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Dă mai departe! 

Lecţie cu obiect 

 

Adevărul: Copiii creştini au responsabilitatea de a spune şi celorlalţi copii despre Domnul Isus. 
Ai nevoie de: un baton de lemn care să reprezinte ştafeta atleţilor, Biblie. 

 

Vă place să alergaţi în cursă? Aţi câştigat vreodată? (Oferă copiilor posibilitatea să răspundă.) 

Vă place să-i urmăriţi pe alţii alergând? Aţi urmărit vreodată cursele de la Jocurile Olimpice? 

Mie îmi place să urmăresc aceste curse şi în special îmi place să urmăresc ştafetele. Ştiţi cum se 

desfăşoară acestea? (Oferă copiilor posibilitatea să răspundă.) La ştafetă participă în general patru 

persoane, deci e o cursă în echipă. Cred că acesta e motivul pentru care îmi plac aşa mult. Primul 

concurent are o ştafetă ca aceasta. (Arată copiilor batonul de lemn.) Când începe cursa, el fuge cu 

această ştafetă în mână o distanţă de 100, 200 sau 400 de metri. Următorul membru al echipei aşteaptă 

la finalul cursei şi preia ştafeta de la primul concurent. La rândul lui, şi acest concurent aleargă 

întreaga distanţă şi apoi pasează ştafeta la cel de-al treilea membru al echipei care face acelaşi lucru. 

Ştafeta va fi predată celui de-al patrulea concurent care va fugi şi va încheia cursa.  

E important ca fiecare concurent să poarte ştafeta, atunci când e rândul lui să o facă. De 

asemenea, e foarte important ca fiecare concurent să paseze ştafeta cât mai eficient următorului 

concurent, astfel încât ştafeta să nu cadă. 

Vreau să vă povestesc acum despre cea mai lungă ştafetă din istoria lumii. La ea participă mai 

mult de patru concurenţi şi nu durează doar un minut, cinci sau zece minute. La această cursă participă 

milioane şi milioane de alergători şi ea s-a desfăşurat pe parcursul a aproape 2000 de ani. Dacă te-ai 

încrezut în Domnul Isus ca Mântuitor al tău, şi tu faci parte din cursă, eşti unul dintre alergători. 

Această ştafetă specială a început cu mult timp în urmă. Aşa cum am spus, ea a început cu 

aproape 2000 de ani în urmă. Chiar Biblia vorbeşte despre ea. După ce Domnul Isus a murit pe cruce 

pentru păcatele noastre, El a înviat şi apoi s-a înălţat la cer. Apoi, El i-a vorbit lui Pavel, un bărbat ce 

tocmai devenise creştin şi i-a spus că are o slujbă pentru el, o cursă în care să alerge. Domnul Isus i-a 

dat ceva lui Pavel. Nu a fost o ştafetă ca aceasta, ci Isus i-a arătat lui Pavel ce este Evanghelia. 

Evanghelia este chiar în această carte, în Biblie. (Arată Biblia copiilor.) El i-a spus lui Pavel să ducă 

Evanghelia mai departe. Domnul Isus a vrut ca şi alţii să audă şi să aibă Evanghelia. Asta ar fi fost 

posibil doar dacă oameni ca şi Pavel le-ar fi spus Evanghelia şi ar fi dat-o mai departe. 

Acesta a fost începutul celei mai mari ştafete din istoria lumii. Pavel a făcut ce i s-a spus. El a 

spus mai departe bisericii din Corint despre Evanghelie. Iată cuvintele lui: „Vă fac cunoscut, fraţilor 

Evanghelia, pe care v-am propovăduit-o, pe care aţi primit-o, în care aţi rămas.” (1 Corinteni 15:1) 

Pavel a pasat ştafeta multor altor oameni, printre care şi unui tânăr pe nume Timotei. Pavel i-a spus lui 

Timotei că la rândul lui, şi el va trebui să o dea mai departe altor oameni care să facă acelaşi lucru. În 

Biblie, în 2 Timotei 2:2 se găsesc exact cuvintele lui Pavel către Timotei: „Şi ce-ai auzit de la mine, în 

faţa multor martori, încredinţează la oameni de încredere, care să fie în stare să înveţe şi pe alţii.”  

Apoi, într-o zi, ştafeta a ajuns şi la tine când tu ai auzit mesajul Evangheliei. Oare tu ce ai făcut 

cu ea? Ai primit tu mesajul Evangheliei? Te-ai încrezut în Domnul Isus ca Mântuitor al tău? Eu sper că 

ai preluat ştafeta făcând asta. Acum cea mai mare ştafetă din istoria lumii a ajuns la tine. Acum e 

rândul tău să contribui la înaintarea ei şi să o predai altora. Ai putea să o predai prietenilor, vecinilor, 

colegilor tăi. Spune-le despre Evanghelia Domnului Isus şi îndeamnă-i să o primească şi, la rândul lor, 

să o dea mai departe. Astfel, cea mai lungă ştafetă din lume va continua şi dorinţa Domnului Isus, 

primul care a predat ştafeta, se va împlini. 

Poate însă, tu nu ai primit ştafeta. Ai auzit despre Evanghelie, dar nu ai primit-o pentru că nu ai 

crezut că e important. Dar e așa de important! Evanghelia face diferența dintre a avea viață veșnică în 

rai sau moarte veșnică în iad, în locul de pedeapsă în care va fi trimis Satan și cei care nu au primit 

Vestea Bună de la Dumnezeu.  Încrede-te azi în Domnul Isus, astfel încât ştafeta să ajungă şi în 

mâinile tale ca, mai apoi, să o poţi preda și tu mai departe. Asigură-te că nu scapi ştafeta! E 

responsabilitatea fiecărui creştin să paseze ştafeta în această mare cursă, spunând şi altora despre ceea 

ce Domnul Isus a făcut pentru ei. Nu lăsa ca ştafeta să se oprească la tine, ci împlineşte dorinţa Celui 

care a dat startul, Domnul Isus! 

 


