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Introducere
Numele „Ilie“ înseamnă „Iehova este Dumnezeu“. El era tişbit. Tişbe se af lă pe partea de est a Iordanului, 
la nord de râul Iaboc, în zona Galaadului, unde se af lă şi pârâul Cherit. (Arată copiilor o hartă). Ilie a 
lucrat aproximativ 28 de ani (din 924 până în 896 î.Hr.), în timpul domniei lui Ahab şi Ahazia peste 
Israel, şi a lui Iosafat peste Iuda. Ilie a mărturisit în special poporului Israel despre Dumnezeul viu şi 
adevărat.

Predarea adevărurilor biblice
Dacă tot ceea ce faci ca învăţător este numai să le spui copiilor povestiri biblice, atunci nu ţi-ai împlinit 
responsabilitatea de învăţător. Este esenţial ca ei să înveţe adevărurile care reies din aceste povestiri, şi 
să îi duci mai departe, arătându-le 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 central (AC). Predarea adevărului central a fost întreţesută de-a 
lungul naraţiunii, iar pentru a te ajuta în pregătirea lecţiei, aceste părţi au fost marcate cu iniţialele AC. 
Ele sunt marcate şi în planul lecţiei. 

Adevărurile centrale au notate alăturat iniţialele „N“ sau „M“, pentru a arăta cărei categorii de copii se 
potriveşte aplicaţia – nemântuiţi sau mântuiţi. Lucrul acesta este subliniat în text de expresii ca: „Dacă nu 
ţi-ai pus încrederea în Domnul Isus, ca să-ţi ierte păcatele tale …“ sau „Dacă eşti mântuit, atunci tu …“

Linia verticală laterală scoate în relief aplicaţia adevărului din text. Adaptează aplicaţiile la nevoile 
copiilor 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 pe care le consideri necesare. Important este ca întotdeauna Cuvântul lui Dumnezeu 
să f ie aplicat la viaţa lor.

Fii disponibil pentru sfătuire
Când prezinţi mesajul Evangheliei, vor f i copii care vor răspunde imediat invitaţiei de a se preda Domnului 
Isus. Unii îţi vor spune mai târziu, iar alţii poate nu îţi vor spune niciodată, că L-au primit în inima lor 
pe Isus Hristos, ca Mântuitor. Totuşi, vor f i alţi copii care se bucură dacă sunt ajutaţi să facă şi ei pasul 
acesta, dar nu au curajul să spună. Ei au întrebări, şi de aceea au nevoie de ajutor sau de încurajare în a 
şti cum să procedeze. 

În timp ce te adresezi copiilor mântuiţi, vor f i momente în care ei vor dori un sfat referitor la o situaţie 
grea, sau au nevoie de o clarif icare cu privire la aplicarea unui adevăr în viaţa lor zilnică; poate sunt într-o 
situaţie în care nu ştiu ce spune Biblia despre ce trebuie să facă; poate au dorinţa să-ţi spună o problemă 
pe care o au, ca apoi să te rogi pentru ei, mai ales în cazul în care tu eşti singurul lor sfătuitor creştin. 

Din aceste motive este important ca ei să ştie că pot veni oricând să vorbească cu tine. De asemenea, este 
important să ştie când şi unde să vină atunci când vor să vorbească cu tine. În sfârşit, este esenţial ca acei 
copii care nu sunt mântuiţi să nu considere venirea lor 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 aşteptat să vorbească cu tine. 

Un exemplu de folosit pentru un copil nemântuit
„Doreşti într-adevăr să trăieşti pentru Domnul Isus, dar nu ştii cum să vii la El? Pot să-ţi explic ce spune 
Biblia. Vino să vorbeşti cu mine. După terminarea lecţiei voi sta aici în faţă. Fii atent, eu nu pot să-ţi iert 
păcatele, doar Isus poate face aceasta, dar eu te ajut cu plăcere să înţelegi mai bine cum poţi veni la El. 
Deci vino şi stai de vorbă cu mine.“
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Un exemplu de folosit pentru un copil mântuit
„Dacă ţi-ai pus încrederea în Domnul Isus, ca Mântuitor al tău, şi nu mi-ai spus încă lucrul acesta, o poţi 
face acum. După terminarea lecţiei voi sta lângă … (dă un punct de reper). Doresc să ştiu dacă şi tu te-ai 
încrezut în Isus Hristos, ca Domn şi Mântuitor al tău, ca să mă rog pentru tine şi să te ajut.“ 

Aşezarea f igurilor de f lanelograf
Înainte de a merge să predai, exersează aşezarea f igurilor de f lanelograf şi schimbarea scenelor. Trebuie 
să cunoşti bine toate f igurile şi să ştii când să le foloseşti în lecţie. Înainte de f iecare scenă sunt date 
sugestii, dar ele nu sunt obligatorii. Toată învăţătura poate f i dată folosind un f lanel simplu.

Versete de memorat
La lecţii sunt sugerate versete biblice de predat copiilor. Dacă predai aceste lecţii în serie, timp de şase 
săptămâni, alege două sau trei versete, pe care copiii să le înveţe pe dinafară, şi pe care să şi le amintească 
cu uşurinţă. 

Ajutoare vizuale suplimentare
Scrie pentru f iecare lecţie pe o bucată de carton adevărul central (dacă ai comandat de la AMEC şi pachetul 
cu versete, cântări şi jocuri pentru această serie de lecţii, adevărurile centrale le găseşti vizualizate în 
caietul de idei). Scrie cu litere mari de tipar, ca şi copiii mici să poată citi cu uşurinţă cuvintele. Lipeşte 
pe spatele cartonului cu adevărul central bucăţi de f lanel sau ceva uşor adeziv. Pune cartonul pe tablă 
înainte de începerea orei, sau din momentul în care menţionezi pentru prima dată adevărul central al 
lecţiei. 

Ajutoare adiţionale la text
În dreapta şi în stânga textului sunt ajutoare adiţionale. Sunt date informaţii contextuale şi idei facultative, 
prin care poţi atrage interesul copiilor la lecţia predată. 

Aceste idei au fost scrise pentru facilitarea 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 mânuiască ceva, iar alţii au nevoie să participe activ. 

Foloseşte aceste idei la grupul tău, în măsura în care îţi permite timpul. 

Întrebări de recapitulare
Pentru f iecare lecţie sunt date întrebări de recapitulare. Ele pot f i folosite după predarea lecţiei sau 
săptămâna următoare, înainte de predarea lecţiei noi. 

Dacă recapitularea decurge în mod disciplinat, ea poate f i ocazia ideală de a f ixa cele predate, iar în 
acelaşi timp să f ie şi distractivă pentru copii. Foloseşte acest timp:

• pentru a af la cât au înţeles şi cât îşi amintesc copiii din materialul predat;

• pentru a te ajuta pe tine însuţi să ştii ce să accentuezi mai mult, astfel încât copiii să-şi reamintească 
mai uşor; 

• pentru a avea un timp relaxant şi plăcut în clasă. Copiilor le place competiţia şi aşteaptă cu 
nerăbdare partea aceasta a programului. Dar recapitularea este mai mult decât o competiţie, 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. 
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Privire generală

Lecţie Adevăr 
central Aplicaţie Verset de memorat

1 Ilie aduce 
o veste 
înspăimântătoare

1 Împăraţi 
17:1-16

Dumnezeu 
face toate 
lucrurile în 
mod minunat

Nemântuit: Crede în El, ca să te 
mântuiască.

Mântuit:     Încrede-te în El, ca să facă 
lucruri măreţe pentru 
tine, atunci când treci 
prin dif icultăţi.

„A Ta este, Doamne, 
mărirea, puterea şi măreţia, 
veşnicia şi slava, căci tot 
ce este în cer şi pe pământ 
este al Tău.“

1 Cronici 29:11

2 Ilie luptă 
împotriva 
dumnezeului 
fals

1 Împăraţi 
18:1-2,17-46

Domnul 
este singurul 
Dumnezeu 
adevărat

Nemântuit: Urmează-L! 

Mântuit:     Ascultă de El întotdeauna.

„Eu sunt Cel dintâi şi 
Cel de pe urmă, şi afară 
de Mine nu este alt 
Dumnezeu.“ 

Isaia 44:6

3 Ilie fuge 
de împărăteasa 
Izabela

1 Împăraţi 
19:1-21 

Dumnezeu 
este răbdător

Nemântuit: Întoarce-te acum la 
Dumnezeu; El te aşteaptă.

Mântuit:     Mulţumeşte-I pentru 
răbdarea Lui, şi cere-I     
să te ajute să f ii răbdător 
cu ceilalţi. 

„Domnul este milostiv şi 
plin de îndurare, îndelung 
răbdător şi plin de 
bunătate.“ 

Psalmul 145:8

4 Ilie şi 
via lui Nabot

1 Împăraţi 
21:1-26

Dumnezeu 
este drept

Nemântuit: Dumnezeu te va pedepsi 
pentru păcatul tău, dacă 
nu crezi în Hristos ca 
Domn şi Mântuitor. 

Mântuit:     Când eşti nedreptăţit, 
încredinţează-i problema 
lui Dumnezeu.

„El este un Dumnezeu 
credincios şi fără 
nedreptate, El este drept 
şi curat.“

Deuteronom 32:4

5 Ilie este luat 
la cer

2 Împăraţi 
2:1-15

Dumnezeu 
este tot timpul 
cu copiii Lui 

Nemântuit: Fii şi tu un copil al lui 
Dumnezeu, şi El va f i      
cu tine tot timpul.  

Mântuit:     Aminteşte-ţi că nu eşti 
niciodată singur.

„Eu – zice Domnul – te 
voi învăţa şi-ţi voi arăta 
calea pe care trebuie s-o 
urmezi.“ 

Psalmul 32:8

6 Ilie vorbeşte cu 
Domnul Isus

Luca 9:28-36 
(vezi şi Matei 17:1-8 
şi Marcu 9:2-8, care 
de asemenea vorbesc 
despre schimbarea 
la faţă)

Isus Hristos 
este Fiul lui 
Dumnezeu

Nemântuit: Crede în El, pentru a f i 
mântuit.  

Mântuit:     Ascultă ce îţi spune El       
şi supune-te Lui.

Recapitularea versetelor
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Text biblic pentru învăţător
1 Împăraţi 17:1-16

Adevăr central
Dumnezeu face toate lucrurile în mod minunat

Aplicaţie
Nemântuit: Crede în El, ca să te mântuiască.

Mântuit:  Încrede-te în El, ca să facă lucruri 
măreţe pentru tine, atunci când treci 
prin dif icultăţi.

Verset de memorat
„A Ta este, Doamne, mărirea, puterea şi măreţia, 
veşnicia şi slava, căci tot ce este în cer şi pe 
pământ este al Tău.“ 1 Cronici 29:11

Ajutoare vizuale
 ♦ Planşe: de la 1-1 la 1-6

sau

 ♦ f iguri: de la EJ-1 la EJ-8

 ♦ fundaluri (opţional): scenă cu interiorul 
palatului, scenă de exterior, scenă cu o câmpie 
străbătută de un pârâu şi o casă din orient

Schiţa lecţiei

Introducere

Vreau să vă povestesc despre cel mai rău 
împărat pe care l-a avut vreodată Israelul

Desfăşurarea evenimentelor

1. Ilie duce împăratului mesajul lui Dumnezeu 
AC

2. Dumnezeu îl trimite pe Ilie la pârâul Cherit

3. Ilie bea apă din pârâu 

4. Ilie este hrănit de corbi  ACN

5. Dumnezeu îl trimite pe Ilie la Sarepta

6. Ilie ascultă  ACM

7. Ilie întâlneşte văduva

Punctul culminant

Minunea cu uleiul şi făina văduvei          ACM

Concluzia

Împăratul Ahab continuă 
să-l urmărească pe Ilie  ACN

Lecţia 1
Ilie aduce o veste înspăimântătoare
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Lecţia

Scena 1 
Fundal opţional de f lanelograf: scenă cu interiorul palatului.

Vreau să vă povestesc despre cel mai rău împărat pe care l-a avut 
vreodată Israelul! Numele lui este Ahab.
Pune pe Ahab (EJ-1) şi pe Izabela (EJ-2).

El era căsătorit cu o femeie numită Izabela, care venea dintr-o ţară ai 
cărei locuitori nu se închinau Domnului, ci unui dumnezeu făcut din 
piatră, numit Baal. Ahab nu a învăţat-o pe Izabela despre singurul 
Dumnezeu adevărat, ci din contră, el însuşi s-a închinat înaintea lui 
Baal (1 Împ. 17:10). Mulţi israeliţi s-au îndepărtat de Dumnezeu, şi 
s-au închinat acestui dumnezeu de piatră. 

Permite Dumnezeu poporului Lui să-L părăsească, şi să se închine 
unui dumnezeu de piatră? Nu! Spune oare Dumnezeu: „Îmi pare rău 
că au făcut aceasta, dar Eu nu pot să-i împiedic“? Nu! În acel mo-
ment, omul care transmitea mesajul lui Dumnezeu păşea pe treptele 
de marmură ale palatului. 
Adaugă pe Ilie (EJ-3).

El a mers în faţa împăratului, şi a anunţat cu asprime: „Viu este 
Domnul Dumnezeul lui Israel, căruia Îi slujesc, că în anii aceştia nu 
va f i nici rouă, nici ploaie, până când eu voi spune să plouă“. Cine 
era acest om? Numele lui era Ilie. El venise dintr-un sat mic, din-
tr-o zonă deluroasă. Nu era felul de om pe care te-ai aştepta să-l vezi 
într-un palat. Dar el era mesagerul lui Dumnezeu. Biblia îl numeşte 
profet.

După ce a spus împăratului ce avea să se întâmple, Ilie a părăsit 
palatul. Mesajul lui Dumnezeu fusese: „Nu va ploua, până când Ilie 
va spune să plouă“. Nu era Ilie cel care oprea ploaia, ci Dumnezeu. 
Aceasta era ceva ce numai Dumnezeu putea să facă. A planif icat 
vreodată familia ta să meargă la un iarbă verde, dar a plouat şi nu 
aţi putut merge? Ai f i dorit să opreşti ploaia, dar era imposibil. Dar 
pentru Dumnezeu nu este imposibil. El poate să facă lucruri măreţe, 
pe care nimeni nu le poate face. El dă ploaia, aşa că El hotărăşte când 
trebuie să plouă şi când nu. Acum Dumnezeu nu dădea ploaie, ca să 
pedepsească aceşti oameni care s-au întors către un alt dumnezeu, 
care nu era adevăratul Dumnezeu. Din acel moment nu a mai plouat. 
Desigur, aceasta însemna că plantele aveau să se usuce, şi în curând 
nu avea să mai f ie hrană. 

Datorită mesajului pe care l-a adus Ilie, împăratul Ahab şi împărăteasa 
Izabela au vrut să-l omoare pe Ilie. Ce credeţi că i se va întâmpla lui 
Ilie acum? 
Dă-le copiilor posibilitatea să răspundă.

Da, Dumnezeu l-a protejat pe Ilie, şi i-a spus unde să meargă să se 
ascundă: „Pleacă de aici, şi ascunde-te lângă pârâul Cherit“.

AC

Planşa 1-1

Împăratul Ahab a urmat exemplul 
rău al tatălui său Omri, şi a făcut 
chiar mai multe rele decât el, 
ca să-L mânie pe Dumnezeu. 

Împărăteasa provenea dintr-o 
naţiune păgână, şi ea a continuat 
să practice în Israel credinţa ei 
păgână; de asemenea, a făcut 
un idol Astarteei, zeiţa sexului şi 
a războiului. 

Baal era unul dintre cei mai 
importanţi zei ai canaaniţilor, căruia 
i se atribuia bunăstarea recoltei 
şi a animalelor. De asemenea, 
se spunea despre el că era zeul 
vântului, norilor şi al ploii.

Planşa 1-3

Planşa 1-2
Rugăciunea lui Ilie (la care se face 
referire în Iacov 5:17) s-ar putea 
să f i fost bazată pe avertismentul 
dat de Dumnezeu poporului Său, 
în Deuteronom 11:16-17.
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Dar era o problemă, ce avea să mănânce şi să bea Ilie acolo? Dum-
nezeu urma să folosească nişte trimişi speciali ca să-l hrănească. 
Cine erau ei? Păsările! Păsările? Da, Dumnezeu a spus: „Vei bea apă 
din pârâu, şi am poruncit corbilor să te hrănească acolo.“
Îndepărtează toate f igurile.

Scena 2 
Fundal opţional de f lanelograf: scenă cu o câmpie străbătută de un pârâu.

Imediat Ilie a făcut ceea ce i-a poruncit Domnul să facă.
Pune pe Ilie (EJ-4).

El a mers şi s-a ascuns lângă pârâul Cherit, şi a băut apă din el. Dar 
îndată i s-a făcut foame. Flap, f lap, f lap! Ce se auzea? Da, era sunetul 
aripilor păsărilor. 
Adaugă corbii (EJ-5).

Erau păsări mari, negre, numite corbi, care zburau spre el. În ciocurile 
lor aduceau carne şi pâine pentru Ilie. De obicei, corbii mănâncă ei 
înşişi carnea pe care o găsesc. Era uimitor că i-o aduceau lui Ilie. 
S-a întâmplat exact cum a spus Dumnezeu. Dumnezeu a făcut un alt 
lucru măreţ, pe care nimeni nu l-ar f i putut face. El a făcut corbii, 
şi le-a spus ce să facă. El poate face aceste lucruri, deoarece El are 
mai multă putere decât oricine. În Biblie scrie: „A ta este, Doamne, 
mărirea, puterea şi măreţia, veşnicia şi slava, căci tot ce este în cer şi 
pe pământ este al Tău“ (1 Cronici 29:11). Dumnezeu are putere peste 
oricine şi orice; El a făcut toate lucrurile – chiar şi corbii. În Biblie 
sunt scrise multe lucruri măreţe pe care le-a făcut El. 
Dacă copiii cunosc din Biblie, cere-le să spună câteva din aceste lucruri. 

Cea mai mare lucrare pe care a făcut-o El este că a mântuit pe păcătoşi. 
Vedeţi, şi voi şi eu, toţi oamenii din lume s-au împotrivit lui Dum-
nezeu. Gândeşte-te la tine. I-ai spus cuiva cuvinte urâte care l-au 
rănit? Poate că fratele tău nu ţi-a dat voie să te joci cu trenul lui elec-
tric, şi te-ai mâniat, ai strigat la el şi poate chiar i-ai spus: „Te urăsc“. 
Aceasta Îl supără pe Dumnezeu; este păcat. Părinţii ţi-au interzis să 
mergi cu bicicleta pe strada principală, şi ei nu ştiu, dar tu te-ai plim-
bat pe acolo. Şi aceasta este păcat, deoarece Dumnezeu porunceşte: 
„Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta“ (Exod 20:12). Şi atunci când 
nu ai ascultat de părinţii tăi, ai păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Da, 
viaţa ta este plină de păcat. Păcatul ne îndepărtează de Dumnezeu 
şi ne împiedică să ajungem acolo unde este El. Aceasta este o mare 
problemă. Poate că încerci s-o rezolvi, f iind bun, spunând rugăciuni, 
mergând la biserică. Dar aceste lucruri nu rezolvă problema – ai încă 
păcate în viaţa ta, şi aceasta te ţine departe de Dumnezeu. Oamenii 
inteligenţi, cei religioşi sau cei renumiţi, nu pot să rezolve această 
mare problemă. Numai Dumnezeu poate să facă lucruri pe care ni-
meni nu poate să le facă. Pentru El nicio problemă nu este prea mare, 
nici chiar problema păcatului. El a dat pe singurul Lui Fiu, Isus Hris-
tos, să moară pe cruce şi să f ie pedepsit pentru păcatele noastre. Isus 
Hristos a fost pedepsit de Dumnezeu pentru păcatele lumii. Dum-
nezeu L-a înviat din morţi, şi aceasta arată că moartea lui Hristos 

ACN

Imită sunetul păsărilor.

Planşa 1-4

Corbii nu puteau f i consideraţi 
trimişi de încredere, întrucât sunt 
păsări de pradă, totuşi faptul că 
au dus hrana lui Ilie a dovedit 
purtarea de grijă miraculoasă 
oferită de Dumnezeu. 

Oferă copiilor biscuiţi şi apă, 
pe măsură ce le povesteşti despre 
cum Dumnezeu i-a purtat de grijă 
lui Ilie. Aceasta îi va ajuta pe copii 
să ţină minte mai uşor situaţiile 
prin care a trecut Ilie.
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a rezolvat într-adevăr problema păcatului. Acum, dacă tu crezi în 
Domnul Isus, şi-I ceri să-ţi ierte păcatele, El te va ierta şi te va face 
neprihănit înaintea lui Dumnezeu. Biblia spune: „Mântuirea este a 
Domnului“ (Iona 2:9). Numai Dumnezeu poate să te mântuiască, 
numai El poate să facă această mare lucrare în viaţa ta. Cât de mi-
nunat este El! Ilie a descoperit şi el că Dumnezeu este măreţ, când 
în f iecare dimineaţă şi în f iecare seară corbii trimişi de Dumnezeu, 
Creatorul lor, veneau cu hrană. În f iecare zi, Ilie a băut apă din pârâu. 
În f iecare zi Dumnezeu l-a păzit de orice rău. Ce lecţie credeţi că a 
învăţat Ilie? 
Dă-le copiilor posibilitatea să răspundă, de exemplu, că Dumnezeu este atotputer-
nic sau credincios sau că El ne dă cele necesare.

Timpul trecea, şi în pârâu era din ce în ce mai puţină apă. Curând 
avea să sece. Va muri Ilie de sete? Nu, Dumnezeu îi purta de grijă. 
Dumnezeul lui Ilie putea să facă lucruri măreţe, prin care să-i poarte 
de grijă lui Ilie, să nu moară de foame şi de sete. Dumnezeu i-a spus 
lui Ilie să meargă în cetatea Sarepta (în Libanul de astăzi), o cetate 
care nu aparţinea Israelului. „I-am poruncit unei văduve de acolo 
să te hrănească“, i-a spus Dumnezeu lui Ilie. Atunci el a plecat la 
Sarepta, ştiind că Dumnezeu îi va purta de grijă. 

Dacă eşti creştin, aminteşte-ţi că Dumnezeu poate să facă lucruri 
măreţe pentru copiii Lui. Chiar şi atunci când se întâmplă lucruri 
dif icile, poţi să te încrezi în El, care-ţi poartă de grijă. Ştiu despre o 
fată care a crezut în Domnul Isus, şi viaţa ei a început să f ie diferită. 
Mama ei, care nu era creştină, a vrut ca ea să meargă la discotecă, dar 
ei nu-i plăcea acolo. A simţit că discoteca nu era un loc unde Domnul 
Isus vrea ca ea să f ie. Dar mama ei a insistat: „Trebuie să mergi“. 
Aşa că a ascultat de ea. Ghiciţi ce s-a întâmplat! În timp ce mama ei 
o ducea acolo, maşina a avut nu numai o pană de cauciuc, ci două! 
Ele nu au mai reuşit să ajungă la discotecă. Dumnezeu a făcut lucruri 
măreţe pentru acea fată creştină. Atunci când aveţi o problemă sau 
o dif icultate, amintiţi-vă că pentru Dumnezeu ea nu este prea grea. 
Încredeţi-vă în El, ca El să o rezolve. El poate face lucruri măreţe 
pentru voi, aşa cum a făcut pentru Ilie. 
Îndepărtează toate f igurile.

Scena 3
Fundal opţional de f lanelograf: foloseşte un fundal de exterior, cu o casă orientală.

Călătoria de aproape 160 km până la Sarepta a fost lungă şi dif icilă.
Pune pe Ilie (EJ-3).

Ilie a trebuit să meargă pe jos; a trebuit să călătorească pe ascuns, 
pentru că împăratul îl căuta încă. Dar Dumnezeu l-a ocrotit. Când a 
ajuns profetul la poarta cetăţii, a văzut o femeie strângând lemne ca 
să facă focul. 
Adaugă văduva (EJ-6) şi pe f iul ei (EJ-7).

Ilie a chemat-o şi i-a zis: „Du-te şi adu-mi, te rog, puţină apă într-un 
vas, ca să beau.“ Femeia s-a întors să meargă să-i aducă. În timp ce 
mergea, el a adăugat: „Şi adu-mi, te rog, şi o bucată de pâine.“

ACM

Sarepta era un oraş-port fenician, 
ce se af lă între Tir şi Sidon. 
Cuvântul Sarepta înseamnă 
„Locul topitoriei“, a raf ina (metale), 
a arde (cărămizi) în cuptor. 
Se poate spune despre Ilie 
că a fost pus într-un cuptor, când 
Dumnezeu i-a încercat încrederea 
în El. Pune copiii să găsească 
pe hartă oraşul Sarepta. 

Planşa 1-5
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Femeia a răspuns: „Viu este Domnul, Dumnezeul tău, că n-am nimic 
copt, n-am decât un pumn de făină într-o oală şi puţin ulei de măsline 
într-un ulcior. Şi iată, strâng două bucăţi de lemne, apoi mă voi în-
toarce şi voi pregăti ce am pentru mine şi pentru f iul meu. După ce 
vom mânca, nu vom mai avea nimic; şi apoi vom muri“.

Ilie a răspuns: „Nu te teme, căci aşa vorbeşte Domnul, Dum-
nezeul lui Israel: «Făina din oală nu va scădea şi uleiul din ulcior 
nu se va împuţina, până în ziua când va da Domnul ploaie pe faţa 
pământului.“
Îndepărtează toate f igurile.

Văduva a copt pâinea. A dat lui Ilie şi f iului ei, şi a mâncat şi ea. 
Pune pe Ilie cu văduva şi f iul ei (EJ-8).

Curând pâinea s-a terminat, şi a trebuit să facă alta. Oare a mai rămas 
în vas ceva făină şi ulei? Puteţi să v-o imaginaţi mergând la ulcior 
şi înclinându-l încet? Da, nu părea gol! A turnat puţin ulei ca să mai 
facă pâine. S-a uitat în oală şi a văzut că mai era făină ca să mai facă 
pâine. Ce minune! Când a avut din nou nevoie să facă pâine, mai era 
încă ulei şi făină! Cum s-a întâmplat aceasta? Lucrul acesta numai 
Dumnezeu putea să-l facă, şi l-a făcut ca să îngrijească de Ilie, de 
văduvă şi de f iul ei. Ca să îngrijească de copiii Lui, Dumnezeu mai 
face încă lucruri minunate. 

Dacă Îl iubeşti pe Domnul Isus Hristos, aminteşte-ţi că El este astăzi 
acelaşi. El poate că nu face aceleaşi lucruri pe care le-a făcut pentru 
Ilie, dar poate să facă şi pentru tine lucruri măreţe. Ai vreo problemă 
care este prea mare pentru tine? Spune-I lui Dumnezeu despre ea. 
Când eşti în pericol, încrede-te în Domnul, căci El te poate ocroti. 
Poate că eşti singurul creştin din familie, şi doreşti ca mama, tatăl şi 
fraţii tăi să-L cunoască şi ei pe Domnul Isus. Roagă-L pe Domnul să 
facă lucruri măreţe. El poate că nu face exact ceea ce-I ceri. Poate că 
nu răspunde imediat. Dar El este Dumnezeul atotputernic, care face 
lucruri pe care nimeni nu le poate face. „La Dumnezeu toate lucru-
rile sunt cu putinţă“ (Matei 19:26). De aceea Ilie a fost protejat, şi 
Dumnezeu i-a purtat de grijă. 

Dar împăratul Ahab? După părerea lui, lucrurile ar f i trebuit să f ie 
altfel. El nici acum nu accepta că Domnul era Dumnezeu, şi El trimi-
tea sau nu ploaia. Împăratul, împărăteasa şi oamenii lui continuau 
să meargă pe calea lor păcătoasă, în ciuda lucrurilor deosebite pe 
care le făcuse Dumnezeu. Astăzi aţi auzit despre unele dintre aceste 
lucruri. Vă amintiţi care este lucrarea cea mai mare pe care a făcut-o 
Dumnezeu? 
Permite copiilor să răspundă. /Aşteaptă răspunsul copiilor.

 „Mântuirea vine de la Domnul“ (Iona 2:9b). Mântuirea de păcate 
a unui băiat sau a unei fete este ceva ce numai Dumnezeu poate 
să facă. Te-a mântuit Dumnezeu de păcatul tău? Dacă nu ai crezut 
niciodată în Domnul Isus, ca El să te facă neprihănit înaintea lui 
Dumnezeu, te rog, să nu crezi că aceasta este ceva ce poţi să faci 
singur. Tu nu poţi. Trebuie să crezi în Domnul Isus Hristos. Fă-o 

ACM

ACN

Planşa 1-6
Copiii să mimeze că frământă pâine.

Preşcolarii să mimeze că adună 
lemne, cară apă, apoi se întorc 
şi spun: „Nu mai este pâine“.



Ilie - profetul Dumnezeului celui viu

11

astăzi. Spune-I în inima ta că îţi pare rău că ai păcătuit, mulţumeşte-I 
Domnului Isus că a fost pedepsit pentru păcatul tău, şi cere-I să te 
mântuiască de păcate. Dacă faci aceasta chiar acum, vei f i neprihănit 
înaintea lui Dumnezeu. Cât de minunat este lucrul acesta! Numai 
Dumnezeu poate să te mântuiască, deoarece Dumnezeu poate să facă 
lucruri măreţe. 

Întrebări recapitulative

1. Care erau numele împăratului rău şi al soţiei sale, pe care Dum-
nezeu i-a avertizat prin Ilie? (Ahab şi Izabela)

2.  De ce a oprit Dumnezeu ploaia timp de 3 ani şi jumătate? (De-
oarece israeliţii s-au îndepărtat de Dumnezeul adevărat, şi s-au 
închinat lui Baal.)

3.  Cum l-a hrănit Dumnezeu pe Ilie prima dată? (Dumnezeu i-a 
spus să meargă la pârâul Cherit, de unde a băut apă; şi El a 
poruncit corbilor să-l hrănească acolo.)

4.  Care este cea mai mare lucrare pe care o face Dumnezeu? (Mân-
tuieşte pe păcătoşi.) 

5.  Prin cine avea să aibă grijă Dumnezeu de Ilie, când a secat pârâul? 
 (prin văduva din Sarepta) 

6.  Ce trebuie să facem noi, creştinii, când ne găsim într-o situaţie 
dif icilă, precum fata căreia i se cerea să meargă la discotecă? (Să 
ne încredem în Dumnezeu şi să ascultăm de El.)

7.  Ce făcea femeia, când a ajuns Ilie la poarta cetăţii? (Strângea 
lemne pentru foc, ca să facă ultima ei pâine.)

8.  Ce mai avea văduva de mâncare? (O mână de făină într-o oală, 
şi puţin ulei într-un ulcior.) 

9.  Care era promisiunea lui Dumnezeu pentru femeie, dacă ea avea 
să-l hrănească pe Ilie? (Făina din oală nu va scădea, şi uleiul 
din ulcior nu se va împuţina, până în ziua când Domnul va da 
ploaie.)

10. Care este versetul de memorat pe care l-am învăţat, şi care ne 
ajută să ne amintim cât de mare este Dumnezeul nostru? (Spune 
din memorie 1 Cronici 29:11.)
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Text biblic pentru învăţător
1 Împăraţi 18:1-2, 17-46

Adevăr central
Domnul este singurul Dumnezeu adevărat

Aplicaţie
Nemântuit: Urmează-L.

Mântuit:  Ascultă de El întotdeauna.

Verset de memorat
„Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă, şi afară de 
Mine nu este alt Dumnezeu.“ Isaia 44:6

Ajutoare vizuale
 ♦ Planşe: 1-6, şi de la 2-1 la 2-6

sau

 ♦ f iguri: EJ-1, EJ-3, EJ-8, EJ-9, EJ-10, EJ-11, 
EJ-11a, EJ-11b, EJ-12 şi EJ-13

 ♦ fundaluri (opţional): scenă de exterior cu o 
casă orientală; scenă de munte

Schiţa lecţiei

Introducere

„Unde ar putea f i?“ AC

Desfăşurarea evenimentelor

1. Ilie pleacă din Sarepta, la porunca lui 
Dumnezeu  ACM

2. Ilie şi Ahab se întâlnesc

3. Ilie invită împăratul, „preoţii“ şi tot 
poporul la Carmel

4. Ilie anunţă public: „Dacă Domnul este 
Dumnezeu, urmaţi-L!“   ACN

5. Ilie continuă să vorbească şi să dea 
instrucţiuni  ACM

6. Preoţii lui Baal cheamă zeul lor

7. Nu primesc niciun răspuns  AC

8. Ilie pregăteşte altarul şi se roagă

9. Deodată cade foc din cer

Punctul culminant

10. Oamenii strigă: „Domnul! El este   
Dumnezeu!“  ACN

11. Ilie omoară pe preoţii lui Baal

12. Ilie se roagă să plouă

Concluzia

Apar nori negri

Plouă  ACM, ACN

Lecţia 2
Ilie luptă împotriva dumnezeului fals
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Lecţia

Scena 1 
Fundal opţional: scenă de exterior cu o casă orientală

„Unde ar putea f i?“ Timpul trecea, iar oamenii trimişi de împăratul 
Ahab nu l-au găsit pe Ilie. Împăratul i-a trimis în toate locurile posi-
bile, dar Ilie nu era de găsit. Unde era? Vă aduceţi aminte? Da, era în 
Sarepta, în casa văduvei, împreună cu f iul ei. 
Pune pe Ilie cu văduva şi f iul ei (EJ-8).

Au trecut trei ani, şi în f iecare zi ei au mâncat pâine făcută din făina 
şi uleiul care nu s-au mai terminat. Şi în tot acest timp, Dumnezeu nu 
a îngăduit ca Ilie să f ie găsit.

Toată vegetaţia din ţară s-a uscat. Nu mai exista iarbă verde. Toate 
râurile au secat, şi nu mai era apă pentru vite. Ele mureau. Chiar şi 
oamenii erau f lămânzi şi însetaţi. Iar împăratul cel viclean şi păcătos 
credea că dacă l-ar putea găsi pe Ilie, şi l-ar omorî, lucrurile s-ar 
schimba în bine. Dar el greşea. Domnul Dumnezeu era Cel care 
oprise ploaie. Biblia ne spune că El este Acela care dă ploaia, şi El 
hotărăşte când să cadă şi când nu. El a făcut soarele, luna, f lorile, 
copacii, mările, vântul etc. El le-a făcut pe toate, şi le stăpâneşte pe 
toate. Cu mult timp în urmă, oamenii păgâni credeau că există un 
zeu, care stăpâneşte peste mări, altul peste recolte, altul peste familii. 
Chiar şi azi oamenii necredincioşi cred în zei. Dar Biblia ne spune 
că este un singur Dumnezeu, Dumnezeul despre care citim în Biblie. 
El spune: „Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă; şi în afară de Mine 
nu este alt Dumnezeu“ (Isaia 44:6). Împăratul Ahab ar f i trebuit să 
ştie aceasta, dar ca mulţi alţii din Israel, el credea în Baal, falsul 
dumnezeu. El îl ura pe omul care a vorbit despre singurul, adevăratul 
Dumnezeu, şi îl căuta, ca să-l omoare.

După trei ani, Dumnezeu i-a vorbit lui Ilie: „Du-te şi arată-te lui 
Ahab. Eu voi trimite ploaie pe pământ“.
Îndepărtează toate f igurile.

Scena 2 
Fundal opţional: scenă de exterior.

De aceea, Ilie a venit în ţara Israel. Nu era oare periculos? Ba da! 
Dar Ilie ştia că Dumnezeu are tot dreptul să-i spună ce să facă, şi 
că Domnul este singurul Dumnezeu, Dumnezeul atotputernic, iar el 
trebuie să-L asculte. De asemenea, deoarece Domnul este singurul 
Dumnezeu, El putea să aibă grijă de el.

Tu şi eu, care suntem mântuiţi, trebuie să ne amintim acest lucru. 
Dumnezeu este singurul Dumnezeu. El este Domn peste toate lu-
crurile. El este nemărginit de mare, iar noi suntem cât se poate de 
neînsemnaţi. Noi trebuie să ascultăm de El, dacă ne spune să facem 
un lucru. Noi nu avem voie să căutăm scuze. Dumnezeu ne spune să 
ajutăm pe cei în nevoie, aşa că, dacă în clasa ta este cineva timid, tu 

Arată o hartă, pe care copiii să 
caute localitatea Sarepta. Copiii 
care au fost prezenţi la prima lecţie 
pot relata evenimentele care l-au 
condus pe Ilie în Sarepta.

Planşa 1-6

AC

ACM
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poţi să f ii prietenul lui, şi să te joci cu el. Dumnezeu îţi porunceşte să 
asculţi de părinţii tăi, aşa că nu te preface că nu auzi, când mama îţi 
spune să opreşti televizorul. Domnul, singurul Dumnezeu, îţi spune: 
„Să nu pofteşti“, aşa că atunci când eşti invidios pentru că altul are 
jucării mai frumoase, spune-I lui Dumnezeu despre sentimentele tale 
de invidie, şi cere-I iertare şi ajutor, ca să le îndepărteze de la tine. 
Trebuie să asculţi de El, aşa cum a făcut şi Ilie. 

El a mers să-l întâlnească pe împăratul Ahab. 
Pune pe Ilie (EJ-3) şi pe Ahab (EJ-1).

Când Ahab l-a văzut pe Ilie, l-a întrebat: „Tu eşti acela care nenoroceşti 
pe Israel?“

Ilie nu se temea de împărat. El a răspuns cu curaj: „Nu eu nenoro-
cesc pe Israel; ci tu şi familia tatălui tău. Tu ai părăsit poruncile lui 
Dumnezeu, şi l-ai urmat pe Baal. Acum adună pe toţi oamenii din 
Israel, pe muntele Carmel. Adu şi pe cei patru sute cincizeci de 
profeţi ai lui Baal, şi pe cei patru sute de profeţi ai Astarteei.

Împăratul cel viclean a făcut exact cum i-a spus Ilie. El nu a încercat 
să-l omoare pe Ilie. Dimpotrivă, el s-a supus poruncilor profetului. 
De ce? Pentru că Dumnezeu este Domn peste toţi. El este singurul 
Dumnezeu. El se poate folosi chiar şi de oameni vicleni, pentru a-Şi 
duce la îndeplinire planul.
Îndepărtează toate f igurile.

Scena 3
Fundal opţional: scenă de munte.

Ilie a urcat singur pe munte – sus, sus, tot mai sus.
Pune-l pe Ilie (EJ-3).

Sus pe munte a urcat şi poporul lui Israel – mii şi mii. 
Pune-i pe israeliţi (EJ-10).

Sus pe munte au urcat şi profeţii dumnezeilor falşi – sute şi sute. 
Şi la urmă a urcat pe munte şi împăratul Ahab. 
Adaugă-l pe Ahab (EJ-1). 

Ce avea să se întâmple în ziua aceea pe muntele Carmel? Urma 
să aibă loc o confruntare, pentru a se dovedi cine este adevăratul 
Dumnezeu: Baal sau Dumnezeul lui Ilie.

Ilie s-a ridicat curajos în faţa poporului. El i-a întrebat cu voce tare: 
„Până când vreţi să n-ascultaţi de Dumnezeu? Dacă Domnul este 
Dumnezeu, atunci urmaţi-L! Iar dacă este Baal, atunci urmaţi-l pe 
Baal!“ Nimeni nu a spus nici un cuvânt, probabil pentru că ştiau că 
L-au părăsit pe adevăratul Dumnezeu, pentru a-l urma pe Baal, şi 
nu aveau nicio scuză pentru aceasta. Dumnezeu spune şi astăzi 
oricui: „Dacă Domnul este Dumnezeu, atunci urmează-L“. El este 
singurul Dumnezeu real şi viu. El este Domn peste toţi oamenii 
şi peste toate lucrurile. El trebuie să f ie pe primul loc în viaţa ta. 
Nu cumva trăieşti pentru tine şi nu pentru Dumnezeu? Nu prea-ţi 

ACN

Planşa 2-1

Planşa 2-2

Preşcolarii pot interpreta pe roluri 
întâlnirea dintre împărat şi Ilie.

Roagă un copil să arate pe hartă 
muntele Carmel.

Copiii să repete cu voce tare 
întrebarea lui Ilie: „Cât timp …“
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place să împarţi ciocolata cu prietenul tău. Te superi când mama 
nu-ţi dă voie să faci ce vrei tu. Comentezi când eşti trimis la culcare 
devreme, căci tu vrei să stai până târziu. Tu eşti o persoană care 
spui: eu întâi“. Aceasta este neascultare de Dumnezeu este păcat, 
pentru că porunca Lui este să-L pui pe El pe primul loc în viaţa ta. 
Domnul este Dumnezeu; urmează-L pe El! Ce înseamnă să-L urmezi 
pe Dumnezeu? Înseamnă că mai întâi eşti făcut neprihănit în ochii 
lui Dumnezeu şi toate păcatele îţi sunt iertate. Domnul Isus poate să 
te facă neprihănit înaintea lui Dumnezeu, f iindcă El a murit „ca să 
şteargă păcatul prin jertfa Sa“ (Evrei 9:26). A-L urma pe Dumnezeu 
înseamnă a renunţa să mai faci lucrurile care ştii că nu Îi sunt plăcute 
lui Dumnezeu, şi a crede în Domnul Isus, ca El să te facă neprihănit. 
Apoi, cu ajutorul lui Dumnezeu, să trăieşti zi de zi într-un fel plăcut 
Lui, şi Dumnezeu să f ie pe primul loc în viaţa ta. Dumnezeu spune: 
„Dacă Domnul este Dumnezeu, atunci urmează-L!“ Eşti ca acei 
oameni? Nici tu nu poţi spune nimic? Tu nu L-ai urmat pe Dumnezeu 
şi te ruşinezi, aşa cum o făceau şi israeliţii.

Ilie a continuat, şi a spus: „Eu sunt singurul profet al lui Dumnezeu. 
Sunt patru sute cincizeci de profeţi ai lui Baal“. Nu părea o confrun-
tare corectă, nu-i aşa? Dar ce avantaj Avea Ilie? 
Permite copiilor să răspundă.

Da, Dumnezeu era cu Ilie. Era mai bine aşa, decât să ai o mie de 
oameni cu tine. 

Dacă eşti creştin, data viitoare când o să ţi se pară că eşti singurul 
din familia ta sau din clasa ta, care te încrezi în Dumnezeu, adu-ţi 
aminte de lucrul acesta. Singurul Dumnezeu adevărat este cu tine, şi 
acest lucru este cel mai bun. Puteţi da exemple când acest fapt poate 
f i folositor?
Permite copiilor să răspundă.

Următoarele exemple sunt câteva pe care poţi să le foloseşti:

 ♦ Poate în clasa voastră trebuie să jucaţi o scenetă, în care replicile 
conţin un limbaj urât, şi tu nu vrei să rosteşti asemenea cuvinte. 
Celorlalţi nu le pasă, dar tu poţi să mergi la profesor şi să-i spui că 
tu nu vrei să joci acele roluri.

 ♦ Poate fraţii tăi doresc să-i facă o glumă proastă unei vecine în 
vârstă, şi vor să te duci şi tu cu ei. Tu eşti cel mai mic din familie, 
şi este greu să spui că nu vrei. 

Dacă eşti creştin, Dumnezeu va f i cu tine, exact aşa cum a fost şi cu Ilie.

Profetul lui Dumnezeu dădea acum instrucţiuni. „Aduceţi un junc 
(viţel) şi tăiaţi-l în bucăţi. Aşezaţi-l pe grămada de lemne, dar nu-i 
daţi foc“, a spus el adepţilor lui Baal. „Eu voi pregăti celălalt viţel, îl 
voi aşeza pe lemne, dar nu-i voi da foc“.
Pune-i pe profeţi (EJ-9). 

„Profeţii lui Baal să cheme pe dumnezeii lor, şi eu voi chema Nu-
mele Domnului. Dumnezeul care va trimite foc peste jertfă, acela 
este Dumnezeu“. Poporul a răspuns: „Bine!“

ACM

Planşa 2-3
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Profeţii lui Baal au luat un viţel şi l-au pregătit. Erau foarte 
entuziasmaţi. Au început să-l strige pe Baal, ca să le trimită foc. „Oh, 
Baal, ascultă-ne! Oh, Baal, ascultă-ne!“ Dar nu s-a întâmplat nimic. 
Au sărit în jurul altarului, şi-au făcut tăieturi pe corp, au strigat mai 
tare, şi mai tare: „Oh, Baal, ascultă-ne! Oh, Baal, ascultă-ne! Dar 
nu-au primit niciun răspuns – nu a coborât niciun foc! Aceasta a 
durat toată dimineaţa. Ilie a început să-şi bată joc de ei: „Strigaţi 
mai tare! Poate că discută cu cineva sau este într-o călătorie. Poate a 
adormit, şi voi trebuie să-l treziţi.“ Profeţii lui Baal au strigat şi mai 
tare, şi şi-au mai făcut crestături pe ei cu cuţitul. Până seara nu au 
primit niciun răspuns. De ce nu? Baal era doar un dumnezeu făcut 
din piatră. Nu era un dumnezeu viu. Nu putea să audă. Este bine să 
ne aducem aminte că Dumnezeu, despre care citim în Biblie, este 
singurul Dumnezeu adevărat. Poate că la şcoală vei auzi despre alţi 
dumnezei sau poate vei citi despre ei. Dar aminteşte-ţi că Dumnezeu 
spune: „În afară de Mine nu este alt Dumnezeu“ (Isaia 44:6b). De 
aceea nu le-a trimis foc Baal.

Seara Ilie a spus: „Apropiaţi-vă de mine“. Toţi oamenii s-au apropiat 
de el. 
Mută pe israeliţi (EJ-10) spre centru. Adaugă altarul lui Ilie (EJ-11, taie pe liniile 
punctate, ca să pui mai târziu şanţul şi f lăcările de foc). 

Cu douăsprezece pietre el a construit altarul Domnului, şi a făcut un 
şanţ în jurul lui.

După aceea a aşezat lemnele, a tăiat viţelul şi l-a pus pe lemne. 
„Umpleţi vasele cele mari cu apă, şi turnaţi-le peste jertfă şi lemne“, 
a spus el oamenilor. După ce au făcut aceasta, Ilie a mai zis: „Faceţi 
acelaşi lucru încă o dată“. Apoi a spus: „Faceţi acelaşi lucru şi a 
treia oară“. Apa curgea peste tot, îmbibând totul şi umplând şanţul 
cu apă.
Adaugă şanţul (de la EJ-11a) la baza altarului.

Ilie a mers în faţa lor, şi s-a rugat: „Oh, Doamne, Dumnezeul lui 
Avraam, Isaac şi Israel, fă cunoscut astăzi că Tu eşti Dumnezeu în 
Israel, şi că eu sunt slujitorul tău, şi am făcut toate aceste lucruri la 
porunca ta. Răspunde-mi Doamne, răspunde-mi, ca oamenii aceştia 
să ştie că Tu, Doamne, eşti Dumnezeu, şi să le întorci astfel inima 
spre bine“ (1 Împăraţi 18:36b-37).

Dintr-odată focul trimis de Dumnezeu a căzut pe altar. 
Adaugă f lăcările de foc (EJ-11b).

Focul a ars jertfa, lemnele, pietrele. Focul a fost aşa de mare, încât a 
secat şi apa din şanţ!

Oamenii au căzut cu faţa la pământ, şi au strigat: „Domnul este 
Dumnezeu! Domnul este Dumnezeu!“ Nu puteau să spună altceva! 
Dumnezeu a câştigat marea confruntare. A arătat că El este singurul 
Dumnezeu. El este singurul Dumnezeul adevărat şi viu. Ai venit la El 
ca să-L urmezi? Îţi aduci aminte ce trebuie să faci, ca să-L urmezi? 
Permite copiilor să recapituleze ce au învăţat mai înainte. 

AC

ACN

Din moment ce se credea că Baal 
stăpânea natura, oamenii nu s-au 
îndoit că el putea trimite foc peste 
jertfă. 

Profeţii lui Baal credeau că Muntele 
Carmel era un loc sfânt, unde 
locuiau dumnezeii lor; prin urmare 
erau încrezători că vor câştiga 
confruntarea. 

Pune copiii să joace pe roluri 
această scenă din povestire. 
Spune-le clar ce vrei să spună 
şi să facă ei.

Planşa 2-4

Planşa 2-5

Preşcolarii mai energici să mimeze 
construirea altarului lui Ilie.

Unii comentatori ai Bibliei sunt de 
părere că cele 12 pietre şi 
12 vase cu apă folosite de Ilie 
ref lectă dorinţa lui Dumnezeu 
ca cele 12 seminţii ale lui Israel 
să f ie unite în ascultare faţă de El.
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Tu trebuie să crezi în Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a murit 
pentru păcatele tale, ca să poţi să f ii neprihănit înaintea lui Dumnezeu. 
Apoi trăieşte o viaţă plăcută lui Dumnezeu. Dumnezeu te ajută să faci 
aceasta. El te ajută să-L asculţi. Dumnezeu doreşte ca tu să începi 
să-L urmezi chiar de azi. Dacă nu ştii cum să crezi în Domnul Isus, 
şi cum să-L urmezi pe Dumnezeu, vino la mine după întâlnire, şi voi 
sta de vorbă cu tine (spune copilului locul unde poate sta de vorbă cu tine). 
Aş vrea să-ţi arăt din Biblie cum poţi să ajungi neprihănit înaintea 
lui Dumnezeu, şi cum poţi să-L urmezi. Este foarte important ca să-L 
urmezi pe Domnul, aşa cum au făcut şi acei oameni.

Ilie a spus poporului: „Prindeţi pe profeţii lui Baal, să nu scape nici-
unul!“ 

Poporul i-a prins; şi Ilie i-a omorât pe toţi. 

Ilie s-a întors apoi către împăratul Ahab, şi i-a spus: „Du-te, mănâncă 
şi bea, căci se aude vuiet de ploaie!“
Îndepărtează toate imaginile.

Scena 4
Fundal opţional: scenă cu muntele.

Profetul lui Dumnezeu s-a urcat pe muntele Carmel, şi s-a plecat la 
pământ, cu faţa între genunchi.
Pune-l pe Ilie (EJ-12).

A început să se roage. Apoi a zis slujitorului său: „Du-te şi uită-te 
spre mare!“ Slujitorul a plecat şi s-a uitat spre mare.
Adaugă slujitorul (EJ-13).

„Nu se vede nimic“, a zis el. Ilie l-a trimis să se uite de şapte ori.

A şaptea oară slujitorul s-a întors, şi a zis: „Un nor mic, ca mâna unui 
om, se ridică din mare“.
Adaugă un nor mic, din pâslă.

Ilie i-a poruncit: „Du-te şi spune lui Ahab: „Înhamă şi mergi acasă, 
ca să nu te oprească ploaia“. 

Chiar înainte ca slujitorul să se întoarcă, cerul a devenit negru, a 
început să bată vântul, şi a început o ploaie puternică. Cine a trimis 
ploaia? Dumnezeu! Singurul, adevăratul Dumnezeu, care stăpâneşte 
peste toate lucrurile. Nimic nu se întâmplă fără voia Lui. Nu este alt 
Dumnezeu adevărat şi viu. Tu, băiat sau fată, care ţi-ai predat viaţa 
Domnului, să nu uiţi aceasta. El este singurul Dumnezeu, aşa că tu 
trebuie să asculţi de El. Dacă nimeni nu o face, adu-ţi aminte, El 
este cu tine; şi acest fapt este mai bun decât dacă toată clasa ar f i de 
partea ta.

Poate ştii că încă nu eşti creştin. Ilie a spus israeliţilor: „Până când vreţi 
să n-ascultaţi de Dumnezeu?“ Dumnezeu nu vrea ca tu să aştepţi. El 
vrea ca tu să-L urmezi începând chiar de acum. Eşti gata să părăseşti 
lucrurile rele, care Îl întristează pe Dumnezeu? Vrei să depinzi de 
Domnul Isus, ca să devii neprihănit înaintea lui Dumnezeu? Tu poţi 

ACM

ACN

Planşa 2-6

Preşcolarii să mimeze pe slujitorul 
care se ducea să vadă norul de 
ploaie.
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să spui chiar acum în inima ta, acolo unde stai: „Doamne Isuse, eu
sunt rău şi plin de păcate. Îmi pare rău de toate păcatele pe care le-am 
făcut. Îţi mulţumesc că Tu ai purtat vina lucrurilor rele pe care le-am 
făcut eu. Te rog iartă-mi păcatul, şi fă-mă neprihănit înaintea lui 
Dumnezeu. De acum încolo vreau să-L urmez pe El.“

Întrebări de recapitulare

1.  În ce localitate a fost trimis Ilie de Dumnezeu, pentru a se as-
cunde de Ahab şi Izabela? (Sarepta)

2.  Numeşte dumnezeul fals căruia i se închinau mulţi israeliţi. 
(Baal)

3.  De ce trebuie să ne încredem în Dumnezeul despre care vorbeşte 
Biblia, şi să ascultăm de El? (Fiindcă El este singurul şi 
adevăratul Dumnezeu.)

4.  Pe care munte s-a întâlnit Ilie cu profeţii falşi şi a adus jertfa? 
(Muntele Carmel)

5.  Ce a spus Ilie poporului să facă, dacă văd că Domnul este sin-
gurul, adevăratul Dumnezeu? (El a spus poporului să-L urmeze 
pe El.)

6.  Cu câţi profeţi falşi a trebuit să se confrunte Ilie singur, pe mun-
tele Carmel? (450)

7. Cine este cu noi, ca să ne ajute să facem lucrurile bine, aşa cum 
cere Biblia? (Dumnezeu)

8.  Care este primul lucru pe care trebuie să-L facem, dacă vrem 
să-L urmăm pe Dumnezeu? (Să renunţăm la lucrurile păcătoase 
pe care le facem, şi să credem în Isus Hristos.)

9.  Cum a arătat Dumnezeu pe muntele Carmel că El este singurul 
Dumnezeu adevărat? (El a trimis foc peste jertfa lui Ilie şi peste 
altar.) 

10. De câte ori a trebuit să meargă slujitorul să privească la mare, 
înainte ca să vadă că Dumnezeu răspunde rugăciunilor lui Ilie 
pentru ploaie? (de 7 ori)



19

Text biblic pentru învăţător
1 Împăraţi 19:1-21

Adevăr central
Dumnezeu este răbdător

Aplicaţie
Nemântuit: Întoarce-te la Dumnezeu acum; El te 

aşteaptă.

Mântuit:  Mulţumeşte-I pentru răbdarea Lui, 
 şi cere-I să te ajute să f ii răbdător 
 cu ceilalţi.

Verset de memorat
„Domnul este milostiv şi plin de îndurare, înde-
lung răbdător şi plin de bunătate“. Psalmul 145:8

Ajutoare vizuale
 ♦ Planşe: de la 3-1 la 3-6

sau

 ♦ f iguri: EJ-2, EJ-3, EJ-4 şi de la EJ-14 la EJ-21

 ♦ fundaluri (opţional): scenă cu interiorul unui 
palat, scenă de exterior, un ienupăr şi o peşteră

Schiţa lecţiei

Introducere

Te-ai gândit vreodată, atunci când ţi-a fost 
greu, să renunţi la credinţa în Domnul Isus?

Desfăşurarea evenimentelor

1. Ilie a plecat departe

2. Ilie s-a aşezat sub un ienupăr şi dorea să 
moară  AC

3. Un înger vine şi-i spune: „Scoală-te şi 
mănâncă“

4. Ilie mănâncă, doarme, şi iar mănâncă  
ACM

5. Ilie merge la muntele Horeb

6. Dumnezeu îl întreabă: „Ce faci aici?“

7. Ilie răspunde: „Sunt singurul profet rămas“

8. Dumnezeu îi zice: „Ieşi, şi stai pe munte“  
ACM

9. Vânt, cutremur, foc

Punctul culminant

10. Ilie aude un susur blând şi subţire; 
Dumnezeu îi vorbeşte lui Ilie  ACN

11. Dumnezeu îl instruieşte pe Ilie: „Întoarce-te, 
 nu eşti singurul profet“  ACM

Concluzia

Ilie ascultă de poruncile lui Dumnezeu  
ACM, ACN

Lecţia 3
Ilie fuge de împărăteasa Izabela
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Lecţia

Scena 1 
Fundal opţional: scenă cu interiorul unui palat.

Te-ai gândit vreodată, atunci când ţi-a fost greu, să renunţi la credinţă? 
Poate chiar I-ai spus lui Dumnezeu: „Doamne, nu pot să continui. 
Persoana aceea îmi face viaţa grea, pentru că sunt creştin. Nu se 
merită să încerc să Te mărturisesc pe Tine.“ Toţi oamenii mari ai lui 
Dumnezeu au avut momente de descurajare. Şi Ilie a fost foarte des-
curajat, atunci când împărăteasa Izabela (3) şi-a trimis slujitorul la 
Ilie, cu mesajul înspăimântător: „Mâine pe timpul acesta vei muri!“ 
Pune pe Izabela (EJ-2) şi pe slujitor (EJ-14). 

Împăratul Ahab i-a spus Izabelei tot ce s-a întâmplat pe muntele Car-
mel. Ea s-a înfuriat şi s-a hotărât să-l omoare pe Ilie. Izabela nu ştia 
că nu putea să-i facă rău lui Ilie, fără ca Domnul să îngăduie. Se 
părea că şi Ilie uitase lucrul acesta, pentru că atunci când a primit 
mesajul, i-a fost teamă, şi a fugit să-şi scape viaţa.
Îndepărtează toate f igurile şi fundalul, şi pune pe Ilie (EJ-15). 

El a părăsit cetatea în mare grabă, şi a fugit în sud, spre ţara lui Iuda. 
Dar, încă temându-se că va f i prins, s-a grăbit să ajungă în pustie. 
Acolo s-a oprit. Nu mai avea puterea să meargă mai departe. Era 
aşa de obosit – confruntarea de pe munte şi călătoria lungă făcută 
până aici îl secătuise de puteri. Şi era foarte descurajat. Sperase că 
oamenii se vor întoarce la Domnul Dumnezeu; dar oare era posibil 
aceasta, în timpul domniei împărătesei Izabela? Tot ceea ce făcuse 
părea fără folos. Bietul Ilie s-a aşezat sub un ienupăr. S-a simţit sin-
gur şi aşa de descurajat şi obosit, că parcă nu mai merita să trăiască. 
„Destul! Acum, Doamne, ia-mi viaţa“, a cerut el.

Ce va face Dumnezeu cu Ilie? Va spune: „Ilie, nu mai eşti slujitorul 
meu, pentru că ai fugit de Izabela?“ Nu! Dumnezeu a înţeles cât era 
Ilie de obosit şi de descurajat. A avut răbdare cu Ilie. Ce înseamnă 
cuvântul „răbdare“? Înseamnă căci deşi Dumnezeu s-ar f i putut 
mânia pe Ilie, El nu a fost. În schimb, El i-a arătat bunătate. Probabil 
că în clasa ta ai un coleg care nu înţelege la matematică. Îl ajuţi, dar 
el rămâne în urmă, şi te întreabă din nou. Dacă ai răbdare cu el, ce 
vei face? Da, îl ajuţi iarăşi. Dacă nu ai răbdare cu el, ce vei face? Da, 
vei spune: „Nu te mai ajut“. Aminteşte-ţi, Dumnezeu este răbdător. 
Biblia ne spune că El este „Dumnezeul răbdării“ (Romani 15:5). 
De aceea Dumnezeu nu i-a întors spatele slujitorului său, Ilie, chiar 
atunci când acesta a renunţat să o confrunte pe Izabela, şi a fugit.
Îndepărtează-l pe Ilie (EJ-15).

Scena 2 
Fundal opţional: scenă de exterior cu ienupăr. (Ienupărul abia dacă era mai mare 
decât o tufă în ţara biblică din deşert). 

Ilie s-a întins sub un ienupăr, şi a adormit imediat.

AC

Planşa 3-1

Planşa 3-2

Planşa 3-3

Cere copiilor prezenţi să redea 
pe scurt evenimentele lecţiei 
anterioare, ca o recapitulare.

Se pare că oboseala f izică, 
mentală şi spirituală a lui Ilie, 
i-a afectat şi gândirea, astfel că 
şi-a pierdut orice speranţă.
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Pune pe Ilie (EJ-16).

Dar Dumnezeu îi purta de grijă cu tandreţe, şi a trimis un înger la el. 
Adaugă îngerul (EJ-18).

Îngerul l-a atins pe profetul adormit, şi i-a spus: „Scoală-te, şi 
mănâncă!“
Înlocuieşte pe Ilie (EJ-16) cu f igura EJ-17.

Ilie s-a ridicat şi s-a uitat în jur. Şi acolo era o turtă coaptă pe cărbuni, 
şi un ulcior cu apă. 
Adaugă mâncarea (EJ-19).

Ilie s-a bucurat de mâncare, pentru că era înfometat şi însetat după 
această călătoria lungă. După ce a mâncat, s-a întins şi a adormit din 
nou.

După un timp, îngerul Domnului l-a trezit a doua oară, şi i-a spus 
să mănânce. Cât de iubitor şi grijuliu era Dumnezeu cu slujitorul 
lui! El nu a spus: „Ilie, cât de nebun ai fost că ai fugit de Izabela, nu 
sunt mulţumit de tine.“ Ar f i putut să-i spună aşa, dar nu i-a spus. În 
schimb El i-a dat cu dragoste lui Ilie exact ceea ce-i trebuia, odihnă 
şi hrană. Dumnezeu este la fel cu toţi copiii Lui. Dacă eşti creştin, 
când eşti descurajat, aminteşte-ţi că Dumnezeu nu te părăseşte. Când 
faci ceea ce nu-I place, poate prin faptul că îţi pierzi răbdarea cu 
frăţiorul tău mai mic, El nu spune: „Nu mai vreau să am de-a face cu 
tine.“ El lucrează în viaţa ta, ca să te facă mai asemănător Domnului 
Isus. Aceasta poate să dureze mult timp, dar El nu va renunţa. El nu 
a renunţat nici în cazul lui Ilie!
Îndepărtează toate f igurile.

Scena 3 
Fundal opţional: scenă de exterior cu o peşteră.

Pune pe Ilie (EJ-3).

Profetul s-a simţit mai bine după ce a mâncat şi a dormit. Ar f i 
trebuit să întrebe pe Dumnezeu ce trebuie să facă în continuare, dar 
n-a făcut-o. El şi-a continuat călătoria spre sud, 40 de zile şi 40 de 
nopţi.
Înlocuieşte pe Ilie (EJ-3) cu f igura EJ-4.

Mergea spre muntele Horeb unde Dumnezeu îi vorbise odată lui 
Moise, şi-i dăduse cele 10 porunci şi planul cortului întâlnirii. Ilie 
avea nevoie ca Dumnezeu să-i vorbească. 

În sfârşit a ajuns la muntele Horeb, muntele lui Dumnezeu. A intrat 
într-o peşteră, şi a petrecut noaptea acolo. Acolo Dumnezeu i-a vor-
bit: „Ce faci tu aici, Ilie?“ 

„Am fost zelos pentru Domnul, Dumnezeul atotputernic; căci oa-
menii lui Israel s-au îndepărtat de Dumnezeu, şi I-au omorât profeţii. 
Am rămas numai eu singur“, a răspuns Ilie.

Domnul a spus: „Ieşi afară şi stai pe munte, înaintea Domnului“. 

ACM

Planşa 3-4

Planşa 3-5

Preşcolarii să mimeze că dorm 
ca Ilie.

Chiar dacă nu a fost voia lui 
Dumnezeu ca Ilie să fugă în pustiu 
sau în continuare la muntele 
Horeb, Dumnezeu l-a susţinut 
în călătoria lui, ca să-l ajute 
să se întoarcă din nou la El.

Din deşertul de unde era Ilie, 
era un drum mult mai scurt până la 
muntele Horeb, dar Dumnezeu l-a 
lăsat să meargă timp de 40 de zile, 
probabil ca să continue să-i arate 
grija Lui. Cere copiilor să găsească 
pe hartă muntele Horeb. 
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Dumnezeu a avut răbdare cu Ilie încă o dată. Nu i-a spus nici măcar 
ce mult a greşit. Dumnezeu urma să-i arate lui Ilie ceva despre El. 
Aceasta era ceea ce avea nevoie profetul; el se gândea prea mult la 
propriile lui probleme. Sunt aşa de bucuros că Dumnezeu iubeşte, 
înţelege şi este răbdător. El îsi continuă lucrarea Sa în copiii Lui. El 
nu este nerăbdător. Voi, care sunteţi creştini, nu uitaţi să-I mulţumiţi 
pentru că El este aşa. Poate trebuie să vii la El să-I mărturiseşti un 
anumit păcat pe care îl faci tot mereu. El nu spune: „Aceasta este 
ultima dată când te iert“. Biblia spune că El este „îndelung răbdător 
şi plin de bunătate“ (Psalmul 145:8). Mulţumeşte-I pentru că este aşa 
de răbdător! Acesta este Dumnezeul care i-a vorbit lui Ilie.

A început să bată un vânt tare şi puternic, care despica munţii şi 
sfărâma stâncile. Dar Domnul nu era în vântul acela. După ce vân-
tul a încetat, a venit un cutremur înspăimântător. Întregul munte s-a 
mişcat şi s-a zguduit. Dar Domnul nu era în cutremur. Apoi a venit 
un foc, dar Dumnezeu nu era nici în foc. Cum avea să-i vorbească 
Dumnezeu lui Ilie? După vânt, cutremur şi foc, Ilie a auzit un susur 
blând şi subţire. El a ştiut imediat că era Dumnezeu, vorbindu-i cu 
blândeţe şi bunăvoinţă. Dumnezeu l-a întrebat: „Ce faci tu aici, Ilie?“
Înlocuieşte pe Ilie (EJ-4) cu f igura EJ-20.

Ilie plecase acolo fără să-L întrebe pe Dumnezeu dacă aceasta era 
voia Lui. El fugise de Izabela, însă Dumnezeu era bun şi blând cu el. 
Cât de răbdător este El! Biblia spune: „Domnul … şi doreşte ca nici 
unul să nu piară …“ (2 Petru 3: 9). Dumnezeu este răbdător cu toţi, 
nu numai cu copiii Lui. Dacă nu eşti creştin, Dumnezeu este răbdător 
şi cu tine. Ai spus vreo minciună săptămâna aceasta? Poate marţi i-ai 
spus mamei tale: „Mamă, mă doare capul.“ Mama ta a crezut că-i 
mai bine să nu mergi la şcoală. Nu te-a durut deloc capul; doar te-ai 
prefăcut; ai spus o minciună. Acesta este păcat, pentru că Dumnezeu 
porunceşte: „Să nu minţi“ (Exod 20:16). Totuşi, Dumnezeu nu te 
pedepseşte imediat. De ce nu? Pentru că El este răbdător. De multe 
ori ai fost neascultător de El, şi El nu te-a pedepsit imediat. Asta nu 
înseamnă că nu te va pedepsi niciodată. El aşteaptă ca tu să renunţi 
la păcatul tău şi să crezi în Domnul Isus Hristos, ca să te ierte. Dacă 
nu faci aceasta, atunci El te va pedepsi pentru totdeauna. Dar până 
acum El a fost foarte răbdător cu tine. Da, El este răbdător cu toţi 
oamenii, şi a fost răbdător şi cu Ilie, când l-a întrebat: „Ce faci tu 
aici, Ilie?“ Ilie a dat acelaşi răspuns, ca la început, explicând cum 
israeliţii omorâseră pe profeţii lui Dumnezeu, şi că el a rămas singu-
rul profet.

Domnul i-a spus: „Mergi înapoi pe drumul pe care ai venit!“ 
Dumnezeu i-a spus lui Ilie câteva lucruri foarte importante, pe care 
să le facă atunci când se va întoarce, şi unul dintre ele era să ungă pe 
altcineva ca împărat în Israel, în locul lui Ahab; altul era să cheme 
un tânăr în locul lui, ca profet al lui Dumnezeu. Apoi Domnul i-a 
spus lui Ilie ceva minunat: El i-a spus că în Israel erau şapte mii de 
bărbaţi, care erau credincioşi lui Dumnezeu, şi nu i se închinaseră 
lui Baal. Ce veste minunată pentru Ilie! El crezuse că era singur, iar 
acum Dumnezeu îl încuraja. 

ACM

ACN
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Tu, care eşti creştin, când te simţi descurajat, să nu crezi că Dumnezeu 
este împotriva ta. Spune-I de ce eşti trist. Să nu crezi că te va părăsi. 
El nu va face aceasta, pentru că este foarte răbdător cu copiii Lui. 
Deoarece El este aşa de răbdător cu tine, şi tu trebuie să f ii răbdător 
cu ceilalţi. 

Poate că familia ta este la picnic, iar tatăl tău spune că tu şi fratele 
tău mai mic puteţi să mergeţi să vă urcaţi pe dealul din apropiere. Tu 
mergi departe, dar fratele tău, care este cu doi ani mai mic decât tine, 
nu poate să urce aşa de repede. Ce vei face, dacă vei avea răbdare 
cu el? 
Permite copiilor să răspundă.

Poate că la ora de educaţie f izică aţi fost împărţiţi în două echipe, 
ca să jucaţi fotbal. Un băiat abia dacă poate să lovească mingea, 
pentru că nu vede bine. Când este în echipa ta, cum poţi să arăţi că 
ai răbdare cu el? 
Permite copiilor să răspundă.

Viaţa creştină ar f i foarte grea, chiar imposibilă, dacă Dumnezeu nu 
ar f i răbdător cu copiii Lui. Dacă eşti creştin, cere-I lui Dumnezeu 
să te ajute să f ii răbdător cu ceilalţi, aşa cum şi El este răbdător cu 
tine. Sunt sigur că Ilie a fost bucuros că Dumnezeu l-a tratat cu aşa 
multă blândeţe.
Îndepărtează toate f igurile. 

Scena 4 
Fundal opţional: o scenă de exterior.

Ilie a fost înţelept, şi a făcut ceea ce i-a spus Dumnezeu să facă. El 
s-a întors pe drumul pe care venise. 
Pune pe Ilie (EJ-3).

A găsit pe omul care urma să f ie într-o zi proroc în locul lui. L-a 
văzut arând cu plugul cu boi. Numele lui era Elisei.
Adaugă pe Elisei (EJ-21).

Ilie s-a apropiat de Elisei, şi şi-a pus mantaua lui peste el. Elisei a 
ştiut imediat ce însemna aceasta. Ştia că Dumnezeu îl chema să lu-
creze pentru El. Şi-a luat rămas bun de la tatăl şi mama lui, şi a plecat 
cu Ilie. Pentru un timp a fost slujitorul omului lui Dumnezeu. El nu 
urma să-l înlocuiască pe Ilie imediat, pentru că Dumnezeu mai avea 
câteva lucruri importante de făcut prin Ilie. Chiar dacă Ilie fugise, 
Dumnezeu l-a adus înapoi, şi i-a îngăduit să continue să lucreze pen-
tru El. Cât de răbdător este Dumnezeu! 

Tu, care eşti creştin, încet, dar sigur, Dumnezeu te face tot mai 
asemănător cu Domnul Isus. El nu renunţă la tine, chiar când faci 
lucruri greşite, când păcătuieşti sau când eşti descurajat. Spune-I lui 
Dumnezeu în inima ta chiar acum: „Îţi mulţumesc, Dumnezeule, că 
eşti aşa de răbdător cu mine“.

Tu, care nu ai crezut în Domnul Isus, ca Mântuitor, Dumnezeu are 
răbdare şi cu tine. Ştii că ai păcătuit. El nu te-a pedepsit imediat, ci 

ACM

ACM

ACN

Planşa 3-6

Mantaua profetului simboliza 
puterea lui Dumnezeu şi autoritatea 
profetului, ca slujitor al lui 
Dumnezeu. Pune o haină, o robă 
sau un pardesiu pe un copil, ca şi 
cum el ar f i Elisei.



Ilie - profetul Dumnezeului celui viu

24

ţi-a vorbit, şi au fost momente când într-adevăr ai simţit că trebuie 
să crezi în Domnul Isus, dar nu ai făcut-o. Dumnezeu îţi vorbeşte 
acum din nou, şi poţi să crezi în Domnul Isus acum. Răbdarea lui 
Dumnezeu cu tine nu va ţine veşnic, dacă tu continui să mergi pe 
calea ta păcătoasă. Întoarce-te la Dumnezeu acum, chiar acolo unde 
stai. Spune-I în linişte, în inima ta: „Doamne, Îţi mulţumesc că ai 
fost răbdător cu mine, chiar dacă am fost de atâtea ori neascultător 
de Tine. Îţi mulţumesc că mi-ai vorbit din nou. Mă bucur că Domnul 
Isus a murit pentru mine, şi cred acum că El este singurul care poate 
să-mi ierte păcatele.“

Întrebări de recapitulare

1.  Cine era împărăteasa vicleană, care ameninţase viaţa lui Ilie? 
(împărăteasa Izabela)

2.  Ce a făcut Dumnezeu pentru Ilie, când era aşa de descurajat, şi a 
fugit în pustiu? (Dumnezeu a avut grijă de el, şi a trimis un înger 
să-i dea hrană şi apă, şi i-a îngăduit să se odihnească.)

3.  Unde găsim în Biblie cuvintele „Domnul este milostiv şi plin 
de îndurare, îndelung răbdător şi plin de bunătate“? (Psalmul 
145:8)

4.  Câte zile i-au trebuit lui Ilie să ajungă la muntele Horeb, după ce 
s-a odihnit sub ienupăr? (40 de zile)

5.  Cum i-a arătat Dumnezeu lui Ilie la intrarea în peşteră că este 
atotputernic şi stăpâneşte universul? (prin vântul violent, cutre-
mur şi foc)

6.  Ce i-a spus Dumnezeu lui Ilie, după ce a trecut susurul blând şi 
subţire? („Ce faci tu aici, Ilie? Întoarce-te pe drumul pe care ai 
venit!“)

7.  Spune două lucruri pe care le-a spus Dumnezeu lui Ilie să le 
facă, după ce avea să se întoarcă. (Să aleagă pe altcineva să f ie 
împărat în locul lui Ahab, şi pe un tânăr să-i ia locul ca profet.) 

8.  Ilie a crezut că el era singurul care mai credea în Dumnezeul cel 
viu şi adevărat. Cum l-a încurajat Dumnezeu? (Spunându-i că 
erau încă 7.000 de bărbaţi credincioşi lui Dumnezeu.)

9.  Dacă eşti creştin, ce trebuie să-ţi aminteşti când eşti descurajat? 
(Că Dumnezeu este răbdător cu f iecare dintre noi.)

10. Dacă Dumnezeu este răbdător cu noi, care trebuie să f ie atitudi-
nea noastră faţă de ceilalţi, care au probleme? (Trebuie să avem 
răbdare cu ei.)
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Text biblic pentru învăţător
1 Împăraţi 21:1-26

Adevăr central
Dumnezeu este drept

Aplicaţie
Nemântuit: Dacă nu crezi în Hristos, ca Domn şi 

Mântuitor, Dumnezeu te va pedepsi 
pentru păcatul tău

Mântuit:  Când greşeşti, spune-I lui Dumnezeu

Verset de memorat
„El este un Dumnezeu credincios şi fără nedrep-
tate, El este drept şi curat.“ Deuteronom 32: 4

Ajutoare vizuale
 ♦ Planşe: de la 4-1 la 4-6

sau

 ♦ f iguri: EJ-1, EJ-2, EJ- 3, EJ- 10, EJ- 14, EJ-22, 
EJ-23, EJ-24 şi EJ-25

 ♦ fundaluri (opţional): scenă cu vie, scenă cu 
interiorul unui palat şi scenă de exterior

Schiţa lecţiei

Introducere

„Este cineva corect?“ AC

Desfăşurarea evenimentelor

1. Împăratul Ahab pofteşte via lui Nabot  AC

2. El i-o cere lui Nabot

3. Nabot refuză s-o vândă sau s-o schimbe

4. Împăratul Ahab se supără

5. Izabela intervine  ACN

6. Nabot este „vinovat“ 

7. Nabot este omorât  ACM 

8. Împăratul Ahab merge să ia via

9. Împăratul Ahab îl întâlneşte pe Ilie

Punctul culminant

Ilie îi spune: Vei muri, tu şi toată casa ta ACN 

Concluzia

Împăratul Ahab moare în război

Împărăteasa Izabela moare  ACM, ACN

Lecţia 4
Ilie şi via lui Nabot
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Lecţia
 
„Este cineva corect?“, murmura Alin, vineri după-amiază, în timp ce 
dădea cu piciorul într-o piatră, de-a lungul drumului. El fusese ţinut 
toată săptămâna după orele de şcoală, pentru că unii dintre băieţii 
din clasa lui fuseseră prinşi aruncând cu pietre în maşini. Şi el fuse-
se acolo, dar nu a aruncat nicio piatră. El doar aştepta un prieten, 
care intrase într-un magazin. „Şi te aştepţi să cred povestea asta?“, a 
întrebat învăţătoarea. Când i-a explicat, ea n-a înţeles. Iritat, Alin a 
murmurat: „Este cineva corect?“ Învăţătorii fac astfel de greşeli, şi 
aşa fac şi mamele şi taţii. Există unul singur care nu face niciodată 
vreo greşeală. Acela este Dumnezeu. Biblia ne spune că Dumnezeu 
este drept şi cinstit în tot ceea ce face. Niciodată nu greşeşte. El 
nu este niciodată josnic. Când pedepseşte păcatul, El dă pedeapsa 
care este corectă. Biblia spune: „El este drept şi curat“ (Deuteronom 
32:4). 

Scena 1 
Fundal opţional: scenă cu vie

Răul împărat Ahab nu şi-a dat seama ce avea să se întâmple, căci 
altfel n-ar f i făcut lucrurile groaznice despre care vom auzi în lecţia 
biblică de astăzi.
Pune-l pe Ahab (EJ-1).

Totul a început cu ceva ce a vrut foarte mult împăratul. Împăratul avea 
un palat minunat în Samaria. Aproape de palat locuia un om, al cărui 
nume era Nabot, iar via lui era foarte aproape de casa împăratului. 
Lui Nabot îi plăcea via lui. Probabil, ca băiat, îşi ajutase tatăl să aibă 
grijă de ea, f iindcă era o moştenire. Cândva îi aparţinuse bunicului 
său.

Când împăratul Ahab s-a uitat la via care se af la atât de aproape de 
palat, şi-a dorit-o pentru el. Împăratul era bogat. El avea tot ce avea 
nevoie, ba chiar mult mai mult. Dar el vrea via lui Nabot. Când vrei 
într-adevăr ceva, ce aparţine altcuiva, aceasta înseamnă „invidiezi, 
râvneşti, jinduieşti“. Porunca lui Dumnezeu este „Să nu pofteşti“ 
(Exod 20:17a). Ai încălcat vreodată această poruncă?

Poate că băiatul vecinului trece pe lângă tine pe o bicicletă nouă, 
strălucitoare. Te gândeşti: „Aş vrea să am şi eu una ca a lui; de ce 
nu pot să am şi eu una?“ Te gândeşti la ea prea mult. Ai râvnit la 
bicicleta lui.

Sau este în clasa ta o fată care poartă nişte haine aşa de frumoase şi 
moderne. Eşti invidioasă pe ea, f iindcă vrei şi tu haine ca acelea. Îi 
spui mamei tale cât de mult le vrei. Ai râvnit hainele ei. 

Contează? Da, ai încălcat porunca lui Dumnezeu. Ce spune 
Dumnezeu, Judecătorul cinstit, despre pedeapsa pentru încălcarea 
poruncii Lui? „Suf letul care păcătuieşte, acela va muri“ (Ezechiel 
18:4). Aceasta înseamnă că toate păcatele, inclusiv pofta, trebuie 
să f ie pedepsite cu moartea. „Moartea“ înseamnă să f ii despărţit de 
Dumnezeu, şi să f ii pedepsit pentru totdeauna. Aceasta este pedeap-

AC

AC

Planşa 4-1

Dă f iecărui copil un bob de 
strugure, ca să-şi amintească 
învăţătura din această lecţie. 
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sa pe care o merităm tu şi eu, pentru că n-am ascultat de poruncile 
lui Dumnezeu. Nu putem argumenta că nu este cinstit, pentru că este 
chiar ceea ce merităm, şi Dumnezeu este un Judecător cinstit.

Dar Ahab nu se gândea deloc la Dumnezeu. El se gândea la vie. S-a 
hotărât să-i spună lui Nabot despre ea. 
Adaugă-l pe Nabot (EJ-22).

„Dă-mi via“, i-a spus Ahab lui Nabot. „Îţi voi da o vie mai bună sau 
dacă preferi, bani“.

Dar Nabot a răspuns: „Să mă ferească Domnul să vând moştenirea – 
acest pământ care a fost al familiei mele de atâta timp“. Dumnezeu 
spusese că o familie trebuie să păstreze pământul moştenit (Numeri 
36:9). Făcând aşa, Nabot asculta de Dumnezeu.
Îndepărtează toate f igurile.

Scena 2 
Fundal opţional: scenă de interior a palatului.

Împăratul s-a mâniat şi era dezamăgit. A mers la palatul lui şi direct 
în dormitor. Acolo s-a întins, şi-a întors faţa la perete şi a refuzat să 
mănânce.
Pune-l pe Ahab (EJ-23).

Împăratul era supărat. Împărăteasa Izabela a venit în cameră.
Adaugă pe Izabela (EJ-2).

„De ce eşti aşa de trist şi nu mănânci?“, a întrebat ea. „I-am cerut lui 
Nabot să-mi vândă via, şi el n-a vrut“, i-a explicat Ahab ursuz. „Cine 
este împărat?“, a exclamat împărăteasa. „Ridică-te şi veseleşte-te! 
Voi obţine eu via lui Nabot!“
Îndepărtează toate f igurile.

Scena 3
Fundal opţional: scenă de interior a palatului.

Vicleana împărăteasă avea un plan. 
Pune pe Izabela (EJ-2).

A scris scrisori, pe care le-a semnat în numele lui Ahab şi le-a sigilat 
cu sigiliul lui. Apoi solul ei le-a dus la conducătorii cetăţii.
Adaugă slujitorul (EJ-14).

Ea a dat instrucţiuni conducătorilor şi le-a cerut să anunţe un post şi 
să-l pună pe Nabot în fruntea poporului. Apoi să aducă doi oameni, 
care să spună: „Nabot a blestemat pe Dumnezeu şi pe împărat!“ După 
aceasta, Nabot să f ie găsit vinovat, şi să-l omoare cu pietre. Izabela 
nu cunoştea sau nu-i păsa de legile lui Dumnezeu. A pus complotul 
la cale, şi se părea că totul mergea conform lui. Dar trebuie să ne 
amintim că Dumnezeu nu pedepseşte întotdeauna imediat. Aceasta 
nu înseamnă că persoana este absolvită de vină. Uneori, la şcoală ele-
vii greşesc, şi poate învăţătorul nu ştie ce s-a întâmplat în realitate, 
sau este într-o dispoziţie bună, şi nu mustră sau pedepseşte. Dar nu 

ACN

Planşa 4-2

Planşa 4-3

Planşa 4-4

Copiii să joace pe roluri întâlnirea 
dintre Nabot şi Ahab.

Potrivit legii mozaice, pământul 
af lat în posesia f iecărui trib sau 
familie, trebuia să rămână în acea 
familie (Numeri 36:7, Levitic 25:23). 
Ahab dorea să cumpere via, 
ceea ce ar f i însemnat ca Nabot 
să încalce legea lui Dumnezeu.

Deşi Ahab L-a ignorat pe 
Dumnezeu şi era un împărat rău, 
el a ştiut că era inutil să lupte 
împotriva legii lui Dumnezeu, 
privind via lui Nabot.

Izabela era f iica unui împărat 
păgân, şi nu respecta legea lui 
Dumnezeu. Ea credea că dorinţa 
împăratului era superioară legii 
lui Dumnezeu.

Copiii să joace pe roluri aceste 
scene. Scrie pe o hârtie cuvintele 
Izabelei (vezi versetele 9-10) şi 
ruleaz-o. Copiii să mimeze cum 
Izabela dă sulul solului, iar apoi 
cum solul dă sulul conducătorilor 
cetăţii. Conducătorii să ia sulul şi 
să îl citească cu voce tare.
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este niciodată la fel cu Dumnezeu. El cunoaşte toate împrejurările. El 
nu are bună dispoziţie sau proastă dispoziţie Dumnezeu este mereu 
acelaşi. El poate că nu pedepseşte imediat, dar va pedepsi. Gândeş-
te-te serios la aceasta. Este o prostie să nu te gândeşti, pentru că într-o 
zi trebuie să-L întâlneşti pe Dumnezeu, ca Judecătorul tău. Izabela 
nu ştia despre aceasta, aşa că nu s-a gândit la judecată. Ea doar a 
continuat complotul ei viclean, ca să obţină via pentru Ahab.
Îndepărtează toate f igurile.

Scena 4 
Fundal opţional: scenă de exterior.

Conducătorii cetăţii au făcut ceea ce le-a cerut ea să facă, şi au 
anunţat un post, punându-l pe Nabot în fruntea poporului.
Pune-l pe Nabot (EJ-24).

Oamenii din cetate s-au strâns şi ei, să facă ce le spusese Izabela în 
scrisorile ei. 
Adaugă oamenii (EJ-10 şi EJ-25).

Apoi au venit doi oameni răi, grosolani. Ei au spus că Nabot a 
blestemat pe împărat şi pe Dumnezeu. Nu a avut loc nicio judecată. 
L-au găsit „vinovat“, l-au târât afară din cetate, şi l-au omorât cu 
pietre. Nu a fost corect. Nabot, care fusese credincios lui Dumnezeu, 
a fost tratat nedrept de aceşti oameni. Uneori copiii lui Dumnezeu 
sunt trataţi nedrept de ceilalţi, şi este greu să înţelegi de ce îngăduie 
Dumnezeu să se întâmple aşa. Aceasta nu înseamnă că El a încetat să 
f ie cinstit şi drept. El are motivele Lui, pentru care îngăduie să sufe-
rim pe nedrept; motive bune, pe care numai El ştie. Dar aceia, care 
tratează pe copiii Domnului într-un mod rău, vor f i pedepsiţi. Copiii 
lui Dumnezeu care au suferit pe nedrept, vor f i răsplătiţi. Dumnezeu 
va urmări, ca la sfârşit totul să f ie corect. Dacă eşti creştin, ce trebuie 
să faci când ceilalţi te tratează în mod nedrept? Să presupunem că unii 
băieţi din clasa ta îţi iau ghiozdanul, golesc cărţile într-o băltoacă, şi 
strigă: „Pentru că eşti creştin, îţi vom arăta ce vom face cu creştinii!“ 
Care ar f i modul corect de a reacţiona:

 ♦ Să-ţi aduci fratele mai mare, să-i bată.

 ♦ Să încerci să te răzbuni singur la şcoală, fără să f i văzut.

 ♦ Să-i ceri lui Dumnezeu să rezolve problema, şi să încerci să stai 
departe de ei, în drumul spre casă.

Permite copiilor să discute care este cea mai bună reacţie. Ar f i bine să spui copi-
ilor creştini, că dacă au de-a face cu o astfel de problemă, vrei să le vorbeşti şi să 
te rogi cu ei. Spune-le copiilor unde te găsesc după întâlnire.

Dumnezeu nu vrea ca să întoarcem rău pentru rău. El spune că 
trebuie să lăsăm aceasta în grija Lui. „Răzbunarea este a Mea; Eu 
voi răsplăti, zice Domnul“ (Romani 12: 9). El urma să răsplătească 
Izabelei şi lui Ahab pentru viclenia lor.
Îndepărtează toate f igurile.

ACM

Planşa 4-5

Legea Vechiului Testament spune 
că pedeapsa celor care erau găsiţi 
vinovaţi de blestem era omorârea 
cu pietre. (Levitic 24:16) 
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Scena 5 
Fundal opţional: scenă cu vie.

Izabela şi Ahab erau aşa de bucuroşi că murise Nabot. Izabela i-a 
spus lui Ahab: „Mergi şi ia via lui Nabot“. Îndată ce a auzit împăratul 
că Nabot era mort, a coborât la vie, ca s-o ia în stăpânire. 
Pune pe Ahab (EJ-1).

Acolo a întâlnit pe omul pe care dorea cel mai puţin să-l vadă în 
lumea aceasta! Puteţi să ghiciţi cine era? Da, Ilie.
Adaugă pe Ilie (EJ-3). 

Dumnezeu ştia ce se întâmplase, şi l-a trimis pe Ilie la împărat cu un 
mesaj din partea Lui. Profetul a mers la vie. Când l-a văzut Ahab, i-a 
spus mânios: „M-ai găsit, duşmanule?“

Ilie i-a spus cu asprime: „Te-am găsit, pentru că te-ai vândut să faci 
ce este rău înaintea Domnului. Dumnezeu te va pedepsi pentru răul 
acesta. Vei muri, tu, f ii tăi şi toţi cei din casa ta.“ Ilie a spus, de ase-
menea, că trupul mort al Izabelei va f i mâncat de câini. Ce mesaj 
înspăimântător! Dar era ceea ce Izabela şi Ahab meritau. Dumnezeu 
fusese drept. El este mereu aşa. El trebuie să pedepsească toate 
păcatele. Atunci cum poate cineva să meargă în cer, dacă Dumnezeu 
trebuie să pedepsească păcatul? El a găsit un răspuns minunat la 
această problemă. A trimis în lume pe singurul Lui Fiu, Isus Hristos. 
El n-a păcătuit niciodată, aşa că El n-a meritat nicio pedeapsă. Însă 
Dumnezeu L-a pedepsit pentru păcatele oamenilor, ca tine şi ca mine, 
care au păcătuit. Aceasta înseamnă că dacă crezi în Isus Hristos şi-I 
ceri să te mântuiască de păcate, toate păcatele tale sunt puse asupra 
Lui, şi Dumnezeu nu te mai pedepseşte pe tine. Aşa că Dumnezeu 
este drept, chiar şi atunci când iartă păcatul. Poate că tu te-ai întrebat 
cum ar trebui să se poarte Dumnezeu cu tine. Există o veste bună 
pentru tine. Vino la Domnul Isus, cere-I să te ierte, să f ie Mântuitorul 
tău. Apoi, ştiind că Domnul Isus a plătit pentru toate păcatele tale, 
nu mai trebuie să-ţi f ie teamă să-L întâlneşti pe Dumnezeu. Biblia 
spune: „Dar acum nu este nicio condamnare pentru cei ce sunt în 
Hristos Isus“ (Romani 8:1). Asta înseamnă că nu este nicio pedeapsă 
pentru aceia care aparţin Domnului Isus. Dumnezeu a spus aceasta, 
şi tot ce spune El este adevărat. El spune că dacă nu crezi în Hristos, 
vei f i pedepsit pentru totdeauna, şi şi aceasta este adevărat, aşa cum 
a fost mesajul înf iorător adus de Ilie. 

La scurt timp după aceea împăratul a fost rănit în război, şi a murit. 
Câţiva ani mai târziu, Izabela se uita de la o fereastră înaltă şi câţiva 
oameni au aruncat-o de acolo; iar câinii i-au mâncat trupul ei mort. 
Da, Dumnezeu, Dumnezeul drept, a pedepsit pe cei doi oameni vi-
cleni, împăratul şi împărăteasa. În timp ce pleci de aici, te rog să nu 
uiţi cum este Dumnezeu. El este drept, corect. Dacă iubeşti pe Dom-
nul Isus, nu încerca să te răzbuni pe oamenii care sunt răi faţă de tine. 
Lasă-L pe Dumnezeu să rezolve problema. Dacă îţi dai seama astăzi 
că tot ceea ce meriţi de la Dumnezeu este pedeapsa pentru păcatul 
tău, renunţă la el şi crede în Domnul Isus, ca Mântuitorul tău. El ia 

ACN

ACM
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Planşa 4-6
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asupra Lui pedeapsa ta. Dacă continui în neascultare, Dumnezeu te 
va pedepsi pentru totdeauna. Dacă crezi în Domnul Isus, atunci El îţi 
va ierta păcatele şi va f i Mântuitorul tău, iar tu nu vei mai f i niciodată 
pedepsit. Acum urmează să avem câteva momente de linişte. Dacă 
vrei într-adevăr aceasta, vorbeşte-I Domnului Isus în linişte, nu tare, 
şi cere-I să f ie Mântuitorul tău, să te mântuiască de pedeapsa pe care 
o meriţi. 
Să aveţi un scurt moment de linişte, apoi încheie cu rugăciune.

Întrebări de recapitulare

1.  Ce înseamnă că Dumnezeu este drept? (Înseamnă că El este 
corect, dă întotdeauna pedeapsa corectă şi răsplăteşte acelora 
care merită.)

2.  Cine era omul care avea via pe care o vrea împăratul Ahab? 
(Nabot)

3.  Care poruncă a lui Dumnezeu a încălcat-o Ahab, prin faptul că 
vrea ceea ce nu era al lui prin lege? (Să nu pofteşti.)

4.  Ce trebuie să ni se întâmple, pentru că nu am ascultat de 
Dumnezeu? (Merităm să f im pedepsiţi şi despărţiţi de Dumnezeu 
pentru totdeauna.)

5.  Ce a făcut Ahab, când n-a avut ceea ce-şi dorea? (S-a culcat, şi-a 
întors faţa şi n-a mâncat.)

6.  Ce a făcut Izabela, ca să obţină via lui Nabot? (A spus oamenilor 
să spună minciuni despre el şi să-l omoare.)

7.  De ce credeţi că împăratul viclean nu vrea să-l vadă pe Ilie? 
(Deoarece ştia că păcătuise şi că Dumnezeu pedepseşte 
păcatul.)

8.  Ce mesaj i-a adus Ilie lui Ahab, din partea lui Dumnezeu? (Că 
el şi Izabela vor f i pedepsiţi. Le-a spus şi felul în care aveau să 
moară.)

9.  Cum poate Dumnezeu să f ie drept, şi totuşi să ierte păcatele 
 noastre? (El L-a pedepsit pe Fiul Lui pe cruce pentru păcatele 

noastre.)

10.  Ale cui păcate sunt iertate? (Ale acelora care cred în Domnul 
Isus Hristos.)
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Text biblic pentru învăţător
2 Împăraţi 2:1-15

Adevăr central
Dumnezeu este cu copiii lui tot timpul.

Aplicaţie
Nemântuit: Devino copil lui Dumnezeu, şi El va 

f i şi cu tine tot timpul. 

Mântuit:  Aminteşte-ţi că nu eşti niciodată 
singur. 

Verset de memorat
„Eu – zice Domnul – te voi învăţa şi-ţi voi arăta 
calea pe care trebuie s-o urmezi.“ Psalmul 32:8

Ajutoare vizuale
 ♦ Planşe: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 şi 5-6

sau

 ♦ f iguri: EJ-3, EJ-26, EJ-27, EJ-29, EJ-30, EJ-31, 
EJ-32

 ♦ fundaluri (opţional): scenă de câmpie cu un râu

şi

 ♦ fâşii de carton cu indicii pentru jocul: „Cine 
sunt?“ 

Schiţa lecţiei

Introducere

„Cine sunt?“ 

Desfăşurarea evenimentelor

1. Ilie se apropie de sfârşitul şederii lui pe 
pământ AC 

2. Ilie şi Elisei merg la Betel şi Ierihon ACM

3. Ei trec Iordanul 

4. Fii profeţilor îi urmăresc  ACM

5. Ilie îl întreabă pe Elisei dacă are vreo 
dorinţă

6. Elisei îi cere o măsură dublă din duhul lui  
ACM

7. Cei doi călătoresc împreună

8. Apare carul de foc, şi Ilie pleacă spre cer 
ACN

9. Elisei ia mantaua lui Ilie

Punctul culminant

10. Elisei loveşte apa, şi întreabă: „Unde este 
Dumnezeul lui Ilie?“

11. Apa este despărţită ACM

Concluzia

Fiii profeţilor îl întâlnesc pe Elisei 

Ei s-au închinat înaintea lui  ACM, ACN

Lecţia 5
Ilie este luat la cer
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Lecţia

Eu voi pune întrebarea „Cine sunt?“, şi voi trebuie să spuneţi per-
soana la care mă refer. Haideţi să vedem de câte indicii aveţi nevoie, 
ca să ghiciţi despre cine este vorba.
Poţi să scrii pe carton aceste indicii şi să le arăţi copiilor unul câte unul. 

1.  Am fost agricultor.
2.  Am arat un ogor cu boii.
3. Am spus „La revedere“ tatălui şi mamei mele.
4.  Am fost prietenul şi slujitorul lui Ilie.
5.  Am văzut cum carul de foc l-a luat pe Ilie la cer. 
Îndepărtează cartoanele cu indicii.

Scena 1 
Fundal opţional: peisaj de câmpie, cu un râu. 

Dumnezeu îl alesese pe Elisei să continue lucrarea pe care o făcuse 
Ilie. Au trecut mulţi ani de atunci. După ce Ilie îi spusese lui Elisei 
să vină cu el, Elisei petrecuse timpul ajutându-l pe Ilie şi învăţând 
de la el.
Pune pe Ilie (EJ-3) şi pe Elisei (EJ-26).

Timpul lui Ilie pe pământ era aproape de sfârşit. Ce viaţă plină de 
pericole avusese el! Dumnezeu se folosise de el, ca să-i spună unui 
împărat viclean şi împărătesei mesaje pe care aceştia nu voiau să le 
audă. În schimb, ei l-au urât şi au vrut să-l omoare. Numai prezenţa 
şi grija lui Dumnezeu i-a scăpat viaţa. Puteţi să vă amintiţi unele 
momente în care Dumnezeu a arătat că El este cu Ilie, şi că-i poartă 
de grijă într-un mod minunat?
Permite copiilor să recapituleze pe scurt.

Dumnezeu fusese cu Ilie tot timpul. Dumnezeu este tot timpul cu 
toţi copiii Lui. El este un Dumnezeu aşa de mare, că este peste tot. 
Dar în mod special, El este aproape de copiii Lui. Lucrul minunat 
este că sunt mii şi mii de oameni care sunt într-adevăr copiii Lui, în 
diferite părţi ale lumii. El spune în Biblie: „Nu umplu Eu cerurile şi 
pământul?“ (Ieremia 23:24b). El este aşa de mare, că poate să f ie cu 
toţi copiii Lui, cum a fost şi cu Ilie.

Acum venise timpul ca Dumnezeu să-l ia pe Ilie în cer. Lucrarea 
lui se terminase. Şi Ilie şi Elisei ştiau aceasta. Cei doi slujitori ai lui 
Dumnezeu veneau dintr-o cetate numită Ghilgal, când Ilie i-a spus 
lui Elisei: „Rămâi aici, căci Dumnezeu mă trimite la Betel“.

Elisei nu a vrut să se despartă de Ilie. Ştia că Dumnezeu urma să-l ia 
în cer, aşa că i-a spus: „Viu este Domnul, că nu te voi lăsa.“

Cu ani înainte, acest Ilie începuse şcoli ca să ajute tinerii să înveţe 
mai mult despre Dumnezeu. Acestea erau numite „şcolile profeţilor“. 
Tinerii care studiau acolo erau numiţi „f iii profeţilor“. Când Ilie şi 
Elisei au ajuns în Betel, au întâlnit pe aceşti tineri, care ştiau că Ilie 
va f i luat în curând în cer.

AC

Planşa 5-2

Planşa 5-1

Faptul că Ilie i-a cerut lui Elisei 
să nu-l mai urmeze, s-ar putea 
să f i fost un test al credincioşiei 
lui Elisei faţă de chemarea sa.

Preşcolarii să mimeze că merg 
dintr-o localitate în alta.

Instruirea oamenilor cunoscuţi 
ca „f iii profeţilor“ ar putea să f i fost 
instituită de Samuel, la Rama (vezi 
1 Samuel 19:20). Aceşti profeţi 
erau împărţiţi în grupuri de câte 50 
şi slujeau în localităţi diferite. 
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Adaugă pe f iii profeţilor (EJ-27).

L-au luat pe Elisei deoparte, şi l-au întrebat: „Ştii că Dumnezeu îl 
răpeşte astăzi pe stăpânul tău?“ „Da“, a răspuns Elisei, „Ştiu şi eu, 
dar tăceţi“.

Ilie i-a zis iarăşi lui Elisei: „Rămâi aici, Domnul m-a trimis la Ieri-
hon“. Dar Elisei a rămas cu stăpânul lui. La Ierihon era o altă şcoală 
a profeţilor. Şi ei i-au zis lui Elisei: „Ştii că Dumnezeu îl răpeşte 
astăzi pe stăpânul tău?“ Elisei a răspuns din nou: „Ştiu şi eu, dar 
tăceţi “. Profeţii ştiau ce avea să se întâmple. Ei vreau să vadă ce i 
se va întâmpla lui Ilie, aşa că au mers pe un loc înalt, şi au privit de 
acolo pe cei doi profeţi care se îndepărtau.

Ilie i-a spus lui Elisei: „Dumnezeu m-a trimis la Iordan, rămâi aici“. 
Dar Elisei a răspuns: „Viu este Domnul, că nu te voi lăsa.“ Elisei 
vrea să petreacă orice moment cu Ilie, pentru că în curând acesta nu 
avea să mai f ie cu el. Aceasta este diferenţa între un prieten omenesc 
şi Dumnezeu. Un prieten omenesc, cel mai bun prieten al tău, chiar 
mama şi tatăl tău, nu pot să f ie cu tine mereu, zi şi noapte. Nu tot aşa 
este cu Dumnezeu. Demult, Dumnezeu a promis unuia dintre slu-
jitorii Lui: „Nu te voi părăsi“ (Geneza 28:15). Dacă eşti copilul lui 
Dumnezeu, El este aproape de tine mereu, oriunde te af li, oricând. 
Niciun prieten omenesc nu poate să te însoţească peste tot. Nici chiar 
Ilie nu putea f i mereu cu Elisei. În curând el avea să-l părăsească pe 
Elisei. 

Scena 2
Fundal opţional: scenă de exterior cu un râu.

Când Ilie şi Elisei au ajuns la râul Iordan, Ilie şi-a scos mantaua şi 
a făcut-o sul. Apoi a lovit apa cu ea. Când mantaua a atins, râul s-a 
despărţit, şi amândoi au trecut pe uscat.

Fiii profeţilor îi urmăreau de la distanţă.

Ce gândeau ei?
 ♦ Că Ilie era un fel de superman. 
 ♦ Că Dumnezeu era încă cu Ilie.
 ♦ Că doar vântul a făcut o cărare prin apă.

Permite copiilor să aleagă răspunsul corect.

Că Dumnezeu era încă cu Ilie. Fusese cu el ani îndelungaţi, şi era cu 
el şi acum. Copii creştini, Dumnezeu va f i cu voi în f iecare zi din 
viaţa voastră. Probabil că te muţi la o şcoală nouă, şi îţi este puţin 
frică. Nu cunoşti pe nimeni. Te gândeşti: „Nu vreau să merg singur 
acolo“. Nu mergi singur. Dumnezeu este cu tine. Promisiunea lui 
faţă de tine, ca creştin, este: „Cu nici un chip nu te voi părăsi“. (Evrei 
13:5). El va f i cu tine tot timpul vieţii tale, aşa cum a fost cu Ilie.

Bătrânul profet s-a întors spre Elisei, zicându-i: „Cere ce vrei să-ţi 
fac, înainte ca să f iu răpit de la tine.”

Elisei ştia ce vrea. „Te rog, să vină peste mine o măsură îndoită din 
duhul tău!”, a spus el. (Cu alte cuvinte, Elisei voia să aibă o putere 

ACM
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Planşa 5-3

Rolul lor era de a-i ajuta pe oameni 
să renunţe la idolatrie şi să se 
închine numai lui Dumnezeu.

Copiii să caute pe hartă unde este 
Ghilgal, Betel şi Ierihon. 
Este interesant faptul că în aceste 
cetăţi în care odinioară fuseseră 
ridicate altare lui Dumnezeu, acum 
erau cunoscute ca centre idolatre. 
Mai târziu ele au devenit câmpul 
de misiune al lui Elisei.

Dacă la lecţia 3 ai folosit o manta, 
foloseşte-o şi aici. 

Această minune ne trimite la 
minunea făcută pentru poporul 
Israel, când au traversat Marea 
Roşie şi Iordanul. Este una dintre 
multele asemănări dintre lucrarea 
lui Moise şi cea a lui Ilie.
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dublă decât cea pe care a avut-o Ilie.) Elisei ştia că Ilie, stăpânul lui, 
avusese putere de la Dumnezeu, şi Elisei vrea şi el aceasta, ca să 
poată face lucrarea lui Dumnezeu. Dar aceasta era ceva ce Ilie nu 
putea să-i dea, numai Dumnezeu putea să-i dea acea putere.

Copii creştini, ştiţi că atunci când Domnul Isus S-a întors în cer, El a 
trimis Duhul Sfânt să locuiască în oricine Îl primeşte pe El ca Domn 
şi Mântuitor. Aşa că nu numai că Dumnezeu este cu tine, El locuieşte 
în tine. Dacă ai crezut în Domnul Isus, ca Mântuitor, Dumnezeu-
Duhul Sfânt locuieşte în tine. Te va face puternic şi curajos, ca să 
trăieşti pentru El. Poate că acasă ai descoperit că este greu să nu te 
cerţi. Dumnezeu-Duhul Sfânt, care locuieşte în tine, te va ajuta să 
nu te cerţi. Este minunat, pentru tine care eşti creştin, că Dumnezeu 
nu este numai cu tine, ci El este şi în tine, ca să te ajute să trăieşti 
pentru El.

Elisei ştia că avea nevoie de Dumnezeu, pentru a-i da putere, dacă 
v-a trebui să facă lucrarea de profet. Aşa că a cerut: „Te rog, să vină 
peste mine o măsură îndoită din duhul tău!“

„Greu lucru ceri“, a răspuns Ilie, „dar dacă mă vei vedea când voi f i 
răpit, aşa ţi se va întâmpla, dacă nu, nu ţi se va întâmpla aşa.“
Îndepărtează toate f igurile. 

Scena 3
Cei doi bărbaţi ai lui Dumnezeu mergeau, vorbind unul cu altul. 
Deodată au apărut un car de foc şi cai de foc. Ei s-au interpus între 
Ilie şi Elisei, şi Ilie a fost luat la cer într-un vârtej de vânt. Ilie a dat 
drumul mantalei sale, care a căzut la pământ.
Pune pe Ilie (EJ-29), mantaua (EJ-31) şi pe Elisei (EJ-30). 

În timp ce Elisei l-a văzut pe Ilie înălţându-se, a strigat: „Părinte, 
părinte! Carul lui Israel şi călărimea lui!“ (Ilie, prin rugăciunile şi 
predicile lui, a protejat Israelul mai bine decât armata lui Ahab.) 
Apoi Elisei nu şi-a mai văzut stăpânul. Ilie a fost luat la cer, fără să 
moară. De ce a fost luat la cer? El era pregătit să-L întâlnească pe 
Dumnezeu, pentru că a crezut în Dumnezeu, şi a fost mântuit. Dar 
tu, eşti gata să-L întâlneşti pe Dumnezeu? Vei merge în cer? Numai 
copiii lui Dumnezeu vor f i cu El pentru totdeauna în cer. Devii co-
pilul lui Dumnezeu când crezi în Domnul Isus, care te mântuieşte de 
păcat, ştiind că El a luat pedeapsa ta, când a murit pe cruce. Crezi 
în Domnul Isus, ca Mântuitorul tău? Dacă crezi, eşti copilul lui 
Dumnezeu. Biblia spune: „Dar tuturor celor ce L-au primit, adică 
celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui 
Dumnezeu“ (Ioan 1:12). „Să crezi în Numele Lui“ înseamnă să ai 
încrederea că El poate să-ţi ierte păcatele. Dacă nu crezi că Domnul 
Isus poate să-ţi îndepărteze păcatul, nu eşti copilul lui Dumnezeu. 
Numai copiii lui Dumnezeu ştiu că Dumnezeu este alături de ei în 
f iecare zi. Numai copiii lui Dumnezeu vor trăi cu Dumnezeu pentru 
totdeauna. Acolo este Ilie; el este cu Dumnezeu.
Îndepărtează toate f igurile.

ACM

ACN

„Măsura dublă“ din Deuteronom 
21:17 se referă la moştenirea pe 
care primul născut o primea de la 
tatăl său. Ilie a fost tatăl spiritual 
al lui Elisei. Acum Elisei vrea să 
f ie bine echipat, ca să-l poată 
reprezenta pe stăpânul său, la fel 
cum un f iu l-ar reprezenta pe tatăl 
său. Dumnezeu a făcut în ultimii 
ani din viaţa lui Elisei de două ori 
mai multe minuni prin el, decât 
a făcut prin Ilie.

Planşa 5-4
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Scena 4 
Fundal opţional: scenă de exterior cu un râu.

Dar ce se va întâmpla cu Elisei? Va f i Dumnezeu cu el? Va primi 
puterea şi tăria pe care le avea Ilie? Poate şi Elisei şi-a pus aceste 
întrebări.

El s-a dus şi a ridicat mantaua căreia îi dăduse drumul Ilie, şi s-a în-
tors la râul Iordan.
Pune-l pe Elisei (EJ-32). 

Vă amintiţi cum au trecut Ilie şi Elisei râul? Când Elisei a ajuns la 
râu, el a luat mantaua lui Ilie, şi a întrebat: „Unde este acum Dom-
nul, Dumnezeul lui Ilie?“ Imediat după ce a lovit apa râului, ea 
s-a despărţit la dreapta şi la stânga, şi Elisei a trecut râul pe uscat. 
Dumnezeu i-a arătat că el fusese într-adevăr ales să ia locul lui Ilie. 
Dumnezeu îi arăta clar lui Elisei că El era cu el, la fel cum fusese cu 
stăpânul lui. Este aşa de bine să ştii că Dumnezeu este cu toţi copiii 
Lui. El nu este numai cu misionarii, predicatorii sau adulţii care sunt 
creştini. Dacă ai crezut în Domnul Isus, El este cu tine. Poate că un 
prieten din clasa ta este şi el creştin. Este mai uşor la şcoală, când 
sunt doi creştini. Dar acum acel prieten se mută, şi crezi că nu poţi să 
trăieşti pentru Domnul Isus la şcoală, de unul singur. Deşi prietenul 
tău creştin pleacă, Dumnezeu nu te părăseşte; şi aceasta este mult 
mai important. Aminteşte-ţi, nu eşti singur. Dumnezeu vrea ca tu să 
ştii lucrul acesta astăzi, aşa cum a vrut să ştie şi Elisei, cu mult timp 
în urmă.

Fiii profeţilor se uitau cum se desparte râul Iordan.
Adaugă pe f iii profeţilor (EJ-27).

Atunci şi ei au ştiut că „Duhul lui Ilie a venit peste Elisei“, că el 
fusese ales de Dumnezeu în locul lui Ilie. Aşa că ei au venit la Elisei, 
şi s-au închinat înaintea lui. Acum Elisei urma să-şi înceapă lucrarea 
pentru Dumnezeu. Ce bine era pentru Elisei să ştie că Dumnezeu 
era cu el, aşa cum fusese şi cu Ilie! Dacă eşti copilul lui Dumnezeu, 
aminteşte-ţi că Dumnezeu este întotdeauna cu tine. Când te simţi 
singur, Dumnezeu este acolo, aproape de tine. Ceilalţi prieteni pot 
să te părăsească, dar Dumnezeu nu te părăseşte niciodată. Apoi, la 
sfârşitul vieţii tale, Dumnezeu te va lua la cer, unde vei f i mereu cu 
El, şi El cu tine. Ce lucru minunat este să f ii copilul lui Dumnezeu!

Poate că îţi spui: „Da, dar nu sunt copilul lui Dumnezeu“. Vrei 
într-adevăr să f ii? Dacă crezi în Domnul Isus, ca Mântuitorul tău, 
care a fost pedepsit pentru păcatele tale, eşti copilul lui Dumnezeu. 
Promisiunea este făcută „celor ce cred în Numele Lui (al lui Isus)“. 
Vrei să-I vorbeşti acum în linişte lui Dumnezeu, şi să-I spui: 
„Doamne, Dumnezeule, vreau într-adevăr să f iu copilul Tău. Îmi 
pare rău pentru toate păcatele pe care le-am făcut. Cred că Domnul 
Isus a murit pentru mine, şi cred că El îmi iartă păcatele“. Când eşti 
copilul lui Dumnezeu, ştii că Dumnezeu este întotdeauna cu tine.

ACM

ACM

ACN

Planşa 5-5

Planşa 5-6

Chiar dacă profeţii nu au fost 
prezenţi când Ilie a fost ridicat 
la cer, ei au recunoscut că Elisei 
avea Duhul lui Dumnezeu.
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Întrebări de recapitulare

1.  Ce ocupaţie avea Elisei înainte să f ie chemat să ia locul lui Ilie? 
(Era fermier.)

2.  Ce vrea Elisei să facă, atunci când a af lat că Ilie avea să-l 
părăsească în curând? (Vrea să rămână cu el.)

3.  Care sunt cele trei cetăţi în care Ilie i-a spus lui Elisei să rămână, 
şi să nu meargă cu el? (Ghilgal, Betel şi Ierihon)

4.  Care ere numele râului la care au venit Ilie şi Elisei? (Iordan)

5.  Ce s-a întâmplat când Ilie a lovit cu mantaua apa Iordanului? 
(Râul s-a despărţit, şi cei doi au trecut pe pământ uscat.)

6.  Cum putem să ştim că, dacă aparţinem Lui, Dumnezeu nu ne 
va părăsi niciodată singuri? (El a promis „Nicidecum nu te voi 
părăsi“.)

7.  Ce a cerut Elisei de la Ilie, înainte de a-l părăsi? (O măsură 
îndoită din duhul lui.)

8.  Cum a fost luat Ilie direct la cer, fără să moară? (Dumnezeu l-a 
luat într-un vârtej de vânt.)

9.  Ce trebuie să facem, ca să f im siguri că mergem într-o zi în cer? 
(Trebuie să-L primim pe Domnul Isus Hristos, să credem în El).

10. Cum au ştiut f iii profeţilor că Dumnezeu era cu Elisei, aşa cum 
fusese cu Ilie? (Când Elisei a lovit cu mantaua apa Iordanului, 
aceasta s-a despărţit).
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Text biblic pentru învăţător
Luca 9:28-36
(Matei 17:1-8 şi Marcu 9: 2-8 care vorbeşte 
despre schimbarea la faţă).

Adevăr central
Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.

Aplicaţie
Nemântuit: Crede în El, pentru a f i mântuit. 

Mântuit:  Ascultă ce Îţi spune El, şi supune-te 
Lui.

Verset de memorat
Recapitulează versetele din această serie de lecţii. 

Ajutoare vizuale
 ♦ Planşe: de la 6-2 la 6-6

sau

 ♦ f iguri: de la EJ-33 la EJ-41

 ♦ fundaluri (opţional): scenă cu muntele

 ♦ nori de culoare albă şi galbenă care vor 
acoperi f igurile EJ-37, EJ-38 şi EJ-40

şi

 ♦ cartoane cu următoarele cuvinte pentru 
dezlegat: TDRPE, AMRE, ĂOBRRDĂT, 
COPRTAUTTENI şi EDTROAGS

Schiţa lecţiei

Introducere

Haideţi să vedem cât de repede putem 
să dezlegăm aceste cuvinte! 

Desfăşurarea evenimentelor

1. Dumnezeu trimite pe Fiul Său AC

2. Domnul Isus, Petru, Iacov şi Ioan urcă 
 pe munte

3. Domnul Isus Se roagă

4. Faţa Domnului Isus străluceşte ca soarele 
AC

5. Petru, Iacov şi Ioan dorm

6. Ilie şi Moise apar şi vorbesc cu Hristos 
ACN

7. Ucenicii se trezesc 

8. Petru sugerează să facă trei „colibe“

9. Norul coboară

Punctul culminant

10. Dumnezeu vorbeşte „Acesta este Fiul Meu 
preaiubit …“ ACM

11. Ucenicii se tem

12. Moise şi Ilie dispar

13. Domnul Isus le spune: „Nu vă temeţi“

Concluzia

Ei coboară împreună de pe munte ACM, ACN

Lecţia 6
Ilie vorbeşte cu Domnul Isus
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Lecţia

Cere copiilor să dezlege, de pe cartoanele de pe tablă, următoarele cuvinte: 
TDRPE, AMRE, ĂOBRRDĂT, COPRTAUTTENI şi EDTROAGS).

Să vedem cât de repede puteţi dezlega aceste cuvinte! 
Cuvintele dezlegate: DREPT, MARE, RĂBDĂTOR, ATOTPUTERNIC.

De ce am pus aceste cuvinte pe tablă? Da, toate Îl descriu pe 
Dumnezeu. Am învăţat că Dumnezeu este astfel. Mai am un cuvânt 
de dezlegat: EDTROAGS. Care este cuvântul?
Pune pe tablă ultimul cuvânt (DRAGOSTE).

Biblia ne spune că Dumnezeu este dragoste. El şi-a arătat dragostea 
într-un mod minunat. După aproape 900 de ani de la înălţarea lui Ilie 
la cer, Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său pe pământ. „Fiindcă atât 
de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu … “ 
(Ioan 3:16). Singurul Fiu al lui Dumnezeu a părăsit cerul, şi a venit 
pe pământ. S-a născut ca un copilaş. Cu greu ar f i putut cineva să ştie 
cine era El într-adevăr. 
Când a crescut, El i-a învăţat pe oameni despre Tatăl Lui din cer. A 
vindecat mulţi oameni bolnavi şi chiar a înviat oameni din morţi. A 
putut să facă aceste lucruri, pentru că El este Dumnezeu-Fiul. Şi El 
este atotputernic şi măreţ.
El a chemat pe 12 bărbaţi, care să f ie ucenicii, iar apoi apostolii Săi. 
Aceşti bărbaţi au petrecut mult timp cu El, şi El i-a învăţat multe 
lucruri. Ei s-au convins că El era diferit, că El era într-adevăr Fiul lui 
Dumnezeu.
Îndepărtează toate cartoanele de pe tablă. 

Scena 1 
Fundal opţional: scenă cu munte.

Într-o zi El i-a invitat pe trei dintre ucenicii Lui, Petru, Iacov şi Ioan, 
să meargă cu El pe munte, să se roage. 
Pune pe Isus (EJ-33) şi pe ucenici (EJ-34).

El a îngăduit acestor trei ucenici să vadă ceva ce n-a văzut nimeni 
de pe pământ vreodată. Ghiciţi pe cine altcineva au mai văzut, pe 
Ilie! Nu-i asta o surpriză? El plecase la cer cu sute de ani în urmă, şi 
acum ei l-au văzut. Cum s-a putut aceasta? Ce au văzut ei? Vom af la 
în curând răspunsul …

Probabil cei trei ucenici au mers cu plăcere pe munte. Ştim că Dom-
nului Isus Îi plăcea să meargă pe munte. Îi plăceau munţii, f lorile, 
păsările şi toate lucrurile frumoase pe care El Însuşi le-a creat. 
Deoarece El este Dumnezeu-Fiul, viaţa Lui nu are început. El era 
acolo când a fost creată lumea. Într-adevăr Biblia spune: „Toate lu-
crurile au fost făcute prin El …“ (Ioan 1:3a). Cred că în timp ce 
urcau pe munte, Domnul Isus, Petru, Iacov şi Ioan au vorbit despre 
Tatăl ceresc. După un timp s-au oprit, pentru că Domnul Isus vrea să 
Se roage. S-a depărtat puţin de ucenici. Dumnezeu-Fiul a vorbit cu 
Dumnezeu-Tatăl.

ACACAC

Planşa 6-2
Preşcolarii să-i numere pe cei 
12 ucenici, dar să observe că 
numai 3 s-au dus cu Domnul Isus.

S-ar putea să f i fost muntele 
Hermon, lângă Cezareea lui Filip. 
Copiii mai mici să mimeze că 
„urcă pe munte“.
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Îndepărtează toate f igurile.

Scena 2
Fundal opţional: scenă cu munte.

În timp ce Domnul Isus S-a rugat, a avut loc o mare schimbare.
Pune pe Isus (EJ-35).

Faţa Lui a strălucit ca soarele. Hainele Lui au devenit albe şi 
străluceau, la fel ca zăpada albă, curată. Ce se întâmplase? Această 
strălucire luminoasă se numeşte slavă. Cerul este plin de slavă. Când 
singurul Fiu al lui Dumnezeu a părăsit cerul, El s-a dezbrăcat de 
slava Sa. Aşa că atunci când oamenii îl întâlneau pe Domnul Isus 
pe stradă, nu observau nimic deosebit la El. El arăta la fel ca ceilalţi 
oameni. Dar acum slava Lui strălucea, arătând că El este într-adevăr 
Dumnezeu-Fiul. Ce privelişte măreaţă şi sfântă! Ce făceau Petru, 
Iacov şi Ioan? Se uitau? 
Adaugă ucenicii (EJ-36).

Nu, ei au adormit repede.

Scena 3

În timp ce dormeau, doi oameni au venit şi au vorbit cu Domnul Isus. 
Unul din aceşti oameni era Ilie, celălalt Moise.
Înlocuieşte-l pe Isus (EJ-35) cu f igura EJ-37. Pune pe Ilie (EJ-39) şi pe Moise 
(EJ-38).

Poate că aţi crezut că am terminat povestea lui Ilie, când aţi auzit 
săptămâna trecută cum el a fost înălţat la cer. Ei bine, astăzi este 
ultima noastră lecţie despre Ilie, pentru că după sute de ani, după ce 
a mers la cer, el s-a întors să vorbească cu Domnul Isus. Dumnezeu 
a trimis aceşti oameni din cer să vină să vorbească cu Fiul Lui. De 
ce a trimis Dumnezeu pe aceşti doi oameni? Biblia nu ne spune, dar 
poate pentru că Dumnezeu Şi-a dat legile Lui, cele 10 porunci, prin 
Moise, şi Domnul Isus era singurul care a putut să ţină vreodată le-
gea lui Dumnezeu în mod desăvârşit. Ilie era un profet, şi toţi profeţii 
aşteptau timpul când va veni Cel promis. El venise, Dumnezeu Îşi tri-
misese singurul Său Fiu. Ce lucru extraordinar s-a întâmplat – Dom-
nul Isus în gloria Lui, vorbind cu Moise şi Ilie! Despre ce credeţi că 
au vorbit ei? Despre ce ar f i vorbit Ilie? Ar f i vorbit despre confrun-
tarea de pe muntele Carmel? Nu! Ar f i vorbit Moise despre timpul 
când Dumnezeu a despărţit Marea Roşie? Nu! Au vorbit despre cer 
unde ei tocmai fuseseră? Oh, nu! Ei aveau de vorbit despre ceva 
mult mai important. Au vorbit despre cel mai important eveniment 
care avea să se întâmple vreodată. Care era acela? Moartea Domnu-
lui Isus. Au vorbit despre ceea ce urma să I se întâmple Domnului 
Isus la Ierusalim, curând după aceea. Când a murit Domnul Isus, 
moartea Lui a fost diferită de a celorlalţi oameni. El a fost răstignit 
pe cruce; în timpul acela mulţi oameni erau omorâţi aşa. Dar moartea 
Domnului Isus a fost cu totul diferită. Când a murit, Dumnezeu L-a 
pedepsit pentru păcatele oamenilor, ca tine şi ca mine. Aceasta a fost 
o pedeapsă îngrozitoare. În timp ce Dumnezeu-Fiul atârna pe cruce, 

AC

ACN

Planşa 6-3

Planşa 6-4

Transf igurare înseamnă 
schimbarea înfăţişării. 
Domnului Isus Şi-a arătat slava.

Aminteşte preşcolarilor despre 
bebeluşul Moise.

Moise şi Ilie ar putea să f i 
reprezentat legea şi prorocii, 
amândouă f iind împlinite de 
Domnul Isus Hristos. Unii sunt 
de părere că aceştia reprezintă 
cele două categorii de oameni care 
vor f i în împărăţia Domnului Isus, 
care va veni: aceia care vor f i murit 
(Moise) şi aceia care ajung în cer 
fără să f i murit (Ilie).
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Dumnezeu-Tatăl L-a părăsit. El a suportat mânia lui Dumnezeu pen-
tru păcat. Numai Fiul lui Dumnezeu a putut să ia păcatul omenirii, şi 
să sufere pedeapsa pentru el. Deoarece El a făcut aceasta, El este sin-
gurul Mântuitor. El poate să-ţi şteargă păcatul. El poate să te salveze 
de pedeapsa pe care o meriţi. 

Meriţi să f ii despărţit de Dumnezeu pentru totdeauna. Biblia numeşte 
această stare „a f i pierdut“. Isus Hristos poate să te scape din pierza-
re. El poate să-ţi schimbe viaţa. Dar trebuie să crezi că El poate face 
lucrul acesta pentru tine. Dacă vrei să crezi în El, dar nu ştii cum să 
faci aceasta, vino şi vorbeşte cu mine la sfârşit. Voi f i … (desemnează 
locul unde să vină copiii), şi îţi voi arăta din Biblie ce trebuie să faci. 
Aminteşte-ţi, numai Isus Hristos poate să te mântuiască, pentru că 
El este singurul Fiu al lui Dumnezeu, care a murit pentru păcatele 
noastre.

Nu este surprinzător că Moise şi Ilie au vorbit despre moartea Lui 
(Luca 9:31). Dar aveau ucenicii să piardă acea privelişte minunată? 
După un timp, cei trei ucenici adormiţi s-au trezit.
Înlocuieşte (EJ-36) cu f igura EJ- 40.

Ei nu văzuseră niciodată ceva asemănător. Se uitau la strălucirea 
şi slava cerească. Era aşa de ciudat şi minunat, încât ucenicii s-au 
temut. Petru a început să vorbească; fără să ştie prea bine ce spune: 
„Doamne, este bine să f im aici; dacă vrei, am să fac aici trei colibe: 
una pentru Tine, una pentru Moise şi una pentru Ilie.“

Scena 4
Domnul Isus nu a răspuns, pentru că în timp ce Petru vorbea, un nor 
i-a acoperit pe El, pe Moise şi Ilie. 
Acoperă cu norul pe Isus (EJ-37), Ilie (EJ-39) şi pe Moise (EJ-38).

Din nor s-a auzit o voce. Era vocea lui Dumnezeu-Tatăl, care le-a 
spus ucenicilor: „Acesta este Fiul meu preaiubit, de El să ascultaţi“. 
Dumnezeu declarase că Isus Hristos era Fiul Lui. El îi învăţa pe uce-
nici o mare lecţie acolo pe munte. Este o lecţie pe care El vrea să ne 
înveţe şi pe noi astăzi. El vrea să ştim în inimile noastre că nu există 
nicio altă persoană ca Domnul Isus. Moise şi Ilie erau oameni care 
I-au slujit lui Dumnezeu, dar erau doar oameni. Ei făcuseră multe 
greşeli, păcătuind adesea. Dar Domnul Isus era diferit. Era om, 
dar şi Fiul lui Dumnezeu. Ştim că sunt trei Persoane într-un singur 
Dumnezeu: Dumnezeu-Tatăl, Dumnezeu-Fiul şi Dumnezeu-Duhul 
Sfânt. Numim aceasta Trinitate. Isus Hristos este Unul dintre Aceştia 
trei, care sunt un singur Dumnezeu. Domnul Isus, Fiul, este singu-
rul Mântuitor care ne poate împăca cu Dumnezeu-Tatăl. Dumnezeu-
Tatăl ne spune în Cuvântul Său că trebuie să ascultăm şi să facem 
ceea ce ne spune Domnul Isus, care este Dumnezeu-Fiul.

Poate că la şcoală ai învăţat şi despre alte religii. Învăţătorul îţi spune 
că sunt multe căi de a ajunge în cer la Dumnezeu. Ca creştin, trebuie 
să ştii ceea ce a spus Domnul Isus, şi să crezi în El. El a spus: „Ni-
meni nu vine la Tatăl, decât prin Mine“ (Ioan 14:6b). Ascultaţi-L, şi 
credeţi ceea ce spune El!

ACM

Ajută-i pe copiii nemântuiţi să 
conştientizeze nevoia lor de a f i 
mântuiţi, şi faptul că Domnul Isus 
a plătit pentru păcatul lor.

Planşa 6-5

Pentru aceşti ucenici evrei, norul 
reprezenta prezenţa lui Dumnezeu, 
la fel cum fusese în zilele lui Moise.
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Poate că prietenul tău te cheamă să te uiţi la un f ilm video, acasă la 
el, şi îţi spune puţin despre f ilm. Ştii că nu este felul de f ilm pentru 
care Domnul Isus şi-ar da acordul. Vei asculta de prietenul tău sau de 
Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu şi Mântuitorul tău? Ascultă de El, 
supune-te Lui. Aceasta este ceea ce Dumnezeu-Tatăl spunea celor 
doi ucenici, când a vorbit din nor. 

Ucenicilor le era foarte teamă. Au căzut cu faţa la pământ, neîndrăznind 
să se uite din nou.
Îndepărtează norul, pe Ilie (EJ-39) şi pe Moise (EJ-38). Înlocuieşte-l pe Isus 
(EJ-37) cu f igura EJ-41.

Domnul Isus a venit şi i-a atins: „Nu vă temeţi“, a spus El.

Cei trei ucenici s-au uitat în jur. Norul dispăruse. Moise şi Ilie 
dispăruseră şi ei. Numai Domnul Isus rămăsese, dar slava Lui 
strălucitoare nu mai era. „Acum să coborâm de pe munte,“ a spus 
Domnul. Cei trei ucenici niciodată nu au uitat ceea ce au văzut şi au 
auzit. Ei ştiau acum fără nicio îndoială cine era Isus: singurul Fiu al 
lui Dumnezeu.

Voi, care sunteţi creştini, amintiţi-vă cine este Mântuitorul vostru. 
Când aveţi de ales între a asculta de El sau de altcineva, ascultaţi de 
El. Întotdeauna supuneţi-vă Lui, chiar când ceilalţi vă îndeamnă să 
mergeţi pe altă cale.

Dacă nu eşti creştin, şi mergi pe calea ta, păcatele tale te vor despărţi 
pentru totdeauna de Dumnezeu. Există numai o Persoană care poate 
să-ţi şteargă păcatele şi să te mântuiască. Acesta este Isus Hristos, 
Fiul lui Dumnezeu. Ai nevoie de El. Ascultă ceea ce a spus Domnul 
Isus: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe sin-
gurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa 
veşnică“ (Ioan 3:16). Dacă crezi în Domnul Isus, El te va mântui de 
păcate; ele vor f i şterse. Spune-I acum în inima ta că ştii că ai nevoie 
de El. Mulţumeşte-I că a murit pentru păcatele tale, şi cere-I să te 
scape de la pierzare. Atunci Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu va f i şi 
Mântuitorul tău. 

Întrebări de recapitulare

1.  Care sunt cei trei ucenici care au mers cu Domnul Isus pe munte 
să se roage? (Petru, Iacov şi Ioan)

2.  Ce s-a întâmplat Domnului Isus în timp ce Se ruga Tatălui Său 
pe munte? (Faţa Lui a strălucit ca soarele, şi hainele Lui au 
devenit albe, sclipitoare.)

3.  Cine a apărut deodată pe munte cu Domnul Isus? (Moise şi Ilie) 

4.  Despre ce a vorbit Isus cu Moise şi Ilie? (Despre moartea Lui, 
care urma să aibă loc la Ierusalim.)

5.  Ce făceau ucenicii, înainte ca să vadă pe Domnul Isus în slava 
Sa? (Dormeau.)

6.  Care a fost reacţia lui Petru? (El a spus „Doamne, este bine să 
f im aici; dacă vrei, am să fac aici trei colibe“.)

ACM

ACN

Planşa 6-6

Petru s-a referit la acest eveniment, 
atunci când a predicat despre 
Domnul Isus, după înviere. 
Vezi 2 Petru 1:16-18.
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7.  Ce le-a spus Dumnezeu-Tatăl despre Domnul Isus? („Acesta 
este Fiul meu preaiubit, de El să ascultaţi“.)

8.  Ce au făcut ucenicii, când au auzit că Dumnezeu le vorbea din 
cer? (Au căzut la pământ, înspăimântaţi.)

9.  Cine a rămas, când cei trei ucenici s-au uitat în sus? (Numai 
Domnul Isus.)

10. Ce cuvinte lipsesc din acest verset: „Fiindcă atât de mult a iu-
bit Dumnezeu lumea … ca oricine crede în El … să aibă viaţă 
veşnică“? (Vezi Ioan 3: 16)



Paşi pentru sfătuirea copilului 
care vrea să vină la Hristos

1.  Arată-i că are nevoie de mântuire; că nu toţi 
oamenii vor merge în cer; că nimeni nu este 
atât de bun pentru a merita cerul; şi că plata 
păcatului este moartea veşnică – despărţirea 
de Dumnezeu (Rom. 3:23; Apoc. 21:27; Ioan 
8:21, 24).

2.  Arată-i calea mântuirii. Mântuirea este darul 
fără plată, pentru că Isus a murit în locul nos-
tru pe cruce, a fost îngropat şi a înviat din 
morţi (Ioan 3:16; Efeseni 2:8; 1 Cor. 15:3, 4).

3.  Ajută-l să primească darul mântuirii – pe 
Isus Hristos – încrezându-se în El ca Mân-
tuitor (Ioan 1:12; Apoc. 3:20).

4.  Bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu, ajută-l să 
primească siguranţa mântuirii (Ioan 3:36; 
Apoc. 3:20; Evrei 13:5).

5.  Învaţă-l să mărturisească despre Hristos 
(Matei 10:32). Această mărturisire poate să 
ţi-o facă întâi ţie, apoi altor lucrători, apoi 
mai târziu prietenilor şi, dacă circumstanţele 
permit, unui grup sau bisericii. 

Fotocopiază, apoi decupează, şi păstrează în Biblie#
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