?”
“Nu. V-am spus că eu cred că este greşit. Să furi lucruri de la alţi
oameni este greşit. Biblia spune că Dumnezeu ne-a învăţat să nu furăm
de la alţi oameni,” a răspuns Ryan.
“Ia te uită, Josh. Acum o să înceapă să vorbească despre toată
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Imaginea 4

treaba aia cu creştinismul,” a spus Aaron apăsat.
“Eu doar cred că este greşit să furi.”
“Ei bine, nu trebuie să mai stai cu noi de acum înainte. Şi păstreazăţi pentru tine toată treaba asta cu învăţătura creştină.”
Cu asta, Josh, Aaron şi Casey s-au ridicat de la masă şi au plecat.
(Arătaţi poza 4.) L-au lăsat pe Ryan singur. El s-a simţit ca şi cum toată
lumea se holba la el. A fost jenat de felul zgomotos în care ei au plecat.
A fost trist că prietenii lui aveau o asemenea părere, dar era fericit că sa menţinut ferm.

 Concluzia lecţiei
Niciunul dintre noi nu vrea să treacă prin persecuţie. Este nevoie de
o dedicare mare pentru a crede ceva sau a crede în cineva atât de mult,
încât să fii dispus să suferi pentru aceasta. Un lucru îl ştim: nu suntem
singuri când suntem persecutaţi. Oamenii ne pot ignora. Putem chiar
să pierdem un prieten. Pot râde de noi şi poate chiar să ne rănească,
dar Isus a spus că va fi cu noi. El a trimis Duhul Lui cel Sfânt să ne
ajute. (Ioan 14:16)
Satan se foloseşte de persecuţia creştinilor pentru a-i împiedica pe
alţii să audă despre Isus. Isus ne-a spus să ne aşteptăm la persecuţie.
Isus a fost persecutat şi ne-a spus nouă că am putea trece prin asta.
Ne-a spus că Duhul Sfânt ne va ajuta în vremuri grele de persecuţie. Cu
ajutorul Duhului Sfânt, putem fi alergători în această alergare creştină
dacă ne vom aţinti ochii către ţinta din faţa noastră. Sper că veţi fi mai
convinşi ca niciodată să vă păstraţi credinţa indiferent de ce tensiune
va veni din partea oamenilor.
Haideţi să stăm puţin timp şi să ne concentrăm asupra relaţiei
noastre cu Isus; aţi auzit despre un bărbat care a crezut în Isus aşa de
mult, încât a murit pentru credinţa lui. Ştefan a înţeles că viaţa este mai
mult decât traiul pe acest păamânt. A ştiut că numai trăind pentru Isus
ne putem pregăti pentru viaţa veşnică.
1. Eşti pregătit pentru viaţa veşnică, după ce pleci de pe acest
pământ ? Pentru a fi pregătit, trebuie să Îl rogi pe Isus să îţi ierte
păcatele. Întrebaţi dacă sunt copii care vor să răspundă lui Isus.
Invitaţi-I pe aceia în faţă. O persoană adultă trebuie să îl ajute,
petrecând timp explicându-le despre mântuire şi conducându-i în
rugăciune.
2. După ce aţi auzit povestea lui Ştefan, v-aţi gândit dacă sunteţi
suficient de dedicaţi lui Dumnezeu? Ai fi gata să mori pentru
credinţa ta în Isus? Te simţi slab? Biblia spune: “Nu te teme,
căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt
Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor” (Isaia
41:10). Cum primeşti puterea de la Dumnezeu? Îi cerem Lui să
ne-o dea. Dacă simţiţi că aveţi nevoie ca Dumnezeu să vă
întărească, ridicaţi o mână. (Permiteţi să se răspundă.)
Invitaţi copiii care au răspuns să facă un pas înainte. Încurajaţi-i să se roage
folosind propriile lor cuvinte. Încheiaţi acest timp rugându-vă cu voce tare
pentru ca toţi copiii să audă ce v-aţi rugat pentru ei.
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 Provocarea săptămânală
În această săptămână, provocarea voastră este să invitaţi pe cineva
cu voi la biserică. Poate fi un prieten de la şcoală. Poate fi un vecin.
Poate fi un membru al familiei. Rugaţi-vă şi cereţi lui Dumnezeu să vă
dea curajul de care aveţi nevoie pentru a întreba pe cineva dacă vine cu
voi la biserică. Dumnezeu să va ajuta să fiţi îndrăzneţi. De asemenea,
rugaţi-L pe Dumnezeu să pregătească inima acelei persoane pentru a fi
gata să vină la biserică să audă despre Isus şi despre mântuire. Dacă
nu vor vrea să vină la biserică, trebuie să continuaţi să vă rugaţi pentru
el.

 Cuvântul din vocabular
Materiale:
Hârtie (atâtea foi
câte litere sunt în
cuvântul din vocabular)
Marker negru
Cronometru sau ceas
cu oprire manuală

“Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce vam poruncit.” (Matei 28:19-20).
Evanghelizare– a împărtăşi despre Isus şi mântuire
Pregătire: Scrieţi fiecare literă din cuvântul “evanghelizare” pe o bucată de
hârtie. Asiguraţi-vă că literele sunt suficient de mari pentru ca toţi copiii să le
vadă.
Ştiţi ce înseamnă evanghelizarea? (Permiteţi să se răspundă.)
Evanghelizarea înseamnă să împărtăşeşti despre Isus şi despre
mântuire. Evanghelizarea poate avea loc în diverse situaţii. Uitaţi
câteva exemple:
1. La şcoala duminicală, învăţătorul întreabă pe copii dacă vor să
se roage şi să Îi ceară lui Isus să le ia păcatul.
2. Un copil invită un prieten la biserică pentru a auzi despre Isus.
3. O femeie ajută şi are grijă de o mătuşă bătrână şi are astfel
şansa de a-i spune mătuşii că Isus a venit pe pământ să îi ierte
păcatele.
4. Unii oameni de la biserică merg într-o altă locaţie decât biserica
pentru a avea o slujbă specială ca să spună oamenilor despre
dragostea lui Dumnezeu.
5. Când un creştin trăieşte o viaţă supusă căilor lui Dumnezeu, ei
evanghelizează prin vieţile lor. Cei apropiaţi lor, cum ar fi
membri din familia lor, vor vedea ce face Dumnezeu în vieţile lor
chiar dacă ei nu vor spune nimic.
Pronunţarea cuvântului:
1. Despărţiţi în silabe cuvântul evanghelizare pentru copii. Scrieţi-l pe
tablă.
2. Ştergeţi cuvântul.
3. Împărţiţi clasa în 2 echipe.
4. Alegeţi 7 copii pentru fiecare echipă.
5. Invitaţi cei 7 copii dintr-o echipă să vină în faţa clasei.
6. Daţi la 5 dintre copii una dintre hârtiile cu o silabă scrisă pe ea.
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Silabele nu trebuie să fie în ordinea corectă.
7. Spuneţi copiilor să ţină în sus hârtiile lor pentru a putea fi văzute de
clasă.
8. Membrul rămas din echipă încearcă să pună literele în ordinea
corectă.
9. Cronometraţi echipa în acest timp.
10. Puneţi cealaltă echipă să facă acest lucru.
11. Echipa cu cel mai scurt timp, câştigă.
12. Membrii echipei îi pot ajuta pe jucători cu sugestii.

 Jocul recapitulativ
Materiale:
Tablă
Cretă
Scoci sau lipici
Cerc de hârtie

“Primul care termină”
Pregătire: Desenaţi următoarea imagine pe tablă, cât de mare puteţi.
Decupaţi un cerc mare din ziar (4cm x 4cm). Folosiţi scoci sau lipici pentru a
ataşa cercul pe căsuţa de începere.
START

Acest joc se face
în grup şi nu
împărţiţi în două
echipe. Opţiune:
faceţi două table
de joc şi împărţiţi
grupa în două
echipe. Alternaţi
punerea
întrebărilor între
echipe. Prima
echipă care
termină, va
căştiga.

SFÂRŞIT
Pentru a juca:
1. Alegeţi un copil din grupă pentru a răspunde la o întrebare
recapitulativă.
2. Dacă acesta va răspunde corect, va muta cercul de hârtie un loc pe
tabla de joc. Dacă acesta nu răspunde corect, va muta cercul un loc
mai în urmă. Dacă cercul se află în căsuţa de începere, copilul nu va
trebui să-l mute în spate.
3. Când cercul ajunge la căsuţa de final, jocul se termină.
Întrebări:
1. Cu ce este comparată viaţa unui creştin? (O alergare)
2. Ce voiau Josh şi Aaron să facă Ryan? (Să fure.)
3. În povestirea biblică de azi, cine a fost persecutat? (Ştefan)
4. Când suntem persecutaţi, ce trebuie să facem? (Să perseverăm;
răspunsurile pot varia.)
5. Cum a fost Ştefan ucis? (Cu pietre)
6. Cum s-a simţit Ryan când prietenii lui l-au lăsat? (Jenat sau trist)
7. Numeşte un mod în care oamenii ne pot persecuta. (Să ne ignore,
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să râdă de noi, să ne rănească.)
8. Când ne simţim singuri în mijlocul persecuţiei, cine este cu noi să ne
întărească? (Isus sau Duhul Sfânt)
9. Care sunt câteva lucruri pe care le poţi face pentru a fi puternic în
alergarea de creştin? (Să te rogi, să citeşti Biblia, să ai prieteni
creştini, să mergi la biserică.)
10. Isus l-a ajutat pe Ştefan să __________ pe cei ce aruncau cu pietre
în el. (Ierte)
11. Unde se găseşte versetul nostru de memorat? (1 Corinteni 9:24)
12. Ce înseamnă evanghelizarea? (Să împărtăşeşti despre Isus şi
mântuire.)

 Vizuale
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