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L E C Ţ I A  T R E I

Referinţe
Faptele 17,15-34; Faptele
apostolilor, pag. 231-242

Text de memorat
„Dumnezeu... nu este

departe de... noi.”
(Faptele 17,27)

Obiective pentru copii
Să știe că a-L sluji pe

Dumnezeu înseamnă a-L
cunoaște suficient de bine
încât să le putem spune și

altora despre El.
Să simtă dorinţa de a-L
cunoaște pe Dumnezeu

mai bine, astfel încât să le
poată spune celor din jur

despre El.
Să acţioneze, căutând

să-L cunoască mai bine
pe Dumnezeu și să le spună

celor din jur despre El.

Mesaj
Eu Îi slujesc

lui Dumnezeu
și când le spun altora

despre El.

Un Dumnezeu

necunoscut

Tematica lunii

Cei din jur Îl pot vedea pe Isus oglindit în noi.

Schiţa lecţiei
Pavel este în Atena și e preocupat de faptul că peste tot

sunt idoli. El vorbește despre Isus cu oricine vrea să-l asculte.
Unii îl consideră un palavragiu, nimic mai mult. Dar Pavel este in-
vitat în areopag să explice mai multe lucruri despre Dumnezeu.
El face referire la altarul închinat „unui dumnezeu necunos-
cut” și Îl proclamă înaintea atenienilor pe Dumnezeul cel ade-
vărat. Apoi le vorbește despre învierea lui Isus. Unii râd batjo-
coritor, alţii vor să afle mai multe, iar unii îl cred cu toată inima.

Aceasta este o lecţie despre slujire.
Când ajungem să-L cunoaștem îndeaproape pe Dumnezeu,

vom primi puterea de a vorbi plini de curaj și îndrăzneală chiar
și cu cei mai inteligenţi necredincioși. Nu numai că vom avea
încredere în noi înșine, dar ne vom simţi constrânși să îi vorbim
lumii despre El.

Pentru instructor
Atena – „Cea mai ilustră cetate din Grecia antică. [...]

Numele îi provine de la Atena, zeiţa-patroană a acestei cetăţi.
Apostolul Pavel a venit la Atena în cursul celei de a doua
călătorii misionare. [...] În timp ce stătea de vorbă cu oamenii,
în agora, a descoperit că atenienii sunt niște oameni curioși
(Faptele 17,21) și religioși (vers. 22). Faptul că erau religioși era
un lucru evident pentru toată lumea, din moment ce în Atena
erau aproximativ 3.000 de statui – majoritatea dintre ele fiind
obiecte de închinare –, precum și multe temple și altare. Printre
toate acestea, se găsea și un altar dedicat unui zeu necunos-
cut (vers. 23). Până în prezent, în urma excavaţiilor făcute, nu
s-a descoperit niciun altar purtând această inscripţie în Atena,
însă un altar descoperit în Pergam are o inscripţie spartă care
face referire la un zeu [necunoscut].” (Comentariul biblic
adventist, vol. 8, pag. 95, 96)

Areopag – nume dat unui deal stâncos și fără vegetaţie
aflat la nord-vest de Acropole în Atena antică, existând indicii
că acest deal a fost închinat lui Ares, zeul războiului. În același
timp, areopag se numea și consiliul suprem de judecată și de
control în Atena antică.

Decorarea sălii
Vezi Lecţia 1.

�
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SLUJIRE

Program

Secţiunea din
lecţie

     Bun venit

Activităţi de
pregătire

Laudă și
rugăciune

Lecţia biblică

Aplicarea
lecţiei

Transmiterea
lecţiei

Minute

Pe parcurs

Max. 10

Max. 10

Max. 20

Max. 15

Max. 15

Activităţi

Întâmpinaţi-i pe copii
la ușă. Întrebaţi-i cum
se simt.

A. Sesiune de laudă

B. Îl cunoașteţi?

Părtășie
Cântare
Misiune
Daruri

Rugăciune

Experimentarea
povestirii

Textul de memorat
Studiul biblic

Ce știm noi

Cartea cu vești bune

Materiale necesare

Cilindri de hârtie sau de car-
ton (de ex. cei folosiţi la sulu-
rile de hârtie igienică), carioci
Fotografie cu o persoană
cunoscută de dvs., dar nu și
de copii

-
La alegere
Vești misionare pentru copii
Coș de daruri cu însemne
specifice diviziunii, care
beneficiază de darurile din
Sabatul 13 (opţional)
-

Postament; hârtie maro sau
închisă la culoare; cutii sau
pietre mari; inscripţie cu me-
sajul: „un dumnezeu necunos-
cut”; costume
Ziar, markere roșii și negre
Biblii, hârtie

Tablă și cretă

Carton, coli liniate, carioci,
creioane, capsator sau sfoară,
perforator (opţional)

Ori
cân

d

1

2

3

4
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Activităţi de pregătire

Alegeţi activitatea care se potrivește cel mai bine grupei dumneavoastră.

A. Sesiune de laudă

Invitaţi-i pe copii în sală, dar nu rostiţi cu voce tare cuvintele, ci doar
mimaţi-le, fără glas: „Bună dimineaţa! Bine aţi venit! Mă bucur să vă văd.
Luaţi loc!”

Întrebaţi: Cum v-aţi simţit când nu am vorbit tare cu voi? (Ne-am întrebat
ce se întâmplă.) Cine e mai ușor de înţeles: cineva care vorbește sau cineva
care nu poate vorbi? (cineva care vorbește, care își folosește vocea) Noi, toţi
cei de faţă, putem vorbi, nu-i așa? Avem un Dumnezeu minunat, care vrea să
le spunem și altora despre El. De multe ori însă noi nu ne facem auziţi, așa
cum am făcut și eu când aţi venit în sală. Noi Îl slujim pe Dumnezeu atunci
când Îl cunoaștem suficient de bine pentru a le spune altora despre El. În
continuare, ne vom folosi vocile pentru a-L lăuda pe Dumnezeu.

Distribuiţi cilindrii din carton (sau pot fi și de hârtie obișnuită) și lăsaţi-i pe
copii să-i decoreze și coloreze. Explicaţi-le copiilor că acestea sunt „trompe-
te de laudă” și nu pot fi folosite decât cu scopul de a-L lăuda pe Dumnezeu.
Puneţi-vă „trompeta” la urechea unui copil și șoptiţi-i câteva cuvinte de
laudă la adresa lui Dumnezeu, de exemplu: Slavă Domnului! Isus trăiește și
Dumnezeu te iubește! Copilul să se întoarcă spre colegul de lângă el și să
repete mesajul, cu ajutorul cilindrului, apoi acesta mai departe și tot așa, de
jur împrejurul sălii. După ce toată lumea a auzit mesajul de laudă, repetaţi-l cu
voce tare la unison, în „trompete”.

Întrebări și răspunsuri
V-a plăcut să-L lăudaţi pe Dumnezeu în felul acesta? Noi Îi slujim lui

Dumnezeu atunci când le spunem altora despre El. I-aţi spus cuiva despre
Dumnezeu în săptămâna care a trecut? Cui i-aţi spus? De ce? Haideţi să nu
uităm să le spunem celor din jur ce Dumnezeu minunat avem. Haideţi să
învăţăm împreună mesajul nostru de astăzi:

 EU ÎI SLUJESC LUI DUMNEZEU șI CÂND LE SPUN ALTORA DESPRE EL.

B. Îl cunoașteţi?
Arătaţi fotografia. Puneţi-le copiilor diferite întrebări legate de persoana

respectivă, de exemplu: Cum o cheamă? Care e mâncarea ei preferată? Ce
vă place cel mai mult la ea? etc. Când copiii vă vor spune că nu știu nimic
despre acea persoană, descrieţi-o dumneavoastră. Apoi spuneţi: Ca să
putem spune anumite lucruri despre cineva, trebuie ca mai întâi să îl
cunoaștem. Astăzi, vom afla anumite lucruri despre Pavel. El Îl cunoștea

1

Materiale necesare:

� Cilindru de carton
pentru fiecare
copil

� Markere

�

L E C Ţ I A  P E N T R U  I N S T R U C T O R
Bun venit

Întâmpinaţi-i pe copii la ușă. Întrebaţi-i cum li s-a părut săptă-
mâna trecută – ce i-a mulţumit sau i-a îngrijorat. Încurajaţi-i să-și
împărtășească experienţele legate de ultima lecţie. Începeţi
activitatea de pregătire pe care aţi ales-o.

Materiale necesare:

� Fotografie cu o
persoană cunos-
cută de dvs., dar
nu și de copii
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foarte bine pe Isus, prietenul lui. De fapt, Pavel știa atât de multe lucruri
despre Isus, încât putea foarte ușor să le spună și altora despre El.

Întrebări și răspunsuri
Cum v-aţi simţit când v-am cerut să-mi spuneţi diferite lucruri despre

această persoană pe care nu o cunoșteaţi? Cine vrea să răspundă la
întrebările pe care le-am pus, însă să se refere la o persoană pe care o
cunoaște? Copiii vor ridica mâna. Lăsaţi-i să răspundă la întrebările dvs.
anterioare, însă să se refere la cineva cunoscut. Apoi întrebaţi: Cum putem
ajunge să-L cunoaștem pe Isus? (Citind Biblia, mergând la biserică, rugându-
ne etc.) Îl cunoașteţi suficient de bine pe Isus, încât să le spuneţi altora
despre El? Haideţi să învăţăm cu toţii mesajul nostru de astăzi:

EU ÎI SLUJESC LUI DUMNEZEU șI CÂND LE SPUN ALTORA DESPRE EL.

Laudă și rugăciune

Părtășie

Relataţi în clasă bucuriile și întristările care v-au fost împărtășite la început (dacă situaţia
este adecvată). Rezervaţi timp pentru a discuta învăţăturile din lecţia trecută și recapitulaţi
textul de memorat de Sabatul trecut. Anunţaţi dacă au fost aniversări sau realizări speciale ale
copiilor. Uraţi-le un bun venit călduros, în mod deosebit musafirilor.

Misiune
Citiţi o povestire din Vești misionare pentru copii. Discutaţi despre modul în care personajul

din povestire i-a slujit lui Isus, spunându-le altora despre El.

Daruri
Istoria lui Isus trebuie spusă pretutindeni în lume. În acest trimestru, darurile noastre vor

ajunge în Diviziunea ............, unde banii aceștia îi vor ajuta pe oameni să afle despre Isus.
Poate că voi nu o să puteţi niciodată să ajungeţi acolo, dar puteţi oferi bani pentru ca
altcineva să meargă și să le spună oamenilor despre Isus. Faceţi colecta.

Rugăciune

Fiecare copil să-și aleagă un partener, întrebându-se unul pe altul ce motive de rugăciune
au. Înainte de a se ruga, fiecare trebuie să-i spună celuilalt un lucru care îi place la Dumnezeu.
Apoi să-I spună și lui Dumnezeu în rugăciune. Un adult să se roage ca toţi cei din grupă să
dorească să le spună altora despre Dumnezeu.

Ori
cân

d

�
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Experimentarea povestirii

Pregătiţi un mic „deal”, cu
ajutorul postamentului. Acoperiţi-l
cu hârtie maro sau de altă culoare
închisă sau cu hârtii mototolite,
care să reprezinte pietrele. Lângă
„deal” realizaţi un „altar” mic,
clădind cutii una peste alta sau
pietre. În faţa „altarului”, puneţi
semnul cu „un dumnezeu
necunoscut”.

Un instructor să fie îmbrăcat în cos-
tum de personaj biblic și să vorbească
în faţa copiilor ca și când ar fi Pavel
vorbindu-le atenienilor. Alţi instructori
să îl întrerupă din când în când, stri-
gând: „Ești un palavragiu!” „Nu poate
fi adevărat așa ceva!” „Nu te cre-
dem!” Spuneţi-le copiilor să răspundă
la aceste întreruperi, adresându-se lui
Pavel: „Nu te opri! Noi vrem să aflăm
mai multe!”

Personaje: Pavel, prietenii lui Pavel
din Bereea, bărbaţii din areopag, cei
care vor să afle mai multe de la Pavel

[Pavel face gesturi spre prietenii lui
din Bereea.] „Vă mulţumesc că aţi
venit cu mine până la Atena!” le zise
Pavel prietenilor lui din Bereea.
Aceștia tocmai aflaseră despre Isus și
îl însoţiseră pe Pavel, ca să afle mai
multe în timpul călătoriilor lui.

„Vă rog să mi-i trimiteţi pe Sila și pe
Timotei cât mai curând posibil!” a
adăugat Pavel în timp ce își lua rămas-
bun de la prietenii lui, care acum se
întorceau acasă, în Bereea. [Pavel
face cu mâna.]

Pavel a rămas singur în Atena. Aici,
nimeni nu auzise despre Isus și nimeni
nu credea în El. [Pavel îngenunchează
și se roagă.] „Scumpe Isuse,” zise el în
rugăciune, „arată-mi cum să le vor-
besc oamenilor din această cetate
despre dragostea Ta!” [Pavel se ridică
și privește atent în jur.]

Pretutindeni în cetate erau statui
frumoase, clădiri și opere de artă. Mai
erau și nenumărate temple împodobite
și înţesate cu idoli. Se spunea că ce-
tatea Atena era plină de oameni înţe-
lepţi. Însă, în timp ce se plimba prin
cetate, Pavel i-a compătimit pe locu-
itori. Ei credeau că știu multe lucruri.
Însă, în realitate, nu știau ce era cel
mai important: nu Îl cunoșteau pe Isus.

Pavel a început să stea de vorbă cu
oamenii. Cuvintele lui îi puneau pe
gânduri pe ascultători, așa că au
început să îi pună întrebări. Doreau să
audă ce avea el să le spună despre
Isus. Într-o zi, cineva l-a invitat pe
Pavel să vorbească în areopag, care
era consiliul de conducere al Atenei.
Areopagul era și un deal unde se
adunau filozofii ca să stea de vorbă și
să audă noutăţi. Acești oameni erau
consideraţi foarte inteligenţi și foarte
înţelepţi. Era o onoare să fii invitat să
vorbești acolo. [Pavel urcă pe „deal”.]

„Prieteni, a început Pavel, văd că
sunteţi foarte religioși. Oriunde îmi în-
torc privirea văd statui și altare ale
unor dumnezei. [Pavel arată spre „al-
tar”.] Pe una dintre statui am citit ur-
mătoarele cuvinte: UNUI DUMNEZEU
NECUNOSCUT. Astăzi am venit aici să
vă vorbesc despre acest Dumnezeu.”
[Instructorii să se ridice și să strige:
„Ești un palavragiu!” Copiii să răspun-
dă: „Nu te opri! Vrem să aflăm mai
multe.”]

Cu multă atenţie, Pavel a început să
povestească faptul că Dumnezeul
adevărat a creat lumea și tot ce este în
ea. Le-a spus că Dumnezeul din ceruri
este Cel care le dă viaţă tuturor oame-
nilor și îi ajută să respire în fiecare mi-
nut. [Instructorii: „Nu te credem!”
Copiii: „Nu te opri! Noi vrem să aflăm
mai multe!”] Pavel a continuat să vor-
bească, iar unii îl ascultau cu atenţie.
Mai departe, el le-a spus despre învi-
erea lui Isus. Unii dintre ei au strigat:

2

Lecţia biblică

Materiale necesare:

� Postament
� Hârtie închisă la

culoare
� Cutii sau pietre

mari
� Inscripţie cu: „un

dumnezeu
necunoscut”

� Costume de
personaje biblice
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„Ești un palavragiu! [Instructorii să re-
pete.] Nu știi ce vorbești!” [Instructorii
să spună: „Nu putem crede așa ceva!
Nu te credem!”] Însă alţii au spus:
„Vrem să aflăm mai multe!” [Copiii să
repete.]

În Atena, nu credeau prea mulţi oa-
meni în Isus. Ei se considerau mai înţe-
lepţi decât Dumnezeu. Însă unii ateni-
eni au devenit creștini. Dionisie, care
era un om important din conducerea
cetăţii, și o femeie pe nume Damaris
și-au predat inima lui Isus.

Pavel a putut să le vorbească plin
de curaj oamenilor din Atena, fiindcă el
însuși Îl cunoștea pe Dumnezeu. Ce pu-
teţi face și voi pentru a-L cunoaște mai
bine pe Isus? Nu uitaţi faptul că, pentru
a le povesti și altora despre Isus, noi
înșine trebuie să-L cunoaștem foarte
bine.

Întrebări și răspunsuri
Aţi vizitat vreodată un oraș mare, cu

clădiri frumoase, statui și monumente?
Cum v-aţi simţi dacă aţi fi trimiși să
predicaţi acolo? (neliniștiţi, speriaţi) De
ce lui Pavel nu i-a fost teamă deloc să
predice într-un asemenea oraș mare?
(pentru că Îl cunoștea bine pe Isus și
știa că Isus va fi cu el) Când o să vă fie
teamă să le povestiţi altora despre
Isus, ce o să vă aduceţi aminte? (Că
Isus este cu noi și ne va ajuta.) Haideţi
să repetăm mesajul nostru:

EU ÎI SLUJESC LUI DUMNEZEU șI CÂND LE
SPUN ALTORA DESPRE EL.

Textul de memorat

Din timp, cu ajutorul unui marker
gros, scrieţi textul de memorat pe o
coală mare de ziar, peste cuvinte. În
cazul în care consideraţi că nu se
înţeleg cuvintele textului, puteţi lipi o
coală albă de hârtie și pe ea să scrieţi
textul de memorat.

Spuneţi: Pavel răspândea vești
bune pretutindeni, dar astăzi noi
putem citi și singuri aceste vești bune.
Citiţi cu toţii versetul de câteva ori, pu-

nând coala de ziar undeva la vedere
pentru toată lumea.

La fiecare patru copii, daţi-le câte o
foaie mare de ziar. Daţi-le markerele
roșii, cu care să scrie ISUS peste scri-
sul de pe ziar (așa cum a fost scris
textul de memorat). Explicaţi-le faptul
că Isus se află în centrul tuturor lucru-
rilor. Apoi rugaţi copiii să caute în
articolele din ziar toate cuvintele din
textul de memorat. Pentru ca activita-
tea să fie și mai interesantă, puteţi
organiza un concurs între băieţi și fete:
care găsește cel mai repede cuvin-
tele. După ce toate echipele au termi-
nat, repetaţi în cor textul de memorat.
Continuaţi, până se știe versetul pe de
rost.

Studiul biblic

Din timp, scrieţi textele de mai jos și
răspunsurile, pe hârtii separate. Faceţi
atâtea copii câţi membri are grupa.
Înainte de sosirea copiilor, ascundeţi
bileţelele prin sală (atât textele, cât și
răspunsurile) și apoi, la momentul
cuvenit, trimiteţi-i pe copii să le gă-
sească.

1 Tesaloniceni 5,17 Rugăciunea
Psalmii 96,2 Cântatul
2 Timotei 3,14-17 Citirea din

Cuvântul lui
Dumnezeu

Proverbele 1,33 Ascultarea
Psalmii 37,3.5.7 Încrederea/

Credinţa

Spuneţi: După ce aţi găsit o foaie
de hârtie, întoarceţi-vă la locurile
voastre. Dacă pe bileţel aveţi un text,
căutaţi-l și încercaţi să răspundeţi la
următoarea întrebare: „Ce îmi spune
acest text să fac, pentru a-L cunoaș-
te mai bine pe Isus?” Apoi încercaţi
să-l găsiţi pe colegul care are pe
bileţel răspunsul corespunzător
textului vostru. Așezaţi-vă împreună.
După ce s-au format toate perechile,
puneţi-le întrebarea: Ce putem face
pentru a-L cunoaște pe Isus mai bine?
Așteptaţi răspunsurile.

Materiale necesare:

� Ziar
� Markere roșii și

negre

�
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Spuneţi: Pavel Îl cunoștea pe Isus
foarte bine. Care sunt câteva
modalităţi prin care Pavel le predica
altora despre Isus? Rugaţi pe cineva
să citească Faptele 17,16-18, cu voce
tare, și să răspundă la întrebare. (Stă-
tea de vorbă cu grecii și cu evreii, în
sinagogă, sau pe stradă cu oricine ar
fi vrut acest lucru. El predica vestea
bună despre Isus și învierea Sa.)

Întrebări și răspunsuri
Care dintre modalităţile enumerate

de noi le practicaţi cel mai des? (ru-
găciunea, cântatul, citirea din Biblie,
ascultarea, credinţa) Cum Îl „ascul-

taţi” pe Dumnezeu? (mergem la biseri-
că, mergem în natură, citim din Cuvân-
tul Său, ascultăm de părinţi, de profe-
sori, de pastor etc.) Când vom ajunge
să-L cunoaștem bine pe Isus, ce vom
face? (Le vom spune altora ce minunat
e Isus.) În ce fel le veţi spune altora
despre Isus în săptămâna care
urmează? (îi vom invita pe prietenii
noștri la Școala de Sabat, la clubul de
exploratori și le vom povesti cum ne-a
răspuns Isus la rugăciuni etc.) Haideţi
să repetăm mesajul nostru de astăzi:

EU ÎI SLUJESC LUI DUMNEZEU șI CÂND LE
SPUN ALTORA DESPRE EL.

4

Aplicarea lecţiei

Ce știm noi

Gândiţi-vă împreună cu toţi membrii
grupei la lucruri pe care ei le știu
despre Isus și le pot împărtăși cu
oamenii din jurul lor. Faceţi, la vedere,
o listă cu toate ideile.

Întrebări și răspunsuri
Câţi dintre voi le-aţi povestit

despre Isus unor oameni care nu Îl
cunoșteau? Așteptaţi răspunsuri. Vreţi

să ne povestiţi și nouă ce și cum s-a
întâmplat? Încurajaţi-i pe copii să-și
spună experienţele. Cum v-aţi simţit
când aţi vorbit cu cineva despre Isus?
(bucuroși, ne-am fi dorit să fim ascultaţi
mai mult etc.) Ce lucruri pe care le știţi
despre Isus le-aţi împărtășit celor din
jur? Ce nu trebuie să uitaţi niciodată?
Repetaţi mesajul:

EU ÎI SLUJESC LUI DUMNEZEU șI CÂND LE
SPUN ALTORA DESPRE EL.

�

Materiale necesare:

� Tablă și cretă

Transmiterea lecţiei

3

�

Cartea cu vești bune

Spuneţi-le copiilor să realizeze o
„Carte cu vești bune” despre Isus.
Folosiţi carton pentru coperte și lă-
saţi-i pe copii să le coloreze și să le
deseneze. Capsaţi foile liniate între
coperte (sau folosiţi perforator și
sfoară sau panglică). Rugaţi copiii să
se gândească la persoana căreia vor
să îi ofere această carte și să îi scrie
numele pe prima pagină: „.........., Isus te
iubește!”

Pe celelalte pagini, spuneţi-le să
copieze câteva dintre sugestiile
strânse la Aplicarea lecţiei. Încurajaţi-i
să facă și desene pe fiecare pagină.

Întrebări și răspunsuri
Persoana căreia îi veţi oferi „car-

tea” Îl cunoaște pe Isus? Ce îi veţi
spune înainte să i-o oferiţi? (Uite, aici
am realizat ceva special pentru tine!
Vrei să-ţi povestesc despre ce e
vorba?) Ce simţiţi când vă gândiţi că o

Materiale necesare:

� Carton
� Foi liniate
� Carioci
� Creioane
� Capse sau

sfoară
� Perforator

(opţional)
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să fiţi în situaţia de a-i vorbi acestei
persoane despre Dumnezeu? (abia
așteptăm; ne e teamă; sperăm să nu
râdă de noi; vrem să-L cunoască pe

Isus etc.) Haideţi să repetăm mesajul
nostru de astăzi:

EU ÎI SLUJESC LUI DUMNEZEU șI CÂND LE
SPUN ALTORA DESPRE EL.�

Încheiere
Rugaţi-vă cu toţii pentru a avea dorinţa și curajul de a le spune altora că Isus îi

iubește.
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Lecţia 3

Un Dumnezeu necunoscut

Referinţe
Faptele 17,15-34; Faptele apostolilor, pag. 231-242

Mesaj
Eu Îi slujesc lui Dumnezeu și când le spun și altora despre El.

Text de memorat
„Dumnezeu... nu este departe de... noi.” (Faptele 17,27)

M A T E R I A L E  P E N T R U  C O P I I

Te-ai prefăcut vreodată că nu auzi chemarea
mamei de prima dată? Uneori ne prefacem că nu
auzim când cineva ne strigă. Mai ales atunci
când trebuie să facem ceea ce nu vrem! Odată,
Pavel a încercat să le spună oamenilor vestea
bună despre Isus, însă mulţi dintre ei nu au vrut
să asculte.

„Vă mulţumesc că aţi venit cu mine în
Atena!” le zise Pavel prietenilor lui din Bereea.
Aceștia tocmai aflaseră despre Isus și îl
însoţiseră pe Pavel, ca să afle mai multe în timpul
călătoriilor lui.

„Vă rog să mi-i trimiteţi pe Sila și pe Timotei
cât mai curând posibil!” zise Pavel în timp ce își
lua rămas-bun de la prietenii lui, care acum se
întorceau acasă la ei, în Bereea.

Pavel a rămas singur în Atena. Aici, nimeni nu
auzise despre Isus și nimeni nu credea în El.
„Scumpe Isuse,” zise el în rugăciune, „arată-mi
cum să le vorbesc oamenilor din această cetate
despre dragostea Ta!”

Pretutindeni în cetate erau statui frumoase,
clădiri și opere de artă. Mai erau și nenumărate
temple împodobite și înţesate cu idoli. Se spunea
că Atena era plină de oameni înţelepţi. Însă, în
timp ce se plimba prin cetate, Pavel i-a compă-
timit pe locuitori. Ei credeau că știu multe lucruri.
Însă, în realitate, nu știau ce era cel mai
important: nu Îl cunoșteau pe Isus.

Pavel se opri ca să stea de vorbă cu oamenii.
Cuvintele lui îi puneau pe ascultători pe gânduri,
așa că au început să îi pună întrebări. Doreau să

audă ce avea el să le spună despre Isus. Într-o
zi, cineva l-a invitat pe Pavel să vorbească în
areopag. Areopagul era un loc unde se adunau
filozofii ca să stea de vorbă și să audă ceva nou.
Se credea că acești oameni sunt foarte
inteligenţi și foarte înţelepţi. Era o onoare să fii
invitat să vorbești acolo.

„Prieteni,” a început Pavel, „văd că sunteţi
foarte religioși. Oriunde îmi întorc privirea văd
statui și altare ale unor dumnezei. Pe una dintre
statui am citit următoarele cuvinte: UNUI
DUMNEZEU NECUNOSCUT. Astăzi, am venit aici
să vă vorbesc despre acest Dumnezeu. El este
Dumnezeul adevărat al cerului, care a creat
lumea și tot ce este în ea. Dumnezeul din cer
este cel care ne dă viaţă și suflare tuturor.”

Oamenii îl ascultau acum cu atenţie. Mai
departe, Pavel le-a spus despre învierea lui Isus.
Unii dintre ei au zis: „Ești un palavragiu! Nu știi
ce vorbești!” Însă alţii au spus: „Vrem să aflăm
mai multe.”

În Atena nu credeau prea mulţi oameni în
Isus. Ei se credeau mai înţelepţi decât Dumnezeu.
Însă unii au devenit creștini. Dionisie, care era
un om important din conducerea cetăţii, și o
femeie pe nume Damaris și-au predat inima lui
Isus.

Pavel a putut să le vorbească oamenilor din
Atena fiindcă el însuși Îl cunoștea pe Dumnezeu.
Ce poţi să faci ca să Îl cunoști și tu pe Isus mai
bine? Vrei să Îl cunoști pe Isus ca să le poves-
tești și altora despre El?
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Sabat
Putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai

bine, cercetând natura. Dacă este posibil, ieși la
plimbare cu familia ta. Încearcă să descoperi
ceva nou în natură. Spune-i unui prieten sau
cuiva care nu Îl cunoaște pe Dumnezeu, ce ai
descoperit. Găsiţi un loc liniștit și citiţi împreună
povestirea de săptămâna aceasta.

Citiţi cu toţii Faptele 17,24-27. Textul de
memorat este o parte a versetului 27.

Cântaţi un cântec despre dragostea lui
Dumnezeu, apoi rugaţi-vă împreună.

Duminică
La altar, citește împreună cu familia Faptele

17,15-18 și discutaţi. Cum aţi putea să le vorbiţi
altor oameni despre vestea bună cu privire la
Isus? Scrie mai jos două idei:

______________________________________________
______________________________________________

Scrie o compunere în care să prezinţi istoria
familiei tale. Enumeră câteva întâmplări prin care
aţi trecut. Pe unele dintre ele poţi să le poves-
tești cu amănunte. Apoi scrie despre cea mai
bună veste din câte există – cea despre Isus.
Decorează foaia. Copiază compunerea în mai multe
exemplare și dăruiește-o prietenilor și rudelor.

Repetaţi împreună textul de memorat.

 Luni
Citește Faptele 17,19-23. Cum a vorbit Pavel

despre vestea cea bună? Scrie mai jos ce
inscripţie era pe unul dintre altarele din Atena:

__________________________________

Ce ai putea tu să-i spui unui om despre
Dumnezeul adevărat?

Dacă ai robot telefonic, înregistrează un salut
vesel, folosind un cântec, o glumă sau câteva
versuri dintr-o poezie, care să le vorbească oa-
menilor despre vestea cea bună cu privire la
Isus.

Compune o melodie pentru cuvintele din
textul de memorat.

Marţi
Citește la altarul familial finalul predicii pe

care le-a ţinut-o Pavel atenienilor, Faptele 17,24-
31. Ce parte din povestire îţi place cel mai mult?

I-ai dăruit cuiva „Cartea cu vești bune” pe
care ai făcut-o la Școala de Sabat?

Ac tiv i tăţi

Descoperă textul de memorat în cuvintele
următoare (codul este: x=a; y=d; b=e; w=i; h=m;
k=n; q=o; v=p; c=r; l=s; j=t; g=u; ţ=z). YGHKBŢBG
KG   BLJB YBVXCJB YB KQW

Miercuri
Dacă i-ai dăruit cuiva „Cartea cu vești bune”,

povestește despre aceasta familiei tale. Citiţi
împreună Faptele 17,32-34. Ce au zis oamenii din
Atena când le-a spus Pavel vestea cea bună?

Povestirea noastră se găsește în cartea
Faptele apostolilor. Care sunt cele patru cărţi
care se găsesc înaintea Faptelor apostolilor? Ele
se numesc cele patru ________. (Întreabă-i pe
membrii familiei.)

Repetă textul de memorat. Desenează ce îţi
spune ţie acest verset.

Joi
Caută în Biblie următoarele trei versete, îm-

preună cu familia. Scrie câteva cuvinte despre
Isus, pe care le poţi spune celor din jurul tău.

1 Petru 5,7
Matei 6,25
Matei 7,5
Realizează trei semne de carte. Scrie pe

fiecare dintre ele câte unul din versetele de mai
sus și cuvintele despre Isus la care te-ai gândit.
Decorează-le și dăruiește-le prietenilor tăi.

Repetă textul de memorat.

Vineri
La deschiderea Sabatului, interpretaţi pe

roluri povestirea de săptămâna aceasta. Repetă
textul de memorat. Spune cum a fost când le-ai
vorbit altora despre vestea bună cu privire la
Isus. Cui i-a mai plăcut să vorbească despre
Isus?

Cântaţi câteva colinde în timp ce citiţi Luca
2,8-14. Scrie pe o felicitare textul din Luca 2,10 și
adaugă și un mesaj vesel. Decoreaz-o și trimite-o
unei persoane care are nevoie de încurajare.
Poţi vorbi despre vestea bună oricând, nu numai
cu ocazia sărbătorilor de iarnă!

Cântaţi despre dragostea lui Dumnezeu, apoi
rugaţi-vă împreună.


