
Text: Roy Harrison
Ilustraţii: Tim Shirey

Cea mai
MĂREAŢĂ

povestire

OBSERVAŢIE
Imaginile pentru această serie de lecţii pot fi comandate online de la majoritatea birourilor şi 
magazinelor AMEC. Pentru  a vedea lista cu birourile şi magazinele AMEC, te rugăm să vizitezi site-ul 
www.teachkids.eu/ro şi să apeşi butonul „Adrese“.

Drept de autor © 2007 European Child Evangelism Fellowship®. Titlul original: The Greatest Story 
ever told. Toate drepturile sunt rezervate internaţional. Materialul poate fi folosit pentru uzul 
personal, nonprofit şi necomercial. Pentru detalii complete despre permisiunea de a-l folosi 
vizitează site-ul  www.teachkids.eu/ro



Cea mai măreață povestire

2

Introducere
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 această povestire, şi să 
îi duci mai departe, arătându-le ce însemnătate au ele în viaţa lor zilnică. Bineînţeles, nu vei reuşi să te ocupi 
în această lecţie de toate învăţăturile pe care le cuprinde povestirea biblică, de aceea 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.

Vei observa faptul că adevărul central are notat 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 ai crezut în Domnul Isus …“ 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 fie 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? Mă bucur că pot să-ţi explic ce 

spune Biblia. Vino să vorbeşti cu mine. După terminarea lecţiei voi sta lângă … (dă un punct de reper). Fii atent, 
eu nu pot să-ţi iert păcatele, doar Isus poate face aceasta, dar eu te ajut bucuros să înţelegi mai bine cum poţi 
veni la El. Deci vino şi stai de vorbă cu mine lângă … (locul amintit mai sus).“

Un exemplu de folosit pentru un copil mântuit
„Dacă ai crezut 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 ai crezut în Isus Hristos, 
ca Domn şi Mântuitor al tău, ca să mă rog pentru tine şi să te ajut.“ 

Exersează folosirea ajutoarelor vizuale
Este înţelept să exersezi acasă predarea lecţiei folosind ajutoarele vizuale, înainte de a o preda copiilor în 

clasă. Familiarizează-te cu planşele, astfel încât să ştii când trebuie să le foloseşti în lecţie.

Ajutoare vizuale suplimentare
Scrie adevărul central al lecţiei pe o bucată de carton. Lipeşte pe spatele cartonului f lanelograf rămas de la 

decuparea imaginilor lecției. (Scrie cu litere mici de tipar, ca şi copiii mici să poată citi cu uşurinţă cuvintele.) Pune 
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cartonul pe tablă înainte de începerea orei, sau din momentul în care menţionezi pentru prima dată adevărul 
central din lecţie. 

Întrebări de recapitulare
Sunt date câteva întrebări de recapitulare, care pot f i folosite după predarea lecţiei. 

Dacă timpul de recapitulare decurge în mod disciplinat, el poate f i ocazia ideală de a f ixa cele predate, iar 
în acelaşi timp el este şi distractiv pentru copii. Foloseşte acest timp:

1. Pentru a af la cât au înţeles şi cât îşi amintesc copiii din materialul predat;
2. Pentru a te ajuta pe tine însuţi să ştii ce trebuie să accentuezi, astfel încât copiii să-şi reamintească mai 

uşor; 
3. Pentru a avea un timp relaxant şi plăcut în clasă. Copiii preferă competiţia şi aşteaptă cu nerăbdare 

partea aceasta a programului. Dar timpul de recapitulare este mai mult decât o competiţie, el este şi 
un timp de învăţare.

În acest text sunt incluse doar întrebări de recapitulare a lecţiei. Adaugă şi întrebări din cântări, din verset 
sau din ceea ce predai. În acest fel copiii vor înţelege că sunt importante toate părţile programului. 

Predarea versetului de memorat
Verset de memorat:  „Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este în Fiul 

Său.“ (1 Ioan 5:11)

După ce citeşti versetul de cel puţin trei ori, explică pe scurt semnificaţia următoarelor cuvinte: 

• „mărturisirea“ – Ceea ce a spus Dumnezeu în  Cuvântul Său

• „Dumnezeu“ – Creatorul, Dumnezeul viu, Tatăl ceresc

• „viaţa veşnică“ – viaţa cu Dumnezeu pentru totdeauna 

• „Fiul Său“ – Domnul Isus Hristos a venit din cer; la naştere a fost pus într-o iesle; a trăit şi a murit pentru 
noi; a înviat şi S-a înălţat la cer; ne pregăteşte un loc în cer.

După explicarea şi repetarea versetului, joacă acest joc: Dă copiilor bucăţi de hârtie, pe care au fost scrise 
cuvintele versetului. Cere-le să le pună în ordinea corectă. Un copil vine şi pune primul cuvânt din verset, alt 
copil al doilea cuvânt etc. Când un copil ajunge la unul din cele patru cuvinte scrise mai sus, el trebuie să spună 
ce înseamnă cuvântul respectiv. După aceea, toţi copiii spun versetul. Continuă jocul până când copiii aşează 
toate cuvintele şi versetul este complet.
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Texte biblice pentru învăţător
Matei 26:20–28:20 
Marcu 14:17–16:20 
Luca 22:21–24:53 
Ioan cap. 18, 19

Adevăr central (AC)
Domnul Isus a murit pentru păcătoşi.

Aplicaţie
Nemântuit: Crede în Domnul Isus, ca să fii mântuit 
de păcatul tău.
Mântuit: Când greşeşti, mărturiseşte-I lui Dumnezeu 
păcatul tău.

Verset de memorat
„Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat 
viaţa veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său.“ 
(1 Ioan 5:11)

Ajutoare vizuale
 ♦ imaginile: 1 – 10

 ♦ un calendar mare, pe care să-l arăți copiilor la 
început şi în alte două momente în lecție.

Instrucţiuni

Decupează imaginile de flanelograf. Ar fi bine să ai o 
bucată de finet alb, de 100 x 80 cm, pe care să o pui 
pe tabla de flanelograf, şi pe aceasta să pui imaginile 
de la lecţie, ca astfel, conturul format la final să aibă 
fundalul alb. Aşează dinainte imaginile pe tabla de 
flanelograf, şi marchează în mod fin, vizibil numai 
de aproape, locul în care trebuie aşezată fiecare 
imagine. Când vei preda, vei şti exact unde să pui 
imaginile, şi tabloul final va ieşi bine.

Schiţa lecţiei

Introducere

Zile speciale în calendar – Paştele 

Desfăşurarea evenimentelor

1. Isus le spune ucenicilor că ei vor fi risipiţi, şi că 
Petru se va lepăda de El

2. Isus Se roagă; Petru, Iacov şi Ioan dorm

3. O mulţime de oameni Îl duc pe Isus la casa 
marelui preot     ACN

4. Petru spune de trei ori că nu Îl cunoaşte pe 
Domnul Isus     ACN

5. Soldaţii Îl rănesc pe Domnul Isus  AC

6. Isus vorbeşte femeilor care plâng   ACN

7. Simon este forţat să ducă crucea  

8. Isus este răstignit pe cruce   AC

9. Isus Îşi dă viaţa pentru noi; un soldat Îi 
străpunge coasta

10. Dumnezeu Tatăl Îl învie pe Isus din morţi

11. Femeile văd mormântul gol; îngerii vorbesc cu 
ele     ACM

12. Petru se întâlneşte cu Mântuitorul înviat 

Punctul culminant
Isus Se înalţă la cer

Concluzia
Eşti gata să-L întâlneşti? ACN

Cea mai măreață povestire
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LECŢIA 
Introducere: Zile speciale în calendar – Paştele 

Arată calendarul.
Dacă te uiţi pe un calendar, observi că sunt câteva zile speciale, 

marcate diferit. Una dintre aceste zile speciale este Paştele. Paştele nu 
este doar un timp în care avem vacanţă şi primim ouă vopsite şi dulciuri, 
ci, deşi acestea sunt plăcute, Paştele este mai mult decât atât. Vreau să-ţi 
povestesc ce spune Biblia despre sărbătoarea Paştelui. 

IMAGINEA 1 – DOMNUL ISUS
«  Desfăşurarea evenimentelor: Isus le spune ucenicilor că ei vor fi 
risipiţi, şi că Petru se va lepăda de El

Cu mult timp în urmă, într-un sat din Iudeea, numit Betleem, S-a 
născut un copil deosebit. Numele Lui era Isus. Mama Lui se numea Maria. 
El nu a avut un tată pământesc. Acest copil era Fiul lui Dumnezeu. El 
semăna cu ceilalţi copii, dar totuşi era diferit – El nu a păcătuit niciodată.

Când a ajuns adult, a călătorit timp de trei ani şi jumătate prin Iudeea, 
predicând, învăţându-i pe oameni şi făcând minuni nemaiauzite. Isus a 
vindecat bolnavi şi chiar a înviat oameni din morţi. 

Dar conducătorii religioşi au fost invidioşi pe Domnul Isus, şi s-au 
hotărât să-L omoare. Ucenicilor nu le venea să creadă când Isus le-a spus 
că va fi omorât. Mai mult, ei au fost şocaţi când El le-a spus că chiar unul 
dintre ucenici Îl va vinde. Unul după altul, ei au spus: „Nu cumva sunt eu, 
Doamne? “ (Matei 26:22). 

În aceeaşi seară, Domnul Isus a mers cu ucenicii Săi pe Muntele 
Măslinilor, într-o grădină numită Ghetsimani. 

El le-a spus: „În noaptea aceasta toţi veţi fi risipiţi, din cauza Mea. 
Dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea“ (vezi Matei 
26:31,32).

Petru i-a zis: „Chiar dacă toţi te vor părăsi, eu nu Te voi părăsi, Doamne“ 
(vezi Matei 26:33). 

Petru se credea curajos, dar Domnul Isus i-a spus: „Petre, înainte să 
cânte cocoşul de două ori, tu vei fi spus de trei ori că nu Mă cunoşti“ (vezi 
Matei 26:34, Marcu 14:30). 

Petru a spus: „Chiar dacă ar trebui să mor cu Tine, tot nu voi spune că nu 
te cunosc“ (vezi Matei 26:35). Şi toţi ceilalţi ucenici au spus la fel. 

«  Desfăşurarea evenimentelor: Isus Se roagă; Petru, Iacov şi Ioan dorm 

După aceasta, Domnul Isus le-a cerut lui Petru, Iacov şi Ioan să vegheze şi 
să se roage, în timp ce El S-a dus să Se roage singur. În loc să vegheze, cei 
trei au adormit. Când Domnul Isus a venit înapoi, i-a trezit şi i-a spus lui 
Petru: „Ce, o oră n-aţi putut să vegheaţi împreună cu mine?“ (Matei 26:40). 
Domnul Isus ştia ce urma să se întâmple, şi dorea ca Petru şi ceilalţi să fie 
pregătiţi, şi să se roage împreună cu El. Dar ei au adormit; şi El a trebuit 
să Se roage singur. 

În timp ce Domnul Isus Se ruga, a văzut marile suferinţe prin care 
avea să treacă, murind pe cruce. În agonia Sa, El S-a rugat: „Tată …                                     
facă-se voia Ta“ (vezi Matei 26:42). În acest timp de zbucium, sudoarea 
I s-a făcut ca nişte picături mari de sânge. Domnul Isus ştia că urma să 
moară pentru cei păcătoşi, şi că avea să învieze.
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Aşează cartonul pe care scrie adevărul central. 
El avea să moară pentru păcatele lui Petru, ale lui Iacov şi ale lui Ioan, 

chiar dacă ei nu au vegheat şi nu s-au rugat cu El; chiar dacă, nu după 
mult timp, ei aveau să fugă şi să-L părăsească, chiar dacă Petru urma să 
se lepede de El de trei ori. Ce minunat Mântuitor este El! 

De trei ori Domnul Isus S-a îndepărtat să Se roage, şi de trei ori S-a 
întors şi i-a găsit pe Iacov, Petru şi Ioan dormind. 

Apoi Domnul Isus le-a spus ucenicilor: „… iată că se apropie vânzătorul“ 
(vezi Matei 26:46).

IMAGINEA 2 – GĂRZILE TEMPLULUI
«  Desfăşurarea evenimentelor: O mulţime de oameni Îl duc pe Isus 
la casa marelui preot

O mulţime de oameni, înarmaţi cu săbii şi cu ciomege, se apropia 
de locul unde era Domnul Isus cu ucenicii Săi. Conducătorii religioşi îi 
trimiseseră să-L prindă pe Domnul Isus. Iuda s-a apropiat de Isus, şi L-a 
sărutat; prin aceasta arătând duşmanilor Cine era Cel pe care trebuiau 
să-L prindă. Domnul Isus nu a încercat să scape. El ştia că voia lui 
Dumnezeu era ca El să fie prins. 

Dar Petru dorea să lupte. El nu se rugase ca Domnul Isus: „Tată, facă-se 
voia Ta“, ci el şi-a scos sabia şi a lovit pe unul dintre cei care au venit să-L 
prindă pe Isus, şi i-a tăiat urechea dreaptă. 

Domnul Isus i-a spus lui Petru: „Pune-ţi sabia în teacă! Crezi că n-aş 
putea să rog pe Tatăl Meu, să trimită mii de îngeri care să mă ajute?“ (vezi 
Matei 26:52-53). Apoi Isus a făcut o minune: a pus la loc urechea acelui 
om, astfel încât nu se cunoştea că fusese tăiată! Nu este uimitor lucrul 
acesta?

Oamenii L-au prins pe Isus, şi L-au dus la casa marelui preot.

Dar ce au făcut Petru şi ceilalţi? Ei au fost atât de speriaţi, încât toţi au 
fugit. Nici unul nu a avut curajul să rămână şi să Îl urmeze pe Isus. Mai 
târziu, Petru s-a furişat în urma lor, şi L-a urmat pe Isus, de departe.

Isus a fost dus mai întâi la casa marelui preot, şi a fost prezentat 
consiliului de conducători religioşi, care era adunat acolo. Aceşti oameni 
Îl urau pe Domnul Isus. Ei Îl invidiau, şi de aceea au hotărât că El trebuie 
să moară. Au căutat să găsească nişte martori mincinoşi, care să spună 
lucruri neadevărate despre Domnul Isus. 

Martorii au spus minciuni despre El, pentru că erau păcătoşi. Dar şi 
tu, şi eu, suntem păcătoşi. Păcat înseamnă să gândeşti, să spui sau să faci 
ceea ce nu-I place lui Dumnezeu. Înseamnă să minţi, să fii invidios pe cei 
care au lucruri mai bune decât ale tale, să le doreşti răul etc. Înseamnă 
să nu-I permiţi Domnului Isus Hristos să domnească în viaţa şi în inima 
ta. Biblia ne spune că păcatul trebuie pedepsit. Domnul Isus, care nu a 
păcătuit niciodată, Se pregătea acum să ia pedeapsa pentru păcatele 
tale şi pentru ale întregii lumi. 

În casa marelui preot, unii dintre cei de acolo au început să-L scuipe 
pe Domnul Isus. I-au acoperit ochii cu o pânză, şi Îl pălmuiau, zicându-I: 
„Spune-ne cine Te-a lovit!“ (vezi Matei 26:68).

IMAGINEA 3 – PETRU SE ÎNCĂLZEŞTE LA FOC
« Desfăşurarea evenimentelor: Petru spune de trei ori că nu Îl 
cunoaşte pe Domnul Isus

ACN
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Dar ce a făcut Petru tot timpul acesta? El s-a furişat în curte, şi stătea 
împreună cu cei care-L prinseseră pe Isus. Petru îşi încălzea mâinile la 
foc, şi îi era teamă să nu fie arestat şi el. 

O servitoare care era acolo, l-a văzut pe Petru încălzindu-se la foc, şi 
i-a zis: „Şi tu erai cu Isus din Nazaret“ (Marcu 14:67). 

Petru a răspuns: „Nu înţeleg ce vrei să zici“. Şi s-a sculat de lângă foc, şi 
s-a dus la intrare (Marcu 14:68). În acel moment a cântat cocoşul. 

Mai târziu, slujnica a spus din nou celor ce stăteau acolo: „Acesta este 
unul dintre oamenii aceia?“ (Marcu 14:69). Petru a spus din nou că el nu 
are nimic de-a face cu Domnul Isus (Marcu 14:70).

După un timp cei ce stăteau acolo au spus: „Nu este nicio îndoială că 
eşti unul din oamenii aceia; căci eşti din Galileea, şi accentul tău seamănă 
cu al lor“ (vezi Marcu 14:70).

Pentru a treia oară, Petru a negat că-L cunoaşte pe Domnul Isus. El 
început să se blesteme şi să se jure, spunând: „Nu cunosc pe Omul acesta 
despre care vorbiţi!” (Marcu 14:71). Chiar atunci a cântat cocoşul a doua 
oară. Domnul Isus S-a întors şi S-a uitat la Petru. Şi el şi-a amintit ce i-a 
spus Domnul: „Înainte să cânte cocoşul de două ori, vei spune de trei ori 
că nu Mă cunoşti“ (vezi Marcu 14:72). Inima lui Petru era zdrobită. De ce 
făcuse un lucru atât de groaznic? A ieşit afară şi a plâns cu amar. Ar putea 
Domnul să-i ierte vreodată un asemenea păcat? Şi totuşi, ce minunat 
este că Domnul Isus a venit să moară şi să plătească chiar şi pentru astfel 
de păcate. 

Poate că cineva te-a întrebat despre Domnul Isus Hristos, şi tu nu i-ai 
spus nimic. Te-ai prefăcut că nu ştii. Ai folosit vreodată numele Lui în 
înjurături? Aceasta este păcat, deoarece Biblia spune: „Să nu iei în deşert 
(să nu batjocoreşti, să nu nesocoteşti) Numele Domnului, Dumnezeului Tău“ 
(Exod 20:7). Domnul Isus a venit pe pământ să moară şi pentru astfel de 
păcate. 

«  Desfăşurarea evenimentelor: Soldaţii Îl rănesc pe Domnul Isus
După ce S-a întors şi S-a uitat la Petru, Domnul Isus a fost condus 

la palatul guvernatorului Pilat. Deşi Isus nu făcuse niciodată nimic rău, 
nu spusese nimic rău şi nici măcar nu gândise ceva rău, Pilat a făcut pe 
placul mulţimii, şi L-a dat pe Domnul Isus să fie răstignit. Soldaţii şi-au 
bătut joc de El: I-au pus pe cap o coroană de spini, L-au scuipat, L-au 
pălmuit şi L-au biciuit. 

Oh, cât de răi pot fi oamenii, când nu cred în Domnul Isus! Şi Isus nu 
li S-a împotrivit. El nu-i ura pe aceşti oameni, ci îi iubea, chiar dacă ei Îl 
răniseră atât de mult. El ne iubeşte şi pe noi, în ciuda păcatului nostru. 
El a fost gata să moară pentru noi. Oamenii L-au dus apoi pe Isus să fie 
răstignit. În urma Lui mergea o mare mulţime. 

IMAGINEA 4 – FEMEILE PLÂNG
« Desfăşurarea evenimentelor: Isus vorbeşte femeilor care plâng

Când L-au văzut pe Domnul Isus, bătut şi plin de vânătăi, femeile au 
început să plângă tare. Domnul Isus le-a spus: „Femei din Ierusalim, nu 
Mă plângeţi pe Mine, ci plângeţi-vă pe voi înşivă şi pe copiii voştri. Vor veni 
timpuri grele, când veţi dori să fi murit“ (vezi Luca 23:28-31).

Aceste femei plângeau, fiindcă Isus urma să fie omorât. Dar nu este 
îndeajuns să îţi pară rău când auzi că Domnul Isus a suferit. Trebuie să 
îţi dai seama că şi păcatul tău este cel care L-a rănit. Păcatul este ceva 
foarte grav, ce trebuie să fie pedepsit. Dacă nu recunoşti că ai păcătuit, şi 
nu crezi că Domnul Isus a murit pe cruce să plătească şi pentru păcatele 
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tale, atunci vei suporta tu însuţi pedeapsa pentru păcatele tale. Trebuie 
să-I ceri Domnului Isus să-ţi ierte păcatele. El a venit să moară, ca să-i 
ierte de păcate pe cei păcătoşi. 

Arată calendarul.

Este o zi deosebită, care nu este marcată în calendar. Acea zi este 
ASTĂZI, fiindcă Biblia spune: „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi 
inimile!“ (Evrei 4:7), şi „Iată că acum este timpul potrivit, iată că acum este 
ziua potrivită“ (2 Corinteni 6:2). Poate că nu va mai exista „mâine“. Nu 
amâna să vii la Hristos! Dacă crezi astăzi în Domnul Isus Hristos, astăzi 
poate fi pentru tine cea mai importantă zi a vieţii tale. Nu vrei să crezi 
astăzi în El? 

IMAGINEA 5 – ISUS ÎŞI DUCE CRUCEA
«   Desfăşurarea evenimentelor: Simon este obligat să-I ducă crucea

În timp ce Îl duceau să-L răstignească, soldaţii L-au obligat pe Isus  
să-Şi ducă crucea; era o cruce grea de lemn. El ducea chiar crucea pe care 
urma să moară. Ce ruşine îngrozitoare a trebuit să suporte Isus pentru 
tine şi pentru mine! Noi meritam să fim condamnaţi, dar El a luat locul 
nostru. 

Odată cu Isus au fost condamnaţi şi doi tâlhari. Ei urmau să moară 
pentru lucrurile rele pe care le făcuseră. Domnul Isus nu a făcut niciodată 
ceva rău. El nu ar fi trebuit să moară deloc, pentru că El este singurul care 
a trăit o viaţă perfectă.  

Domnul Isus era înconjurat de soldaţi. Mulţimea Îl urma. Crucea era 
grea, şi Domnul Isus era slăbit după bătăile pe care le primise. El S-a 
împiedicat, şi a căzut sub greutatea crucii. Unde erau ucenicii Lui în acele 
momente? De ce nu l-a ajutat atunci Petru sau un alt ucenic? Ei fugiseră, 
de frică să nu fie şi ei arestaţi. Petru chiar se lepădase de Isus de trei ori. 

Pe acolo trecea un om numit Simon. El era originar din Cirena, din 
nordul Africii. Soldaţii l-au prins, şi l-au obligat să ducă crucea în locul lui 
Isus, în timp ce ei Îl conduceau pe Isus mai departe. Simon nu ştia, dar 
Isus urma să moară pe acea cruce, ca să ia pedeapsa şi pentru păcatele 
sale. 

IMAGINEA 6 – TREI CRUCI
«  Desfăşurarea evenimentelor: Isus este răstignit pe cruce

Au ajuns la un loc numit Golgota. Era ora nouă dimineaţa. Pe vârful 
dealului, Simon a pus crucea jos. Soldaţii cruzi L-au luat pe Domnul Isus 
şi L-au întins pe crucea de lemn. Au bătut apoi cu ciocanul cuie mari 
în picioarele Lui, în mâna stângă şi în mâna dreaptă – în acele mâini 
care odinioară vindecaseră pe orbi şi pe leproşi; în acele mâini care au 
binecuvântat copiii; în acele mâini care n-au făcut niciodată altceva, 
decât numai mult bine.

Când soldaţii au bătut cuie în mâinile şi în picioarele lui Isus pe cruce, 
El S-a rugat: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac“ (Luca 23:34). 

Soldaţii au săpat o groapă în care să fie pusă crucea, ca să stea 
în picioare. Au ridicat apoi crucea pe care era răstignit Isus. Cu o 
zdruncinătură, crucea a căzut în groapă. Oh, cât de dureros trebuie să 
fi fost aceasta pentru Domnul Isus! Noi suntem cei care meritam să fim 
pedepsiţi; dar Isus a primit în locul nostru pedeapsa pentru păcatele 
noastre. Pedeapsa pentru păcat este să fii despărţit de Dumnezeu pentru 
totdeauna. Acolo, pe cruce, Isus a fost despărţit de Dumnezeu pentru 
noi. Durerea din mâinile şi picioarele Sale, rănile de pe spate şi de pe cap 
nu erau nimic, în comparaţie cu durerea din inima Lui; fiindcă în trupul 
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Său pe cruce El purta păcatele noastre (1 Petru 2:24). Iată ce spune Biblia:
Citeşte Isaia 53:4–6.

„El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile 
noastre…“ – El a luat pedeapsa pentru toate situaţiile în care noi nu am 
ascultat de Dumnezeu şi pentru cele în care nu am făcut binele. 

Biblia spune că Dumnezeu a pus asupra Lui păcatele noastre, ale 
tuturor. El a fost „lovit de Dumnezeu şi smerit“. Cineva a murit pentru noi 
– Fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos. Oh, cât de mult ne iubeşte El! 

La amiază, la ora douăsprezece, s-a făcut întuneric. Dumnezeu 
a împiedicat să se vadă lumina timp de trei ore. Domnul Isus purta 
păcatele noastre pe cruce, şi Dumnezeu Şi-a întors faţa de la El. Domnul 
Isus a strigat: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?“ 
(Matei 27:46). El a fost făcut păcat pentru noi. Dumnezeu Şi-a întors faţa, 
pentru că Isus a fost făcut blestem. Pentru că Isus a fost om, a putut să 
moară în locul nostru; iar pentru că este Dumnezeu, a putut lua asupra 
Lui pedeapsa pentru noi toţi.

«  Desfăşurarea evenimentelor: Isus Îşi dă viaţa pentru noi; un 
soldat Îi străpunge coasta

În final, la ora trei după-amiază, Domnul Isus a strigat: „S-a sfârşit!“ 
(Ioan 19:30). El a plătit pentru tot păcatul nostru. Apoi a spus Tatălui Său 
ceresc: „Tată, în mâinile Tale îmi încredinţez duhul“ (Luca 23:46). 

Domnul Isus Şi-a dat viaţa pentru noi. Întunericul a dispărut. După 
ce Domnul Isus a murit, un soldat I-a străpuns coasta cu o suliţă, şi din 
ea a curs sânge şi apă. Când sângele şi apa curg astfel din trupul cuiva,  
aceasta înseamnă că persoana respectivă a trecut prin dureri groaznice. 
Aceasta I s-a întâmplat Domnului Isus. Inima Lui „s-a rupt“ de durere.

Unul dintre prietenii Domnului Isus, un om bogat numit Iosif 
din Arimateea, i-a cerut lui Pilat să-i dea trupul Domnului Isus. Apoi 
Iosif şi Nicodim, un alt prieten al Domnului Isus, au pus trupul lui Isus                      
într-un mormânt nou săpat în stâncă. Apoi, la intrarea în mormânt a fost 
rostogolită o piatră mare, ca să închidă mormântul. 

«  Desfăşurarea evenimentelor: Dumnezeu Tatăl Îl învie pe Isus
Dar acel mormânt şi acea piatră mare nu puteau să ţină prizonier 

trupul Domnului Isus. A treia zi de la moartea Domnului Isus, Dumnezeu 
a făcut o minune. Dumnezeu Tatăl L-a înviat pe Isus din morţi. El a înviat 
acel trup bătut, chinuit şi răstignit pe cruce. 

IMAGINEA 7 – FEMEILE MERG LA MORMÂNT
«  Desfăşurarea evenimentelor: Femeile văd mormântul gol; îngerii 
vorbesc cu ele

Duminică dimineaţa devreme, câteva femei au mers la mormântul 
unde fusese pus trupul Domnului Isus. Ele doreau să pună mirodenii 
pe trupul Lui. Pe drum, ele se întrebau cine le va ajuta să rostogolească 
piatra aceea mare de la intrarea în mormânt. Dar Dumnezeu trimisese 
deja un înger care să rostogolească piatra – ca să se poată vedea că 
mormântul este gol. Dumnezeu L-a înviat pe Isus din morţi, ca să arate 
că El a plătit pe deplin pentru tot păcatul tău, al meu şi al întregii lumi.

Femeile au văzut că mormântul era gol. Maria Magdalena nu le-a 
aşteptat pe celelalte, ci a fugit să spună ucenicilor că trupul lui Isus nu 
mai era acolo. Ea nu a mai auzit acel înger care le-a spus femeilor rămase 
în urmă: „Nu vă temeţi! Căutaţi pe Isus din Nazaret, care a fost răstignit. A 
înviat, nu este aici; iată locul unde Îl puseseră. Mergeţi şi spuneţi ucenicilor, 
şi lui Petru, că merge înaintea voastră în Galileea. Acolo Îl veţi vedea, aşa 
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cum v-a spus“ (Marcu 16:6-7). Îngerul le-a atenţionat să îi spună şi lui 
Petru. Mai târziu, când femeile i-au spus mesajul lui Petru, cred că el 
a fost foarte încurajat. Petru L-a dezamăgit pe Domnul Isus, dar Isus a 
continuat să îl iubească şi a fost gata să îl ierte. 

Dacă eşti creştin, poate şi tu te gândeşti la anumite lucruri rele, pe care 
le-ai făcut după ce te-ai întors la El. Poate învăţătoarea a întrebat odată 
în clasă, cine crede tot ce scrie în Biblie; şi ţi-a fost teamă să spui că tu 
crezi. Ţi-a fost poate ruşine să fii de partea Domnului Isus şi a Cuvântului 
Său. Aminteşte-ţi, El încă te iubeşte şi este gata să te ierte. El a murit 
pentru toate păcatele tale, chiar şi pentru cele din viaţa ta de creştin. 
Spune-I Domnului Isus ce ai făcut, şi că îţi pare rău. El te va ierta. Biblia 
spune: „Cine le mărturiseşte [fărădelegile] şi se lasă de ele, capătă îndurare“. 
(Proverbe 28:13). Şi Domnul Îşi ţine toate promisiunile Sale. 

 
IMAGINEA 8 – PETRU SE ÎNTÂLNEŞTE CU DOMNUL ISUS
«   Desfăşurarea evenimentelor: Petru se întâlneşte cu Mântuitorul 
înviat

Biblia ne spune că după ce a înviat, Domnul Isus S-a arătat lui Petru 
(Luca 24:34; 1 Cor. 15:5). Petru L-a văzut şi a vorbit cu El. Mântuitorul lui 
era viu! Isus încă avea urmele cuielor în mâini şi în picioare. Coasta Lui era 
încă străpunsă în locul în care soldatul L-a rănit cu suliţa. Dar acest trup 
era unul înviat, un trup minunat, în care Domnul Isus avea să meargă în 
cer. Cu acel trup a putut să părăsească mormântul, înainte ca piatra să 
fie dată la o parte. Cu acel trup a putut să intre în camera de sus, unde 
erau adunaţi ucenicii, chiar dacă uşile erau încuiate. Datorită învierii 
Domnului Isus, şi noi, cei care credem în El, vom avea un trup ca al Lui 
atunci când El se va întoarce şi ne va lua la El. Cât de minunat este faptul 
că Dumnezeu L-a înviat pe Isus din morţi! 

Punct culminant: Isus Se înalţă la cer
După învierea Sa, Domnul Isus S-a întâlnit cu ucenicii Săi de mai multe 

ori, în Ierusalim şi în Galileea. Ultima dată S-a întâlnit cu ei la 40 de zile 
după învierea Sa. Erau pe Muntele Măslinilor, în afara oraşului Ierusalim. 
Isus le-a spus să meargă să spună şi altora Vestea Bună. Apoi Şi-a întins 
mâinile, i-a binecuvântat, şi S-a înălţat la cer. 

IMAGINILE 9 ŞI 10 – CERUL 
Aşează imaginea 9 în partea dreaptă a tablei. 

Mântuitorul nostru cel viu este acum acolo, în gloria Sa măreaţă. El Se 
roagă pentru toţi cei care au crezut în El, ca Domn şi Mântuitor. El S-a dus 
să ne pregătească un loc.

Aşează figura 10 în partea stângă a tablei.
Am vorbit astăzi despre Petru şi despre ce i s-a întâmplat înainte şi 

după învierea Domnului Isus, dar cel mai mult am vorbit despre Domnul 
Isus Hristos, şi ne-am gândit la El.

Arată spre conturul format.
El este Cel care a murit şi a înviat pentru păcătoşi ca Petru, şi pentru 

păcătoşi ca tine şi ca mine. El este Cel care a promis că va reveni şi Îi va 
lua în cer pe toţi aceia care au crezut în El. 

Concluzie: Eşti gata să-L întâlneşti?
Eşti gata să Îl întâlneşti? 

Dacă El ar reveni astăzi, eşti sigur că ai merge cu El în cer? Nu ştim ziua 
în care El va reveni. Biblia spune: „Despre ziua aceea şi despre ceasul acela 
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nu ştie nimeni“ (Matei 24:36). Dar, într-o zi, din anul acesta sau într-un alt 
an (arată calendarul), El va reveni.

Datorită faptului că El este viu, Dumnezeu poate să-ţi dea viaţa 
veşnică astăzi – viaţa care începe acum şi nu se termină niciodată. 
(Citează versetul de memorat: 1 Ioan 5:11). Tu poţi să ai această viaţă 
veşnică chiar astăzi. 

Biblia spune: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat 
pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa 
veşnică“ (Ioan 3:16). Aş vrea să ne plecăm capetele, să închidem ochii şi 
să ne rugăm în linişte. Dacă vrei într-adevăr să ai viaţa veşnică, şi crezi că 
Domnul Isus a murit şi pentru tine, spune în gândul tău: „Doamne Isuse, 
am păcătuit. Îţi mulţumesc că ai murit pe cruce, ca să plăteşti pentru 
păcatele mele. Cred în Tine. Te rog să-mi ierţi păcatele, şi să mă ajuţi să 
trăiesc aşa cum Îţi place Ţie.“ 

Puteţi să vă ridicaţi capetele şi să deschideţi ochii. Dacă vrei să îţi explic 
mai multe despre cum poţi să fii mântuit, vino la sfârşitul programului, şi 
stai aici, pe primul rând. Îţi voi explica din Biblie cum poţi să fii mântuit.

Întrebări recapitulative

Alege întrebările pe care vrei să le pui copiilor din grupul tău. 
1. Când Domnul Isus era împreună cu ucenicii în grădina Ghetsimani, care 

dintre ei a spus: „Eu sunt gata să mor pentru tine“? (Petru) 
2. De ce le-a cerut Domnul Isus lui Petru, Iacov şi Ioan să vegheze? (Ca să se 

roage împreună cu El.)
3. De câte ori a mers Domnul Isus să Se roage singur Tatălui Său? (de trei ori) 
4. De ce nu a încercat Domnul Isus să scape, când oamenii au venit să-l 

prindă? (El ştia că voia lui Dumnezeu este ca El să fie prins.) 
5. Ce minune a făcut Domnul Isus, când a fost arestat? (A pus la loc urechea 

omului căruia Petru i-o tăiase.)
6. Care sunt câteva dintre păcatele menţionate în lecţie? (A minţi, a fi invidios, 

a urî pe alţii şi a vrea să-i răneşti, a nu-I permite Domnului Isus să domnească 
în inima şi în viaţa ta.) 

7. Ce a făcut Petru, când oamenii l-au întrebat dacă Îl cunoaşte pe Isus? (El le-a 
spus că nu Îl cunoaşte.) 

8. De unde ştim că i-a părut rău lui Petru după aceea? (El a ieşit afară şi a plâns 
cu amar.) 

9. De ce nu a ripostat Domnul Isus, când soldaţii L-au lovit şi şi-au bătut joc de 
El? (Pentru că El îi iubea, şi a vrut să moară pentru ei şi pentru noi.)

10. De ce Domnul Isus a fost singurul care a putut să moară pentru toate 
păcatele noastre? (El este singurul care a trăit o viaţă fără păcat. El n-a 
păcătuit niciodată.)

11. Ce a strigat Domnul Isus când era pe cruce, prin care să arate că El a plătit 
pentru toate păcatele noastre? („S-a sfârşit!“)

12. Ce minune a făcut Dumnezeu la trei zile după ce Domnul Isus a murit? (El 
L-a înviat pe Domnul Isus dintre cei morţi.) 

13. Înainte ca Domnul Isus să Se întoarcă la cer, El S-a întâlnit de mai multe ori 
cu ucenicii. Ce le-a spus El să facă? (Să spună altora Vestea Bună.)

14. Când Domnul Isus Se va întoarce, pe cine va lua cu El la cer? (Pe cei ce au 
crezut în El ca Mântuitor.) 



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 
nostru 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 – crezând în El ca Mântuitor (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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