
T e-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.
Aceştia tocmai aflaseră
despre Isus şi îl însoţiseră
pe Pavel, ca să afle mai
multe în timpul
călătoriilor lui.

„Vă rog să mi-i
trimiteţi pe Sila şi pe
Timotei cât mai curând
posibil!” zise Pavel în
timp ce îşi 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 şi
nimeni nu credea în El.
„Scumpe Isuse, zise el
în rugăciune, arată-mi
cum să le vorbesc oa -
me nilor din această
cetate despre dragostea
Ta!”

Pretutindeni în cetate
erau statui frumoase,
clădiri şi opere de artă.

Mai erau şi nenumărate temple împodobite şi
înţesate cu idoli. Se spunea că Atena era plină
de oameni înţelepţi. Însă, în timp ce se plimba
prin cetate, Pavel i-a compă ti mit pe locuitori. Ei
credeau că ştiu multe lucruri. Însă, în realitate,
nu ştiau ce era cel mai important: nu Îl cunoş -
teau pe Isus.
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Faptele 17:15-34; Faptele apostolilor, pp. 231–242
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Pavel se opri ca să stea de vorbă cu oamenii.
Cuvintele lui îi puneau pe ascultători pe gân -
duri, aşa 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 filosofii ca să stea de vorbă şi
să audă ceva nou. Se credea că aceşti oameni
sunt foarte inteligenţi şi foarte înţelepţi. Era o
onoare să fii invitat să vorbeşti acolo.

„Prieteni,” a început Pavel, „văd că sunteţi
foarte religioşi. Ori unde îmi în torc privirea văd
statui şi altare ale unor dumne zei. Pe una dintre
statui am citit ur mă toarele cuvinte: UNUI 
DUMNEZEU
NECUNOS CUT.
Astăzi, am venit aici
să vă vorbesc
despre acest
Dumnezeu. El este
Dum nezeul ade vă -
rat al ce rului. El a
creat lumea şi tot ce
este în ea. Dum -
nezeul din cer este
cel care ne dă viaţă
şi suflare tuturor.”

Oamenii îl ascul -
tau acum cu atenţie.
Mai departe, Pavel
le-a spus despre
învierea lui Isus. 
Unii dintre ei au 
zis: „Eşti un 
pala  vra giu! Nu ştii
ce vorbeşti!” Însă alţii au spus: „Vrem să aflăm
mai multe.”

În Atena nu credeau prea mulţi oameni în
Isus. Ei se credeau mai înţelepţi decât Dum -

nezeu. Însă unii au devenit creş tini. Dio ni sie,
care era un om im portant din conducerea ce -
tăţii, şi o femeie pe nume Da maris şi-au predat
inima lui Isus.

Pavel a putut să le vorbească oamenilor din
Atena fiindcă el însuşi Îl cunoştea pe Dumnezeu.

Ce poţi să faci ca să Îl cunoşti şi tu pe Isus mai
bine? 

Vrei să Îl cunoşti pe Isus ca să le povesteşti şi
altora despre El?

15

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

Text de memorat

„Dumnezeu... 

nu este departe 

de...  noi.”

(Faptele 17:27)
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Oamenii care cerce tea  ză
lucruri vechi au găsit pe o sta -

tuie din Pergam, în Gre cia,
următoarele cuvinte: „Unui

dumnezeu necunoscut.”

• Putem să-L cunoaştem pe Dumnezeu mai bine,
cercetând natura. Dacă este posibil, ieşi la plim -
bare cu familia ta. Încearcă să descoperi ceva nou
în natu ră. Spune-i unui prieten sau cuiva care nu Îl
cunoaşte pe Dumnezeu, ce ai descoperit. Găsiţi un
loc liniştit şi 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.

• Citeşte 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
oamenilor despre vestea cea bună cu privire la Isus.

• Compune o melodie pentru cuvintele din textul
de memorat.

• La altar, citeşte împreună cu familia Faptele
17:15-18 şi 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
povesteşti cu amănunte. Apoi scrie despre cea
mai bună veste din câte există – cea despre
Isus. Decorează foaia. Copiază compunerea în
mai multe exemplare şi dăruieşte-o
prietenilor şi rudelor.

• Repetaţi împreună textul de memorat.

• Citeşte 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 veşti bune” pe care ai
făcut-o la Şcoala de Sabat?

• 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 

• Dacă i-ai dăruit cuiva „Cartea cu veşti bune”,
povesteşte 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 găseşte 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.

S ABAT DUMINICĂ

LUNI

MARŢI

MIERCURI
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• Împreună cu familia, caută în
Biblie următoarele trei versete.
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 car te.
Scrie pe ele câte unul dintre
versetele de mai sus şi cuvinte le
despre Isus la care te-ai gân dit.
Decorează sem nele de carte şi
dăruieşte-le prieteni lor tăi.

• Repetă textul de memorat.

• 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 colinde în timp ce citiţi Luca 2:8-14. Scrie pe o felicitare
textul din Luca 2:10 şi adaugă şi un mesaj
vesel. Decoreaz-o şi trimite-o unei per-
soane care are nevoie de încurajare. Poţi
vorbi despre vestea bună oricând, nu
doar cu ocazia sărbă torilor de iarnă!
• Cântaţi despre dragostea lui
Dumnezeu, apoi rugaţi-vă
împreună. 

Indicaţii: Ca să afli despre ce obiect a vorbit Pavel la începutul predicii lui, uneşte cifrele
cu o linie. Începe de la cifra 1.

Unui 
Dumnezeu

necunoscut

JOI VINERI
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