
Viaţa lui Hristos
Volumul 3

Text original:     Katherine Hershey
Revizuit de:      Lynda Pongracz
Adaptat pentru Europa:   Jennifer Haaijer

Drept de autor © 2000, 2011 Child Evangelism Fellowship® Inc. 
Traducere © 2012 AMEC România. Titlul original: Life of Christ 3.

Conţine idei suplimentare

OBSERVAŢIE
Imaginile pentru această serie de lecţii pot f i cumpărate 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“.

Text editat de:
Asociaţia Misionară pentru Educarea Copiilor (AMEC)

Calea Turnişorului 90
Sibiu 550048

0269-229994 / 0369-405255
amec.cef@gmail.com

www.edituraamec.ro, www.ameccef.com

Toate drepturile sunt rezervate internaţional.
Materialul poate f i folosit pentru uzul personal, nonprof it şi necomercial. 

Pentru detalii complete despre permisiunea de a-l folosi vizitează site-ul www.teachkids.eu/ro





Cuprins

Lecţia Pagina

Introducere 4

Privire de ansamblu 6

Lecţia 1a Isus primeşte pe copii cu bucurie  7
Lecţia 1b Isus hrăneşte peste 5.000 de oameni 11
Lecţia 2 Isus merge pe apă 16
Lecţia 3 Schimbarea la faţă 23
Lecţia 4 Vindecarea leprosului 30
Lecţia 5 Tânărul bogat 38
Lecţia 6 Zacheu se întâlneşte cu Hristos 44

Coşul (Activitate de implicare – lecţia 1) 50
Foaie de lucru (Activitate de implicare – lecţia 2) 51
Fâşii cu cuvinte (Ajutoare vizuale suplimentare – lecţia 3) 52-53
Leprosul vindecat (Activitate pentru preşcolari – lecţia 4) 54
Figura „TU“ (Ajutor vizual suplimentar – lecţia 5) 55

Paşi pentru sfătuirea copilului care vrea să vină la Hristos 56

3

Viaţa lui Hristos - volumul 3



4

Introducere

Ce privilegiu deosebit şi ce mare responsabilitate este să-I înveţi pe copii despre DomnuI Isus 
Hristos! Destinul lor etern atârnă de o relaţie personală cu Cel ce este prezentat în aceste lecţii. „Şi viaţa 
veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos pe care L-ai 
trimis Tu“ (Ioan 17:3). Scopul şi rugăciunea noastră este ca copiii să se încreadă în Hristos, să-L iubească 
şi să asculte de El. Fie ca Duhul Sfânt să folosească învăţătura pe care tu o dai din Cuvântul Lui, pentru 
a împlini acest scop minunat.

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. 

Vei observa faptul că 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 să f ie aplicat la viaţa 
lor Cuvântul lui Dumnezeu.

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 în-
curajare 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. 
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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 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.“ 

Versete de memorat
Pentru f iecare lecţie este sugerat un verset biblic de predat copiilor. Dacă predai aceste lecţii în serie, 

timp de cinci 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 vizua-
lizate în caietul de idei). Lipeşte pe spatele cartonului cu adevărul central bucăţi de f lanel sau ceva uşor 
adeziv. (Scrie cu litere mici de tipar, ca şi copiii mici să poată citi cu uşurinţă cuvintele.) Pune cartonul pe tablă înainte 
de începerea orei, sau din momentul în care menţionezi pentru prima dată adevărul central din lecţie.

Ajutoare adiţionale la text
În dreapta şi în stânga textului sunt ajutoare adiţionale. Sunt date informaţii contextuale şi idei facul-

tative, prin care poţi atrage interesul la lecţia predată. 

Aceste idei sunt concepute pentru integrarea diferitelor stiluri de predare. 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 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. Adesea vei descoperi o înţelegere greşită a 
lucrurilor predate sau lipsa unor cunoştinţe de bază, pe care le poţi corecta pe loc. 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 
versete sau din ceea ce predai. În acest fel copiii vor înţelege că sunt importante toate părţile programului.
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Privire de ansamblu
Lecţia Adevărul 

central Aplicaţia Versetul 
de memorat

1a

1b

Isus primeşte pe copii 
cu bucurie 

Isus hrăneşte peste 
5.000 de oameni

Marcu 10:13-16
Matei 18:1-14
Ioan 6:1-13
Marcu 6:31-44

Domnul Isus 
iubeşte pe copii

Nemântuit: Vino la El, pen
tru ca să ţi se ierte 
păcatele.

Mântuit:     El doreşte să se 
folosească de 
mâinile tale, buzele 
tale, picioarele tale, 
banii tăi, de tine în 
întregime, de aceea 
dă-le Lui.

„Lăsaţi copilaşii să 
vină la Mine, şi nu-i 
opriţi; căci împărăţia 
lui Dumnezeu este a 
celor ca ei“.

Marcu 10:14

2 Isus merge pe apă

Matei 14:22-33
Marcu 6:45-52
Ioan 6:15-21

Domnul Isus îi 
ajută pe aceia 
care Îi aparţin 
Lui, atunci când 
au probleme

Mântuit:     Spune-I Lui problema
ta, şi încrede-te în El 
pentru ajutor.

„Domnul este lângă 
toţi cei ce-L cheamă, 
lângă cei ce-L cheamă 
cu toată inima.“ 

Psalmul 145:18

3 Schimbarea la faţă 

Matei 16:13-17
Matei 16:21-23
Matei17:1-8
Marcu 8:27-33
Marcu 9:2-8
Luca 9:28-36

Domnul Isus 
este Hristosul, 
Fiul Dumnezeu-
lui celui viu

Nemântuit: Ascultă-L şi 
încrede-te în El, 
pentru a f i mântuit.

Mântuit:     Fii atent la ceea 
ce spune El, 
mai mult decât la 
ceea ce spun alţii.

„Acesta este Fiul Meu 
preaiubit, în care Îmi 
găsesc plăcerea Mea; 
de El să ascultaţi!“

Matei 17:5

4 Vindecarea leprosului 

Matei 8:1-4
Marcu 1:40-45
Luca 5:12-14
Levitic 13:1-46
Luca 17:11-19

Domnul Isus 
te poate curăţi 
de păcat

Nemântuit: Vino la El 
ca să f ii curăţit.

„Sângele lui Isus 
Hristos, Fiul Lui, 
ne curăţă de orice 
păcat.“

1 Ioan 1:7

5 Tânărul bogat

Matei 19:16-26 
Marcu 10:17-27
Luca 18:18-27

Viaţa veşnică 
este darul 
lui Dumnezeu, 
prin Isus Hristos

Nemântuit: Primeşte astăzi 
darul vieţii veşnice.

„Cine are pe Fiul, are 
viaţa; cine n-are pe 
Fiul, n-are viaţa.“ 

1 Ioan 5:12

6 Zacheu se întâlneşte 
cu Hristos
Luca 19:1-10

Domnul Isus 
a venit să caute 
şi să mântuiască 
pe cei pierduţi

Nemântuit: Dacă te încrezi  
în Isus Hristos, 
vei f i mântuit.

„… Fiul omului a 
venit nu ca să piardă 
suf letele oamenilor, ci 
ca să le mântuiască.“

Luca 9:56
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Lecţia 1a
Isus primeşte pe copii cu bucurie

Text biblic pentru învăţător
Marcu 10:13-16
Matei 18:1-4

Pentru a f i folosită mai uşor, lecţia a fost 
împărţită în două – lecţia 1a şi lecţia 1b. 

Sugerăm predarea ei pe parcursul a două 
programe.

Adevăr central
Domnul Isus îi iubeşte pe copii. 

Aplicaţie
Nemântuit: Vino la El, ca să ţi se ierte păcatele.

Mântuit:    El doreşte să Se folosească de mâinile 
tale, buzele tale, picioarele tale, banii 
tăi, de tine în întregime, de aceea 
dă-I-le Lui.

Verset de memorat
„Lăsaţi copilaşii să vină la Mine, şi nu-i opriţi; 
căci împărăţia lui Dumnezeu este a celor ca ei“
(Marcu 10:14).

Ajutoare vizuale
Planşe: 1-1, 1-2 şi 1-3 ♦

sau
Figurile de f lanelograf: de la 1 la 7; ♦
Fundaluri (opţional): scenă de exterior ♦

Schiţa lecţiei

Introducere

Sara şi soţia preşedintelui

Desfăşurarea evenimentelor

1 Ucenicii discută despre funcţiile lor 

2 Isus cheamă la Sine un copilaş

3   Isus predică despre copilaşi ACN

4 Mulţimea Îl ascultă pe Isus

5 Nişte copii vin la Isus

6 Ucenicii încearcă să-i oprească

7 Isus intervine

Punctul culminant

„Lăsaţi copilaşii …“ ACN

Concluzia

Isus îi binecuvântează pe copii ACN
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Lecţia
«	Introducere: Sara şi soţia preşedintelui

Sara s-a sculat devreme. Astăzi soţia preşedintelui va vizita oraşul 
ei. Împreună cu părinţii, Sara s-a pregătit să f ie acolo devreme, pen-
tru a avea un loc bun de unde să o vadă.

După micul dejun, ei s-au dus în centrul oraşului. Deja erau 
adunaţi mulţi oameni. Totuşi, Sara, mama şi tatăl ei au găsit un loc la 
marginea trotuarului. Au aşteptat mult. 

În sfârşit a apărut o maşină mare, strălucitoare. Un strigăt de bucu-
rie s-a auzit atunci când „prima doamnă“ a salutat mulţimea. Spre 
surprinderea tuturor, maşina s-a oprit, şi soţia preşedintelui a cobo-
rât. A dat mâna cu câţiva oameni, şi s-a oprit să vorbească cu o femeie
în vârstă, care era aproape de Sara. Sara i-a făcut cu mâna, entuzias-
mată. Prima doamnă s-a deplasat încet, apoi a întins mâna Sarei.

„Cum te cheamă?“, a întrebat ea.
„Sara Popa“, a răspuns Sara, intimidată.
„Aş vrea să am şi eu bucle frumoase ca tine“, i-a spus doamna. 

Apoi a plecat mai departe.
Faţa Sarei strălucea. Prima doamnă vorbise cu ea! Se gândea că 

ea va vorbi numai cu oameni mari, nu şi cu o fetiţă de opt ani.
Te-ar surprinde să af li că cea mai importantă Persoană care a trăit 

vreodată pe acest pământ este interesată de tine, chiar dacă ai doar 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sau 12 ani? Acest lucru era foarte greu de 
înţeles pentru prietenii acelei Persoane. Când ei se gândeau la oa-
meni importanţi, ei nu se gândeau la copii. Se gândeau la ei înşişi. 
Cred că ştii despre cine este vorba, nu-i aşa?

Scena 1 
Fundal (opţional): Scenă de exterior. Aşează pe Isus (1) şi pe ucenici (2 şi 3).

«	Desfăşurarea evenimentelor: Ucenicii discută despre funcţiile lor

Într-una din zile ucenicii Domnului Isus se certau cine să f ie cel 
mai mare între ei (Marcu 9:34). Pentru a rezolva această neînţelegere 
s-au hotărât să-L întrebe pe Învăţătorul lor. Probabil va spune că este 
Petru … sau Ioan, sau … ?
«	Desfăşurarea evenimentelor: Isus cheamă la Sine un copilaş
Adaugă mulţimea (4).

Domnul Isus a acţionat într-un fel surprinzător. 
„Vino“, a spus El, chemând un copilaş. 
Copilaşul a venit şi s-a aşezat lângă ei. 

«	Desfăşurarea evenimentelor: Isus predică despre copilaşi

„Trebuie să vă schimbaţi, şi să vă faceţi ca un copilaş“, le-a spus 
Isus ucenicilor. 

Apoi a continuat să le spună câteva lucruri foarte importante des-
pre copii … despre voi!

El a spus că şi copiii pot să creadă în El, să-L cunoască cu adevărat 
ca Mântuitor. Sunt bucuros că a spus astfel, pentru că unii oameni 
spun: „Tu eşti prea mic“, dar Domnul Isus vrea să crezi în El acum, 
şi să nu aştepţi până vei creşte mare.

Cântare pentru preşcolari: 
„Dumnezeu în cartea Sa“. 

ACN
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Se pare că ucenicii îi considerau 
pe copii neînsemnaţi şi nevrednici 
de atenţia şi timpul Domnului Isus – 
un mod în care sunt văzuţi şi astăzi 
de mulţi. Dar Isus avea să-i înveţe 
pe ucenici cât de mult preţuieşte El 
copiii. 

Pune pe copii să joace pe roluri 
această parte din povestire. Scrie 
pentru ei rolurile pe hârtie sau ei 
doar să mimeze, în timp ce tu 
povesteşti. 

Cântare pentru preşcolari: 
Isus ştiu mă iubeşte, strofa 1 şi 
refrenul.

El a spus că va f i foarte, foarte rău de oricine va pune piedici unui 
copil care crede în El şi trăieşte pentru El. Uneori cei mari râd de 
copiii care spun că sunt creştini şi chiar îi îndeamnă să păcătuiască.  
Acest lucru este foarte grav. Domnul Isus a spus ucenicilor că voia 
lui Dumnezeu, Tatăl Lui, este ca niciun copil să nu f ie pedepsit pen-
tru totdeauna pentru păcatele lui.

Ucenicii ascultau cu atenţie. Cred că şi-au amintit că Domnul Isus 
iubeşte copilaşii. Oare îţi vei aminti şi tu acest lucru? Vei veni oare 
la El, ca să ai păcatele iertate? Dacă vrei să vii, El te primeşte cu 
bucurie. Poate doreşti cu adevărat să vii la El, dar nu ştii cum. Te 
rog, rămâi să vorbim când întâlnirea noastră se va sfârşi. Voi f i aici 
(desemnează un loc anume). Îţi voi arăta din Biblie cum poţi veni la El. 
Adu-ţi aminte că Domnul Isus iubeşte copilaşii. Oare ucenicii îşi vor 
aminti? 

Curând după aceasta a venit şi testul …

Scena 2 
Pune pe adulţi şi pe copii (5). 

« Desfăşurarea evenimentelor: Mulţimea Îl ascultă pe Isus

Era una din acele zile aglomerate, când oamenii se înghesuiau în 
jurul Domnului Isus, punându-I întrebări. Domnul Isus le răspunsese 
deja la câteva întrebări importante. Câteodată le răspundea din 
Vechiul Testament, prima parte a Bibliei. Alteori le răspundea cu cu-
vintele Lui proprii, care erau de asemenea Cuvântul lui Dumnezeu.
«	Desfăşurarea evenimentelor: Copiii vin

Dintr-o dată discuţia celor mari a fost întreruptă de vocile unor 
copii. Ucenicii i-au văzut cum veneau alergând, sărind şi ţopăind. 
Unele mame veneau ducându-şi copilaşii în braţe.

„Sperăm că nu au de gând să vină la Isus“ se gândeau ucenicii. 
„Discutăm lucruri atât de importante. Nu trebuie să ne întrerupă.“ 
Poate chiar şi-au zis unul altuia: „Nu trebuie să îngăduim să ÎI de-
ranjeze copiii. Oamenii care îi aduc ar f i trebuit să se gândească; Isus 
avut o zi grea. El nu mai doreşte să vadă copii“. Ucenicii s-au gândit 
să intervină cumva.
«	Desfăşurarea evenimentelor: Ucenicii încearcă să-i oprească

Mută pe ucenici (2) înaintea lui Isus (1). 

„Nu! Nu!“, au spus ei cu fermitate, în timp ce se îndreptau spre ei, 
pentru a-i ţine la distanţă. Opriţi-vă aici! Nu-L deranjaţi pe Isus!“

„Plecaţi, Isus este prea ocupat!“, a spus probabil altul, „El nu are 
timp pentru copii“.

„Luaţi-vă copilaşii şi plecaţi!“
Cât de dezamăgiţi trebuie să f i fost copiii şi aceia care i-au 

adus!“ 
Îndepărtează f igura 1, pe Isus, şi mută pe ucenici (2) alături de ceilalţi ucenici (3). 

Planşa 1-1
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Scena 3
Aşează-L pe Isus (6). 

«	Desfăşurarea evenimentelor: Isus intervine

Domnul Isus s-a apropiat repede de mulţime. Ochii Lui scânteiau. 
Le-a vorbit mânios ucenicilor.
«	Punct culminant: „Lăsaţi copilaşii …“

„Lăsaţi copilaşii să vină la Mine!“, Ie-a spus Isus. „Nu-i alungaţi! 
Împărăţia cerurilor este a celor care vin la Mine, aşa cum au venit 
ei. Oricine nu primeşte împărăţia cerurilor, aşa cum o primeşte un 
copilaş, nu va intra în ea“ (din Marcu 10:14-15).

Domnul Isus iubeşte copiii – pentru El şi ei sunt importanţi. El 
vrea să vii şi tu la El. Desigur, tu nu poţi veni alergând ca aceşti 
copii. Tu vii la El în rugăciune, iar El te poate ierta de păcate şi 
poate să-ţi ocrotească viaţa. El vrea să vii la El, pentru că iubeşte 
foarte mult copiii şi doreşte ca şi ei să f ie în împărăţia cerurilor. 
Într-adevăr, atunci când a murit pe cruce, El a murit pentru adulţi şi 
pentru copii.

Scena 4 
Înlocuieşte-L pe Isus (6) cu Isus şi copiii (7).

«	Concluzie: Isus binecuvântează pe copii

Ucenicii s-au retras. L-au văzut pe Domnul Isus apropiindu-Se 
de aceşti copilaşi. El i-a luat în braţe, iar ceilalţi copii s-au adunat în 
jurul Lui. Mamele şi-au adus copilaşii cât mai aproape de El, ca El să 
se atingă de ei. Biblia ne spune că El Şi-a pus mâinile peste ei şi i-a 
binecuvântat. N-ai vrea să f i fost şi tu acolo? Ce primire călduroasă! 
Acei copii au văzut că Isus, Fiul lui Dumnezeu, îi iubea. Ucenicii nu 
au crezut că ei sunt importanţi, dar Isus a crezut lucrul acesta. 

Şi tu poţi să ajungi în împărăţia lui Dumnezeu, dacă vii la El, şi 
te încrezi în El ca Mântuitor. EI spune: „Lăsaţi copilaşii să vină la 
Mine!“ Vrei să vii şi tu la El acum? 

Spune-I: „Doamne Isuse, vin la Tine acum. Mulţumesc că ai mu-
rit şi pentru copii şi pentru mine. Te rog, iartă-mă, şi f ii Tu Mântui-
torul meu!“
Îndepărtează toate f igurile. 

Acesta este unul dintre cele patru 
momente consemnate în Evanghelii, 
în care Domnul Isus S-a mâniat. 
Isus a fost indignat de atitudinea 
ucenicilor faţă de copii.

ACN

ACN

10

Planşa 1-2

Planşa 1-3
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Text biblic pentru învăţător
Ioan 6:1-13
Marcu 6:31-44

Pentru a f i folosită mai uşor, lecţia a fost 
împărţită în două – lecţia 1a şi lecţia 1b. 

Sugerăm predarea ei pe parcursul a două 
programe.

Adevăr central
Domnul Isus îi iubeşte pe copii

Aplicaţie
Nemântuit: Vino la El pentru ca să ţi se ierte 

păcatele.

Mântuit:     El doreşte să se folosească de mâinile 
 tale, buzele tale, picioarele tale, banii 

tăi, de tine în întregime, de aceea 
 dă-I-le Lui.

Verset de memorat
„Lăsaţi copilaşii să vină la Mine, şi nu-i opriţi; 
căci împărăţia lui Dumnezeu este a celor ca ei“
(Marcu 10:14).

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

sau
Figurile: de f lanelograf: de la 2 la 5 şi de la ♦

 8 la 12
Fundaluri (opţional): Scenă de exterior ♦

şi
Imagini cu oameni, lipici şi o foaie mare de  ♦
hârtie

Activitate de implicare
Multiplică pâinile, peştii şi coşul (pagina 50)  ♦
pe carton, pentru f iecare copil. Coşurile pot f i  
confecţionate după program sau acasă. 

sau
Tablă albă sau o foaie mare de hârtie şi o  ♦
cariocă

Schiţa lecţiei

Introducere

O mare mulţime Îl urmează pe Domnul Isus 

Desfăşurarea evenimentelor

1 Domnul Isus şi ucenicii traversează lacul

2 Mulţimea îi întâlneşte

3 Domnul Isus îi învaţă

4 Ucenicii îi spun: „Lasă oamenii 
 să meargă acasă!“

5 Domnul Isus le spune: 
 „Daţi-le voi să mănânce!“ ACM

6 Andrei aduce un băieţel 
 care are puţină mâncare ACM

Punctul culminant

7 Domnul Isus primeşte mâncarea 
băieţelului şi Îi mulţumeşte lui 
Dumnezeu

8 Mâncarea este suf icientă pentru 
 mai mult de 5.000 de oameni ACM

Concluzia

 Domnul Isus le spune: 
 „Strângeţi ce a rămas!“ ACM

11

Lecţia 1b
Isus hrăneşte peste 5.000 de oameni 
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Lecţia
Să ai pregătite multe imagini cu oameni. Pune pe copii să lipească imaginile cu oameni 
pe o foaie mare de hârtie, formând astfel o mulţime. (Dacă grupul de copii este prea mare, 
renunţă la această activitate.) 

«	Introducere: O mare mulţime Îl urma pe Domnul Isus

Cei care Îl urmau pe Domnul Isus erau o mare mulţime, ca în 
imaginea aceasta. 
«	Desfăşurarea evenimentelor: Domnul Isus şi ucenicii traversează lacul

Domnul Isus a traversat lacul împreună cu ucenicii, pentru a 
merge într-un loc liniştit să se odihnească puţin. Dar când au ajuns 
pe partea cealaltă a lacului, mulţimea era deja adunată acolo.
«	Desfăşurarea evenimentelor: Mulţimea îi întâlneşte, iar Domnul Isus îi învaţă

Îi aşteptau sute sau chiar mii de oameni. Domnul Isus nu era 
neliniştit sau mânios. El vindecase bolnavi şi învăţase pe oameni 
mult timp.

Scena 1 
Fundal (opţional): scenă de exterior. Pune pe ucenici (2 şi 3), mulţimea (4 şi 5) şi pe Isus (8). 

Ucenicii erau obosiţi şi aşteptau sfârşitul zilei. Dar Domnul Isus 
încă mai predica. 
«	Desfăşurarea evenimentelor: Ucenicii îi spun: „Lasă oamenii să meargă acasă“

În cele din urmă s-au apropiat de El. „Acest loc este pustiu, şi s-a 
făcut târziu. Trimite mulţimea în satele din apropiere să cumpere 
câte ceva de mâncare“, I-au spus ei.

Ucenicii au fost foarte surprinşi de răspunsul Domnului Isus.
«	Desfăşurarea evenimentelor: Domnul Isus le spune: „Daţi-le voi să mănânce!“

„Nu este nevoie să plece. Daţi-le voi să mănânce!“ Aceasta era 
caracteristic Domnului Isus. El iubea oamenii. Biblia ne spune că 
Îi era milă de ei, pentru că „erau ca nişte oi care n-aveau păstor“ 
(Marcu 6:34).

Ucenicul Filip a socotit repede de câţi bani aveau nevoie pentru a 
hrăni acea mulţime. 

„Nu putem!“, a spus el. „Nu avem atâţia bani, încât f iecare să 
primească măcar o bucăţică!“ 

Se pare că Învăţătorul lor le cerea imposibilul.
Confuzi, ei L-au întrebat: „Să ne ducem să cumpărăm mâncare?“ 

Ar f i fost nevoie de mulţi bani să cumpere mâncare pentru o mulţime 
aşa de mare de oameni.

„Câte pâini aveţi?“, i-a întrebat El. „Duceţi-vă şi vedeţi!“
Apoi Andrei a luat cuvântul: „Este un băieţel aici care are cinci 

pâini de orz şi doi peşti, dar ce sunt acestea pentru atâţia?“ 
Pentru ucenici, băieţelul şi mâncarea lui nu-i ajuta deloc. Poate 

şi tu, care eşti creştin, simţi că nu poţi f i de folos Domnului. Poate 
cineva ţi-a spus că tu nu poţi predica şi nici nu ai mulţi bani de dat la 
colectă. Vrea Domnul Isus să se folosească de tine? 

Va folosi El mâncarea acestui băieţel?
«	Desfăşurarea evenimentelor: Andrei aduce un băieţel, care avea puţină mâncare

12

Preşcolarii să mimeze vâslitul. 

Pentru o relatare comparativă, 
vezi Luca 9:11-17. 

Preşcolarii să mimeze că li-e 
foarte foame. 

Preşcolarii să ridice cinci degete, 
apoi două. 

Arată copiilor o lipie, ca ei să-şi 
poată imagina tipul de pâini pe care 
probabil le avea băieţelul la el. 

ACM

Planşa 1-4

Planşa 1-1
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Poate că Andrei se întreba în timp ce se îndrepta spre băiat, dacă 
va dori să renunţe la mâncarea sa. Se mira probabil, de asemenea, 
ce ar putea face Domnul cu doar atâta mâncare. Probabil i-a spus: 
„Domnul doreşte să-I dai mâncarea ta“. 

Desigur că şi băieţelului îi era foame. Ce va face el? Crezi că a 
stat pe gânduri? Nu ştim. 

Scena 2
Aşează pe băieţel (9) şi mâncarea (10). 

Domnul Isus avea nevoie de mâncarea acestui băieţel. El dorea 
să se folosească de ea. Este entuziasmant să te gândeşti că El vrea 
să Se folosească de tine. Dacă Îl iubeşti, poate te gândeşti: „Ce pot 
eu să-I dau?“ Atunci când dai o parte din banii tăi, pentru a ajuta 
misionarii, tu Îi dai Lui banii. Atunci când te foloseşti de mâinile tale 
pentru a ajuta în casă şi în acest fel îţi arăţi dragostea faţă de El, tu 
Îi dai Lui mâinile tale. Atunci când spui şi altora că eşti creştin sau 
inviţi pe cineva la întâlnirile noastre, tu Îi dai Lui buzele tale. Pare 
prea puţin, dar El iubeşte pe copii, şi dacă tu Îi aparţii Lui, El doreşte 
să te folosească. El urma să folosească mâncarea acestui băiat. Dar 
ce ar f i putut face cu ea?
«	Punct culminant: Domnul Isus ia mâncarea băiatului şi Îi mulţumeşte lui Dumnezeu

După ce Fiul Iui Dumnezeu a luat acea mâncare, El a mulţumit 
pentru ea lui Dumnezeu, Tatăl Său. Apoi Domnul Isus Hristos s-a în-
tors spre ucenici: „Spuneţi oamenilor să stea jos, în grupuri de cinci-
zeci şi de o sută“. 
Îndepărtează mulţimea (4 şi 5) şi pe băiat (9). 

Scena 3
Aşează mulţimea (11 şi 12). 

«	Punct culminant: Mâncarea este suf icientă pentru mai mult de 5.000 de oameni 

După ce s-au împărţit în grupuri de câte cincizeci şi o sută, oa-
menii s-au aşezat pe iarbă. Mai mult de 5.000 de bărbaţi, afară de 
femei şi copii s-au aşezat pe iarbă, lângă lac. Era o mulţime aşa de 
mare de oameni!

Ceea ce au văzut, a fost un lucru nemaiîntâlnit. Domnul Isus a 
luat mâncarea băiatului, a mulţumit lui Dumnezeu pentru ea, apoi 
a împărţit-o în coşuri, şi le-a dat-o. A făcut aşa cu pâinea, apoi cu 
peştele. După ce puneau peşte într-un coş, vedeau că încă mai era 
peşte. Ucenicii, uimiţi, duceau oamenilor coşurile cu mâncare. Cum a 
putut Domnul Isus să facă lucrul acesta? Nu s-a făcut cu vreo putere 
magică, ci El a făcut-o cu puterea lui Dumnezeu, pentru că El era 
Dumnezeu.
Îndepărtează mâncarea (10).

Îţi aminteşti de băieţelul care a dat mâncarea Domnului Isus? 
Cred că El privea uimit şi nu-i venea să creadă. Ce minunat că a luat 
şi el parte la o asemenea minune! În timp ce mânca pâinea şi peştele, 
cred că era atât de fericit că a dat mâncarea lui Domnului Isus!

13

Preşcolarii să mimeze că oferă 
mâncarea Domnului Isus. 

Arată cartonul cu aplicaţia pentru 
copilul mântuit – „El doreşte să se 
folosească de mâinile tale, buzele 
tale, picioarele tale, banii tăi, de tine
în întregime, de aceea dă-I-le Lui.“

Pentru preşcolari foloseşte exemple 
de genul: să dai şi altuia jucăria ta, să 
încurajezi pe cineva care este trist, 
etc.

Preşcolarii să spună o rugăciune 
de mulţumire. 

ACM

Planşa 1-5

Planşa 1-6
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Şi tu, care eşti creştin, poţi da la fel, cu bucurie Domnului Isus 
banii tăi, mâinile tale, picioarele tale, buzele tale, f iinţa ta întreagă. 
El poate să facă din ceea ce pare foarte mic, lucruri mari, mari de 
tot. El este Dumnezeu Fiul, El te iubeşte şi El poate să te folosească 
într-un fel uimitor. Poate că într-o zi mama, tata sau un prieten, Îl va 
primi pe Domnul Isus, f iindcă ai arătat ce schimbare a făcut El în 
viaţa ta. Există biserici care s-au înf iinţat în urma unui Grup Vestea 
Bună pentru copii. Băieţi şi fete au venit la Domnul, apoi părinţii lor 
au văzut ce schimbare s-a petrecut în ei. Au vrut să ştie mai multe, 
şi în câţiva ani s-a format acolo o biserică. Domnul Isus poate să 
facă lucruri mari cu băieţii şi fetele care-L iubesc pe El. El a făcut o 
minune cu mâncarea acestui băiat.
«	Concluzie: Domnul Isus le spune: „Strângeţi ce a rămas!“ 

După ce toată lumea s-a săturat, Domnul Isus a spus ucenicilor: 
„Strângeţi tot ce a mai rămas, ca să nu se piardă nimic!“

Ce, a mai rămas ceva?! Era posibil să mai şi rămână? Da, a rămas. 
Ucenicii au mai adunat douăsprezece coşuri cu resturi de pâine.

Atât mulţimea, cât şi ucenicii au rămas uimiţi. Îşi vor aminti ei 
cum S-a folosit Domnul Isus de mâncarea unui copilaş? Acest lucru 
este ceva ce nu trebuie să uiţi vreodată. Dacă aparţii Domnului Isus, 
vrei să-I mulţumeşti şi tu, pentru că doreşte să te folosească? Nu vrei 
să-I dai Lui mâinile, picioarele, buzele tale, banii tăi, toată f iinţa ta? 
El te iubeşte şi te va folosi.
Îndepărtează toate f igurile. 

Întrebări de recapitulare 

1 În ultima lecţie, ucenicii Domnului Isus au făcut o mare greşeală. 
Care a fost aceea? (Au încercat să-i împiedice pe copii să vină la 
Domnul Isus.)

2 De ce crezi că ucenicii au vrut să-i îndepărteze pe copii? (Ei 
credeau că cei mici, nu sunt importanţi pentru El.)

3 Ce a făcut Isus, atunci când ei au făcut lucrul acesta? (S-a mâniat.)

4 Ce le-a spus El ucenicilor? („Lăsaţi copilaşii să vină la Mine, 
şi nu-i opriţi; căci împărăţia lui Dumnezeu este a celor ca ei“ 
Marcu 10:14.)

5 De ce este important ca băieţii şi fetele să vină astăzi la Domnul 
Isus? (Pentru că au păcătuit, şi au nevoie de iertarea Lui.)

6 Cum pot copiii să vină astăzi la Domnul Isus? (Crezând că El a 
murit pentru ei, şi încrezându-se în El ca Mântuitor.)

7 Despre ce vorbeau ucenicii cu aprindere? (Despre cine să f ie cel 
mai mare.)

8 Ce le-a spus Domnul Isus despre copii? (Şi copiii cred în El. 
Dumnezeu nu vrea să piară niciunul din ei.)

9 Cine a dat Domnului Isus hrana pe care El a folosit-o pentru a 
hrăni peste 5.000 de oameni? (un băieţel)

ACM

ACM

Accentuează pentru copii faptul că 
Dumnezeu Şi-a demonstrat dragos-
tea faţă de ei, trimiţându-Şi Fiul să 
moară şi să primească pedeapsa în 
locul lor. 

Preşcolarii să numere până la 
doisprezece. 

Pregăteşte biscuiţi sau bucăţele 
de lipie în coşuleţe de nuiele 
şi dă-le la doi sau trei 
dintre copii să le împartă. 
Această activitate îi va ajuta 
pe copii să reţină mai bine lecţia. 
Adaugă faptul că, deşi aceste coşu-
leţe se golesc, coşurile ucenicilor nu 
s-au golit, până când cei peste 5.000 
de oameni nu s-au săturat.
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10 Câtă mâncare avea el? (cinci pâini şi doi peşti)

11 Cum de a putut Domnul Isus să hrănească atâţia oameni cu aşa 
puţină mâncare? (El este Fiul lui Dumnezeu.)

12 Ce pot copiii creştini, să-I dea Domnului? (Mâinile, picioarele, 
buzele şi banii lor.)

Întrebări de recapitulare pentru preşcolari 

1 Din ce era compus prânzul băieţelului? (din cinci pâini şi doi 
peşti)

2 Ce a făcut băieţelul cu prânzul lui? (L-a adus la Isus.)

3 Ce a făcut Domnul Isus cu prânzul băieţelului? (A mulţumit 
Tatălui ceresc, a frânt pâinile, şi le-a dat ucenicilor să le 
împartă.)

4 Care este cel mai bun lucru pe care poate să ţi-l dea Domnul 
Isus? (Viaţa veşnică. Recapitulează pe scurt Evanghelia.)

Activitate de implicare 

Coşul 

Fotocopiază coşul, pâinile şi peştii pe carton (pagina 50 ) – pentru 
toţi copiii. Coşul poate f i pregătit la sfârşitul programului sau acasă. 

Decupează coşul şi îndoaie pe liniile punctate, pentru a forma o 
cutiuţă. Lipeşte toarta. 

Dacă vrei, foloseşte în locul imaginilor cu pâinile şi peştii, biscuiţi 
în formă de peştişori şi bucăţi de lipie. 

Activitate de implicare

Cinci-uri şi doi-uri

Spune copiilor: „Băieţelul din lecţia noastră avea doar cinci pâini 
şi doi peşti, dar I le-a dat cu bucurie Domnului Isus. Dacă te-ai în-
crezut în Domnul Isus ca Mântuitor, ai şi tu „cinci-uri“ şi „doi-uri“ 
pe care să le dai Domnului Isus. Ai două mâini, cu cinci degete f ie-
care, doi ochi, două urechi, două buze, două picioare cu cinci degete 
f iecare. Să ne gândim ce poate să facă Isus cu aceste „cinci-uri“ şi 
„doi-uri“, dacă Îl laşi să le folosească.“

Împarte copiii în grupe mici, şi desemnează f iecărei grupe unul 
dintre cinci-urile şi doi-urile menţionate. (Dacă clasa ta este prea 
mică pentru a f i împărţită, fă această activitate cu întreaga clasă.)

Cere grupelor să spună cum ar putea să folosească „cinci-urile“ şi 
doi-urile“, pentru a-i ajuta pe alţii (ex. două buze pot citi o povestire 
unui copil; două mâini cu cinci degete pot cânta în biserică un solo 
la pian).

Desenează pe o tablă sau pe o foaie mare o schiţă simplă, a unui 
om, apoi colorează f iecare parte a trupului, pe măsură ce discutaţi 
despre ea. 

Joc de recapitulare pentru 
preşcolari
Du-te la pescuit

Decupează peştişori din hârtie, şi 
scrie o acţiune pe spatele f iecăruia 
dintre ei (de exemplu: atinge-ţi vârful 
picioarelor). 

Leagă f iecare peşte cu o sfoară. 
Pune peştii în spatele tablei de 
f lanelograf, şi lasă aţa să atârne 
pe partea din faţă a tablei. 

După ce un copil răspunde la o 
întrebare, vine şi trage de o sfoară, 
pescuind astfel un peşte. Învăţătorul 
citeşte acţiunea de pe el. Pune 
întreaga clasă să facă acţiunea. 

Repetă jocul, folosind aceste 
întrebări de mai multe ori, sau 
adaugă alte întrebări. 
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Text biblic pentru învăţător
Matei 14:22-33
Marcu 6:45-52
Ioan 6:15-21

Adevăr central
Domnul Isus îi ajută pe aceia care Îi aparţin Lui, 
atunci când au probleme.

Aplicaţie
Nemântuit: Această lecţie se adresează în mod 

special copiilor mântuiţi, de aceea 
trebuie să incluzi învăţătură pentru 
copilul nemântuit într-o altă parte a 
programului. 

Sugestie: citeşte cu voce tare un trac-
tat evanghelistic (sunt disponibile la 
Biroul AMEC) şi apoi împarte trac-
tate tuturor copiilor. 

Sau foloseşte prezentarea 
evanghelistică de la pagina 17.

Mântuit:     Spune-I Lui problema ta, şi încrede-te 
în ajutorul Lui.

Verset de memorat
„Domnul este lângă toţi cei ce-L cheamă, lângă cei 
ce-L cheamă cu toată inima“ (Psalmul 145:18).

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

sau
Figurile de f lanelograf: de la 13 la 18 ♦
Fundaluri (opţional): Scenă cu marea liniştită,  ♦
şi marea agitată (pentru mare liniştită, 
foloseşte un f lanel simplu albastru).

Activitate de implicare
Multiplică foaia de lucru (pagina 51) pentru  ♦
toţi copiii. 

Schiţa lecţiei

Introducere

Toată lumea era emoţionată

Desfăşurarea evenimentelor

1 Domnul Isus trimite ucenicii de cealaltă  
 parte a mării

2 Ucenicii ezită, dar până la urmă 
 Îl ascultă ACM

3 El merge pe munte să Se roage ACM

4 Izbucneşte furtuna  ACM

5 Ucenicii văd o nălucă

6 Ucenicii se îngrozesc

7 Domnul spune: „Eu sunt“ ACM

8 Petru merge pe apă, către Domnul 

9 Petru începe să se scufunde, şi 
 strigă după ajutor 

Punctul culminant

Domnul îl salvează pe Petru ACM

Concluzia

Ucenicii I se închină  ACM

Lecţia 2
Isus merge pe apă
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Prezentarea Evangheliei
Darul 
Arată copiilor cutia cu darul frumos ambalat. 

Tuturor ne place să primim daruri. Să vedem pentru cine este acest dar. 
Citeşte eticheta. 

Acest dar este din partea lui Dumnezeu pentru tine. Ai încercat 
vreodată să af li ce dar ai primit, scuturând cutia? Vrea cineva să vină 
în faţă şi să scuture cutia, pentru a ghici ce este înăuntru? 
Permite unui copil să ghicească. 

Cred că ar f i mai bine să desfacem ambalajul. 
Permite copilului să desfacă ambalajul şi să deschidă cutia. Ţine sus imaginea cu crucea 
şi mormântul (imaginea 36 de la f ianelograf). 

Acesta este un dar deosebit, pe care ni l-a făcut Dumnezeu cu 
mulţi ani în urmă. Dumnezeu este Creatorul întregii lumi. El este 
Creatorul tău şi al meu. Dumnezeu te-a creat într-un mod special, ca 
să poţi să Îl cunoşti şi să Îl iubeşti. 

Dar te-ai născut cu dorinţa de a trăi aşa cum îţi place ţie. Dumnezeu 
numeşte acest lucru păcat. Biblia spune: „Căci toţi au păcătuit“ (Ro-
mani 3:23). În f iecare zi faci lucruri păcătoase, cum ar f i: să gândeşti 
ceva rău despre cineva, să vorbeşti urât sau să te baţi cu alţi copii. 
Păcatul te ţine departe de Dumnezeu, deoarece Dumnezeu este sfânt 
(fără niciun păcat). Dumnezeu spune că păcatul trebuie pedepsit, 
iar pedeapsa este despărţirea veşnică de Dumnezeu, într-un loc în-
grozitor, numit iad. Biblia spune: „Plata păcatului este moartea 
(despărţirea veşnică de Dumnezeu)“ (Romani 6:23). 

Însă Dumnezeu te-a iubit atât de mult. El a găsit o cale să f ii scutit 
de plata pentru păcatul tău. El Şi-a trimis Fiul, pe Domnul Isus, pe 
acest pământ. Isus Şi-a trăit viaţa la fel ca tine şi ca mine, dar El 
nu a gândit, nu a spus şi nu a făcut niciun lucru păcătos. Într-o zi, 
Dumnezeu a îngăduit oamenilor răi să Îl răstignească pe o cruce. 
Arată spre ajutorul vizual – crucea. 

Isus a murit nu pentru păcatele proprii, f iindcă nu a avut niciun 
păcat, ci pentru păcatele mele şi ale tale. El a luat pedeapsa pe care 
tu şi eu o meritam. După ce El a murit, a fost îngropat, iar a treia zi 
a înviat. 
Arată spre ajutorul vizual – mormântul. 

După aceea, El s-a înălţat la cer, unde este şi astăzi. 
Biblia spune: „… darul lui Dumnezeu este viaţa veşnică, prin Isus 

Hristos, Domnul nostru“ (Romani 6:23). Darul lui Dumnezeu pentru 
tine este viaţa veşnică cu El. Dar tu trebuie să primeşti acest dar. 
Trebuie să recunoşti că eşti un păcătos. Trebuie să crezi din toată 
inima că Isus este Dumnezeu-Fiul, care a murit şi a înviat pentru 
tine. Cuvântul lui Dumnezeu spune: „Crede în Domnul Isus, şi vei 
f i mântuit“ (Fapte 16:31). Când te încrezi în El, El îţi iartă păcatele, 
şi te face o persoană nouă. Dacă nu ai primit darul lui Dumnezeu – 
viaţa veşnică – şi nu te-ai încrezut în Hristos, poţi să faci acest lucru 
acum, rugându-te Lui. 

Înainte de program, pune aju-
toarele vizuale de la f ianelograf – 
crucea şi mormântul – f igura 36, 
într-o cutie, apoi ambaleaz-o în 
hârtie colorată. 

Leag-o cu o fundă frumoasă, 
şi lipeşte pe cutie o etichetă 
pe care scrie: 

Din partea lui: Dumnezeu 
Pentru: tine
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Lecţia
«	Introducere: Toată lumea era emoţionată

Toată lumea era emoţionată. 
„Desigur, trebuie să-L facem Împărat“, şi-au spus unul altuia.
„Şi să-L facem acum.“
„N-am mai văzut niciodată aşa ceva. Acest om este Mesia“, a 

spus cineva.
Îţi aminteşti ce lucru minunat a făcut Domnul Isus în lecţia de 

săptămâna trecută? 
Permite copiilor să răspundă.

Da, El a hrănit 5.000 de oameni, cu puţina mâncare a unui băieţel. 
Acum toată lumea dorea să-L facă împărat.

Şi ucenicii erau emoţionaţi. Se întrebau dacă nu cumva a sosit 
timpul să Îl facă pe Domnul Isus Împărat. 
«	Desfăşurarea evenimentelor: Domnul Isus trimite ucenicii de cealaltă parte a lacului

Imediat, Domnul Isus a luat măsuri. El ştia că aceasta nu era ceea 
ce dorea Dumnezeu, Tatăl Său. 

„Urcaţi-vă în corabie“, a spus El ucenicilor „şi mergeţi de cealaltă 
parte a lacului“. 
«	Desfăşurarea evenimentelor: Ucenicii ezită, dar până la urmă Îl ascultă 

Ei nu voiau să facă lucrul acesta. Dacă mulţimea avea să-L facă 
Împărat, ei voiau să f ie şi ei prezenţi. Dar El a insistat … şi ei au 
ascultat … chiar dacă au fost dezamăgiţi.

Şi cei ce s-au încrezut în Domnul Isus Hristos ca Mântuitor au 
dezamăgiri. Poate familia ta a plănuit o excursie deosebită, dar tatăl 
tău şi-a pierdut locul de muncă, şi excursia s-a anulat. Şi eşti atât 
de dezamăgit! Sau tata ţi-a promis că te duce în vizită la grădina 
zoologică. Dar când a mers să cumpere bilete, era închis. Îl iubeşti pe 
Domnul Isus, dar aceasta nu te împiedică să f ii uneori dezamăgit. A 
f i creştin nu înseamnă că nu ţi se vor întâmpla şi astfel de lucruri. Un 
lucru este sigur, Isus Hristos ştie toate lucrurile care te dezamăgesc. 
El ştia şi ce simţeau ucenicii.

Scena 1 
Fundal (opţional): Scenă cu marea liniştită. Pune barca (13), stelele şi luna (14 şi 15). 

«	Desfăşurarea evenimentelor: El merge pe munte să Se roage

Ucenicii nu doreau să plece chiar acum. Ar f i dorit să f ie prezenţi, 
dacă se întâmpla ceva deosebit (Matei 14:22). În timp ce corabia 
se depărta de ţărm, ei puteau să-L vadă pe Domnul Isus, luându-Şi 
rămas bun de la oameni, şi apoi mergând pe munte să Se roage.

Sunt sigur că ucenicii discutau tot ce se întâmplase. „De ce nu 
a permis Învăţătorul oamenilor să-L facă împărat?“, se întrebau ei, 
probabil, unii pe alţii.

„El este Mesia, Cel pe care a promis Dumnezeu că-L va trimite.“
„Da, El are tot dreptul să f ie Împărat.“
„Acesta ar f i sfârşitul stăpânirii romane în Israel“.

Preşcolarii să mimeze că se suie 
în barcă şi vâslesc. 

Întreabă preşcolarii pentru ce cred 
ei că S-a rugat Domnul Isus. 

ACM

Planşa 2-1
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Erau dezamăgiţi şi confuzi. Iar Isus nici măcar nu era acolo, pen-
tru a le da un răspuns.

În acel moment Domnul Isus făcea un lucru foarte important. 
Care era acesta? Da, Se ruga. Biblia nu ne spune pentru ce Se ruga, 
dar El dorea să-i facă să înţeleagă ce fel de Împărat este El. Dacă ei 
ar f i înţeles lucrul acesta, n-ar mai f i fost deloc dezamăgiţi.

Dacă Îl iubeşti pe Domnul Isus, adu-ţi aminte că El îţi poartă de 
grijă atunci când eşti trist sau dezamăgit. El ştie când ai probleme. 
El Se roagă pentru tine. Citim în Biblie: „… El trăieşte veşnic ca să 
mijlocească pentru ei“ (Evrei 7:25). A mijloci înseamnă a te ruga 
pentru cineva. Dacă Îi aparţii, Domnul Isus se roagă lui Dumnezeu 
Tatăl pentru tine. El ştie de ce ai nevoie când eşti dezamăgit. Putem 
f i siguri că Dumnezeu va răspunde Fiului Său drag. Când eşti trist, 
supărat sau dezamăgit, adu-ţi aminte că Domnul Isus Se roagă pen-
tru tine, la fel cum Se ruga pentru ucenici. 
Îndepărtează toate f igurile.

«	Desfăşurarea evenimentelor: Izbucneşte furtuna

Ei vâsleau pe mare, sub cerul înstelat. Dar vântul devenea din ce 
în ce mai puternic, şi valurile erau tot mai mari. 

Scena 2
Fundal (opţional): Scenă cu marea înfuriată. Pune barca (16).

Ucenicii vâsleau din răsputeri. Dar nu înaintau, căci vântul le era 
potrivnic. Îţi închipui cum strigau unul la altul, încercând să împie-
dice corabia să se scufunde?

„Andrei, am obosit! Vâsleşte tu!“
„Filip, ajută pe partea aceasta. Mă dor mâinile.“
„Matei, ia găleata şi scoate apa!“
„Se va sfârşi oare această furtună …?“
Datorită situaţiei grele cu care se confruntau, au uitat de dezamă-

girea lor. Uneori aceia care aparţin Domnului Isus trec prin situaţii 
grele – poate ai un frate care are probleme cu poliţia, sau tatăl tău a 
părăsit familia, şi nu mai locuieşte cu voi, sau ai un coleg bădăran, 
care îţi face viaţa grea la şcoală. Ai şi tu o problemă mare, cum au 
avut ucenicii? Ei nu ştiau ce să facă.

Probabil s-au gândit: „Dacă ar f i Învăţătorul cu noi.“ Şi-au amintit 
când au fost prinşi şi altă dată de o furtună. Dar atunci El era cu ei; 
şi a poruncit furtunii să se liniştească. Acum El nu era cu ei. N-avea 
cum să-i ajute. Sau poate putea? Ei nu ştiau, dar în acel moment El 
făcea ceva pentru ei. In timp ce ei se luptau cu valurile, Isus Se ruga 
pe munte. 

Tu, care-L iubeşti pe Domnul Isus, adu-ţi aminte că atunci când te 
confrunţi cu o situaţie dif icilă, Domnul Isus Îi vorbeşte lui Dumnezeu 
Tatăl despre tine. El ştie ce să-I ceară pentru tine. Adu-ţi aminte, Isus 
Se roagă pentru tine. Nu cred că ucenicii s-au gândit la lucrul acesta 
în mijlocul furtunii.

Era între 3 şi 6 dimineaţa. Nu se putea vedea ţărmul. Priveau în 
întuneric, văzând multe valuri mari … şi încă ceva …

Copiii interpretează această parte 
a povestirii. Preşcolarii mimează că 
vâslesc din greu împotriva valurilor, 
şi că scot apa din barcă. 

Vezi Matei 8:23-27 şi Luca 8:22-25.

ACM

ACM

ACM

Planşa 2-2
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Scena 3
Aşează-L pe Isus (17).

«	Desfăşurarea evenimentelor: Ucenicii văd o nălucă

Sau era cineva … care venea spre ei? Îngroziţi, ucenicii şi-au arătat 
unul altuia ceva ce se mişca pe suprafaţa apei. S-au înspăimântat. 
Ochii lor erau îndreptaţi spre acea siluetă mişcătoare. Ridicându-se 
şi coborându-se odată cu valurile, silueta se apropia tot mai mult.
«	Desfăşurarea evenimentelor: Ucenicii sunt îngroziţi

Apoi cineva a şoptit: „O nălucă!“ Cuvântul a trecut repede de 
la unul la altul: „O nălucă?“ Le era frică mai mult de ea, decât de 
furtună. Biblia spune: „Şi de frică, au ţipat“ (Matei 14:26). Silueta se 
apropia tot mai mult de corabie.
«	Desfăşurarea evenimentelor: Domnul spune: „Eu sunt“

Apoi o voce a strigat: „Îndrăzniţi! Eu sunt! Nu vă temeţi!“ 
Ucenicilor nu le venea să creadă ce auzeau. 
„Este Domnul!“, au exclamat ei. „Este Domnul!“ 
Apoi au văzut clar că El mergea pe apa înspumată. Acest lucru 

nu era greu pentru El. Ca Fiu al lui Dumnezeu, El a făcut apa. El Se 
îngrijea de ucenicii Săi, şi a venit să-i scape din primejdie. 

Dacă eşti creştin, El se îngrijeşte şi de tine. Lui îi pasă de pro-
blema grea pe care o ai. Ea nu este prea mare pentru El: „… pentru 
că toate lucrurile sunt posibile la Dumnezeu“ (Marcu 10:27).

Părinţii unei fete creştine s-au despărţit. Ea era foarte supărată, şi 
I-a cerut Domnului ajutor. S-a rugat mult ca mama şi tatăl ei să f ie 
din nou împreună. După un timp, părinţii s-au împăcat, şi au fost o 
familie fericită. Domnul i-a răspuns la rugăciune.

O altă fată creştină a avut aceeaşi problemă. Şi ea L-a rugat 
pe Domnul să o ajute. Şi ea s-a rugat ca părinţii ei să f ie din nou 
împreună. Dar ei nu s-au împăcat; în schimb Domnul a ajutat-o pe 
acea fată să f ie o bucurie şi un sprijin pentru mama ei. După un timp, 
ele au început să se simtă foarte bine împreună. Domnul a ajutat-o şi 
pe ea. El ne ajută în feluri diferite, dar ne ajută întotdeauna.

El urma să-i ajute şi pe ucenici. A continuat să meargă pe valuri 
spre corabia lor. 

Petru a strigat: „Doamne, dacă eşti Tu, porunceşte-mi să vin la 
Tine pe apă“.

Domnul Isus a spus un singur cuvânt: „Vino!“ 

Scena 4 
Aşează-l pe Petru (18). 

«	Desfăşurarea evenimentelor: Petru merge pe apă spre Domnul

Petru a coborât din corabie, şi a început să meargă pe apă. Ceilalţi 
ucenici îşi ţineau respiraţia. Încă mai suf la vântul, valurile încă 
mai izbeau corabia; dar Petru mergea pe apă. Domnul Isus, Fiul lui 
Dumnezeu, L-a ajutat la aceasta. Petru privea spre Isus, şi mergea 
mai departe. 
«	Desfăşurarea evenimentelor: Petru începe să se scufunde şi strigă după ajutor

ACM

Preşcolarii să mimeze că se 
sperie. 

Preşcolarii să mimeze că merg pe 
apă, ca Petru. 

Cântare pentru preşcolari: 
Isus ştiu mă iubeşte, strofa 3 
(Lui Isus sunt foarte drag).

Arată cartonul cu aplicaţia pentru 
copilul mântuit: „Spune-I Lui proble-
ma ta, şi încrede-te în ajutorul Lui“. 

Planşa 2-4

Planşa 2-5
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Apoi s-a uitat la furtună: „Ce valuri! Ce vânt puternic!“ I-a fost 
teamă, şi a început să se scufunde. Acum era într-un pericol mai 
mare decât înainte. 
Îndepărtează-l pe Petru (18). 

„Doamne, scapă-mă!“, a strigat Petru repede. 
«	Punct culminant: Domnul îl salvează pe Petru

Imediat Domnul Isus a întins mâna, şi l-a apucat pe Petru. 
Pune-l înapoi pe Petru (18). 

„Ce credinţă mică ai! De ce te-ai îndoit?“, a întrebat El. 
Petru ştia că Domnul Isus are putere să-l ajute în orice situaţie, şi 

ştia că El îl iubea. Nu Şi-a întins El mâna să-l scape? Copil creştin, 
oricare ar f i problema ta, Domnul Isus te poate ajuta. Şi El doreşte 
să te ajute, f iindcă El Se îngrijeşte de tine, aşa cum S-a îngrijit şi de 
Petru.

Domnul şi Petru au urcat împreună în corabie şi … furtuna a încetat. 
Îndepărtează toate f igurile. 

Scena 5
Fundal (opţional): Scenă cu marea liniştită. Pune barca (13), luna şi stelele (14 şi 15). 

«	Concluzie: Ucenicii I se închină

Valurile s-au liniştit. Totul era calm şi liniştit; şi au ajuns toţi bine 
la ţărm. Ucenicii erau uimiţi. Ei s-au închinat lui Isus, şi I-au spus: 
„Cu adevărat, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu.“ 

Da, numai Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu are o asemenea 
putere, să umble pe apă, să-i dea această putere şi lui Petru, să-i 
salveze viaţa lui Petru, să potolească furtuna. Toate acestea le-a făcut 
pentru ei. Ce dragoste!

Dacă Îi aparţii şi tu Lui, El îţi poartă de grijă, cum le-a purtat uce-
nicilor. El te va ajuta în problema ta. Vorbeşte cu El despre aceasta. 
El te va ajuta să nu f ii îngrijorat sau dezamăgit. El poate rezolva cea 
mai mare problemă a ta, pentru că El este Dumnezeu.
Îndepărtează toate f igurile. 

Întrebări de recapitulare 
Terminaţi propoziţia.

Citează propoziţia până la cuvintele subliniate, şi lasă pe copii să completeze. 

1 Mulţimea a dorit să-L facă împărat pe Domnul Isus, pentru că El 
i-a hrănit (cu cinci pâini şi doi peşti).

2 Ucenicii au fost dezamăgiţi că au trebuit să plece, deoarece ei 
doreau să vadă cum mulţimea Îl făcea Împărat pe Domnul Isus.

3 Domnul Isus a plecat pe munte să Se roage.

4 Atunci când creştinii au probleme sau sunt dezamăgiţi, ei pot f i 
siguri că Domnul Isus Se roagă pentru ei.

5 Ucenicilor le era teamă, pentru că a izbucnit furtuna.

6 Domnul Isus nu doar S-a rugat pentru ei, ci El a venit să-i ajute.

ACM

ACM
Dă copiilor creştini posibilitatea să 

mărturisească cum i-a ajutat Domnul 
când au fost dezamăgiţi sau când au 
avut o problemă. 

Planşa 2-6
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7 Ucenicilor le-a fost şi mai frică, pentru că au crezut că văd o 
nălucă.

8 Domnul Isus le-a spus: „Îndrăzniţi, Eu sunt. Nu vă temeţi!“

9 Petru a mers pe apă, pentru că Domnul Isus i-a dat această putere.

10 Petru a început să se scufunde, când i-a fost teamă de furtună.

11 Petru a strigat: „Doamne, scapă-mă!“

12 Domnul Isus Şi-a întins mâna, şi l-a apucat pe Petru.

13 Poţi să vii la El cu toate problemele tale, pentru că niciuna nu 
este prea mare pentru El.

14 Dacă tu Îi aparţii Domnului Isus, El te ajută, pentru că El te 
iubeşte.

Întrebări de recapitulare pentru preşcolari

1 Ce făcea Isus, când a venit furtuna? (Era sus pe munte, se ruga.)

2 Cum se simţeau ucenicii? (Le era frică.)

3 Ce a făcut Isus cu furtuna? (A potolit-o.)

4 Ce trebuie să faci când ţi-e teamă? (Să te rogi Domnului Isus şi 
să te încrezi în El.)

Activitate de implicare

Completează propoziţiile

Fotocopiază foaia de lucru (pagina 51) pentru toţi copiii. 

Joc de recapitulare pentru 
preşcolari
Alege un nor

Decupează doisprezece nori albi. 
Pe trei dintre ei desenează o faţă 
zâmbitoare, pe alţi trei o faţă tristă, 
şi pe alţi trei câte două feţe zâmbi-
toare; şi lasă trei fără niciun desen. 
Aşează-i cu faţa în jos, pe o 
suprafaţă plană. 

Pregăteşte ca premii un set de 
abţibilduri sau alte lucruri mici. 

După ce un copil răspunde la o 
întrebare, poate să aleagă un nor. 
Dacă norul are o faţă tristă, copilul 
nu primeşte premiu. Dacă norul nu 
are nimic desenat pe el, copilul are 
posibilitatea să aleagă alt nor. Dacă 
alege un nor cu o faţă zâmbitoare, 
primeşte un premiu; dacă sunt două 
feţe zâmbitoare, primeşte două 
premii. 

Foloseşte întrebările pentru pre-
şcolari de la lecţiile 1 şi 2, şi continuă 
cât îţi permite timpul şi copiii sunt 
interesaţi. 
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Text biblic pentru învăţător
Matei 16:13-17, 21-23
Matei 17:1-8
Marcu 8:27-33
Marcu 9:2-8
Luca 9:28-36

Adevăr central
Domnul Isus este Hristosul, Fiul Dumnezeului 
celui viu.

Aplicaţie
Nemântuit: Ascultă-L şi încrede-te în El, pentru a 

f i mântuit.

Mântuit:     Fii atent la ceea ce spune El, mai mult 
decât la ceea ce spun alţii.

Verset de memorat
„Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi 
găsesc plăcerea Mea; de El să ascultaţi!“ 
(Matei 17:5).

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

sau
Figurile de f lanelograf: 2, 3, 8 şi de la 19 la 25 ♦
Decupează din carton forma unui nor, şi  ♦
lipeşte pe spatele lui material care aderă 

 pe tabla de f lanelograf
Fundaluri (opţional): Scenă de exterior şi  ♦
scenă cu vârful unui munte

şi
Fâşii cu cuvinte: „minunile Sale“, „învăţătura  ♦
Sa“, moartea Sa“, „învierea Sa“, „gloria Sa“ 

 şi „vocea lui Dumnezeu“ (paginile 52-53)

Schiţa lecţiei

Introducere

„Gabi spune că tatăl lui este milionar“

Desfăşurarea evenimentelor

1 Domnul Isus: „Cine spun oamenii 
 că sunt Eu?“

2 Ucenicii răspund

3 Domnul Isus: „Cine spuneţi voi 
 că sunt Eu?“

4 Petru: „Tu eşti Hristosul …“  AC

5 Domnul prevesteşte moartea Sa

6 Petru ÎI mustră   AC

7 Domnul îi ia pe Petru, Iacov şi Ioan 
 sus pe munte

8 El se schimbă la faţă    

9 Cei trei se trezesc, şi văd pe Isus,  AC
 pe Moise şi pe Ilie

10 Isus, Moise şi Ilie sunt acoperiţi 
 de un nor luminos

Punctul culminant

Dumnezeu spune: „Acesta este 
Fiul Meu preaiubit …“  ACN, ACM

Concluzia

Norul şi gloria dispar, iar Domnul Se atinge 
de ucenici, spunându-le să nu se teamă
 ACM, ACN 

 

Lecţia 3
Schimbarea la faţă
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Lecţia
«	Introducere: „Gabi spune că tatăl lui este milionar“

„Gabi spune că tatăl lui este milionar“, i-a spus Marius prietenu-
lui său Mihai. „Nu crezi că ar f i interesant să avem în clasa noastră 
f iul unui milionar?“

„Eu nu cred că tatăl lui este milionar. Lui Gabi îi place să exage-
reze“, îl contrazise Mihai.

„Nu, vorbesc serios. Cred că este bogat.“
„Dar de unde ştii? Nu cred astfel de lucruri, fără să am dovezi“, 

insistă Mihai.
Da, este important să avem dovezi, atunci când cineva are pretenţia 

că are nişte puteri speciale sau că este renumit sau foarte bogat. Însă 
este mai important să ai dovezi, atunci când se spune despre cineva 
că este Fiul lui Dumnezeu. 

În lecţia de astăzi vom f i detectivi. Vom căuta dovezi care să 
ateste că Isus este Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. 
Pune pe tablă cuvintele adevărului central „Domnul Isus este Hristosul, Fiul Dumnezeului 
celui viu“.

Scena 1 
Fundal (opţional): Scenă de exterior. Aşează ucenicii (2 şi 3) şi pe Isus (8). 

«	Desfăşurarea evenimentelor: Domnul Isus - „Cine spun oamenii că sunt Eu?“

Domnul Isus i-a întrebat pe ucenici: „Cine spun oamenii că sunt 
Eu?“
«	Desfăşurarea evenimentelor: Ucenicii răspund

„Unii spun că eşti Ioan Botezătorul“, au răspuns ei. 
Ioan Botezătorul fusese omorât de un împărat rău, împăratul Irod. 

Mai târziu, când Irod a auzit despre Domnul Isus, şi-a spus: „Acesta 
este Ioan Botezătorul, care a înviat din morţi“ (Matei 14:1-2).

„Alţii spun că eşti Ilie“, a spus un altul, „sau Ieremia sau unul din 
proorocii din vechime, care au înviat“, au continuat ucenicii.
«	Desfăşurarea evenimentelor: Domnul Isus – „Cine spuneţi voi că sunt Eu?“

„Dar voi?“, i-a întrebat Isus. „Voi cine credeţi că sunt?“
«	Desfăşurarea evenimentelor: Petru – „Tu eşti Hristosul …“  

Petru a răspuns repede: „Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui 
viu“. Răspunsul lui Petru însemna că Isus Hristos era Mesia, Mântui-
torul promis de Dumnezeu. Petru a spus de fapt că Domnul Isus era 
mai mare decât Ioan Botezătorul sau decât oricare alt prooroc care a 
trăit vreodată; El era cu adevărat Dumnezeu.

Ce declaraţie! Să spună că Învăţătorul lor era Fiul lui Dumnezeu! 
Exista vreo dovadă? Detectivii noştri trebuie să verif ice această 
af irmaţie. Oare exista vreun lucru pe care ucenicii să-l f i văzut sau 
auzit, şi care să f i fost o dovadă că Isus era Fiul lui Dumnezeu? 
Discută cu clasa. Încurajează copiii să se gândească la ultimele două lecţii. Minunile lui 
Isus arată că El este Fiul lui Dumnezeu. De asemenea, arată-le că învăţătura Lui era 
deosebită. Nimeni nu mai auzise vreodată o învăţătură ca aceasta. În timp ce oamenii as-
cultau cuvintele Lui, au ajuns la concluzia că acestea erau cuvintele lui Dumnezeu.

AC

Numindu-L pe Isus „Hristosul“, 
Petru Îl recunoştea de fapt ca 
Mesia – Mântuitorul promis. Titlul – 
„Fiul Dumnezeului celui viu“ af irmă 
dumnezeirea Lui. 

Pune pe copii să caute dovezile
care susţin adevărul central.

Planşa 3-1
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Deci avem dovezi. Haideţi să notăm lucrul acesta. 
Scrie „minunile Sale“ pe o foaie, „învăţătura Sa“ pe o altă foaie, şi aşează-le într-o parte 
a tablei de f lanelograf. 

Dar dovezile nu erau suf iciente pentru a-i convinge sau pentru a-i 
face să înţeleagă. Domnul Isus i-a explicat lui Petru. 

„Tatăl meu, care este în ceruri, ţi-a dat acest răspuns. N-ai f i putut 
şti lucrul acesta de la tine însuţi.“

Apoi le-a dat ucenicilor o poruncă nouă: „Nu spuneţi nimănui 
lucrul acesta!“

Poate că Domnul Isus a ştiut că unii oameni voiau să-L facă 
împărat. Dar aceasta nu era în planul Tatălui Său. El trebuia mai 
întâi să moară.
«	Desfăşurarea evenimentelor: Domnul prevesteşte moartea Sa

Aceasta a încercat El să le explice şi ucenicilor. „Mă voi duce la 
Ierusalim în curând“, le-a spus El. „Conducătorii poporului iudeu 
Mă vor face să sufăr mult. Mă vor omorî, dar a treia zi voi învia.“ 

Ucenicii nu au înţeles, şi nu puteau crede că se putea întâmpla aşa 
ceva Fiului lui Dumnezeu. Aceasta era imposibil!
«	Desfăşurarea evenimentelor: Petru Îl mustră

Petru L-a luat deoparte, şi L-a mustrat, zicându-I: „Să te ferească 
Dumnezeu, Doamne! Să nu Ţi se întâmple aşa ceva!“ 

Domnul S-a întors, şi i-a spus lui Petru: „Înapoia Mea, Satano. Tu 
gândeşti în felul oamenilor, şi nu în felul lui Dumnezeu.“

Acum, noi detectivii trebuie să ne gândim. Petru a spus că Isus 
este Hristosul. Toţi iudeii ştiau că acesta este numele Celui pe care a 
promis Dumnezeu că-L va trimite. În Vechiul Testament erau scrise 
multe lucruri despre Mesia. Unul dintre lucrurile pe care Dumnezeu 
le-a spus despre Mesia, era că El va muri. Aceste cuvinte ale Vechiu-
lui Testament au fost scrise cu sute de ani mai înainte. „Dar El era 
străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre 
… Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră, a tuturor“ 
(Isaia 53:5, 6). Mesia urma să moară pentru păcatele oamenilor, ale 
mele şi ale tale. Deci dacă Isus era cu adevărat Hristosul, El trebuia 
să moară. A murit El? Da, El a murit pe cruce, şi a fost pedepsit 
de Dumnezeu pentru păcatul nostru. Deci aceasta este o dovadă în 
plus.
Pune fâşia de hârtie cu cuvintele: „moartea Sa“. 

Ucenicii încă erau confuzi. Nu înţelegeau nimic, atunci când le 
spunea că va învia. După ce s-a petrecut acest lucru, au înţeles. Ei nu 
ştiau că învierea Sa era mărturia că El este Fiul lui Dumnezeu. 
Pune fâşia de hârtie cu cuvintele: „învierea Sa“. 

Îndepărtează toate f igurile.

«	Desfăşurarea evenimentelor: Domnul îi ia pe Petru, Iacov şi Ioan pe munte

După şase zile, după ce le-a spus aceste lucruri greu de înţeles, El 
a luat pe Petru, lacov şi Ioan să meargă împreună cu El pe munte.

Preşcolarii să mimeze că se urcă 
pe munte, apoi că privesc peisajul 
din jurul lor. 

AC
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Scena 2
Fundal (opţional): Scenă cu vârf de munte. Pune-L pe Isus (19) şi pe ucenici (20). 

Domnul Isus dorea să petreacă un timp vorbind cu Tatăl Său. De 
aceea S-a îndepărtat de ucenici, pentru a Se ruga. Cei trei erau obosiţi 
şi au adormit. În timp ce ei dormeau, iar Domnul Isus Se ruga, s-a 
întâmplat un lucru nemaiîntâlnit şi minunat. 

Scena 3
Înlocuieşte-l pe Isus (19) cu f igura 21. 

«	Desfăşurarea evenimentelor: El se schimbă la faţă

În timp ce Domnul Isus Se ruga, El S-a preschimbat, şi faţa Lui 
a strălucit ca soarele, şi hainele Lui au devenit la fel de luminoase, 
ca fulgerul (din Matei 17:2). Gloria pe care a avut-o dintotdeauna 
în cer la Tatăl Său, nu mai putea f i ascunsă. Aceasta este o dovadă, 
nu-i aşa? 
Pune fâşia de hârtie cu cuvintele: „gloria Lui“. 

«	Desfăşurarea evenimentelor: Cei trei se trezesc şi văd pe Isus, pe Moise şi pe Ilie

Petru, lacov şi Ioan erau somnoroşi, dar s-au trezit chiar la 
timp. Cât de uimiţi trebuie să f i fost ei, în timp ce clipeau din ochi 
nedumeriţi, văzându-L pe Învăţătorul lor. Iată-L în toată strălucirea 
Lui cerească!

Scena 4 
Pune-l pe Moise (22) şi pe Ilie (23). 

Deodată, au apărut doi oameni, şi stăteau de vorbă cu El. Şi ei 
străluceau. Erau Moise şi Ilie. 

Moise murise cu aproape 1.400 de ani înainte, iar Ilie fusese răpit 
la cer cu aproape 800 de ani înainte, în timp ce era încă în viaţă. 
Moise era omul căruia Dumnezeu i-a dat cele zece porunci. Isus 
Hristos a fost Singurul care le-a împlinit. Ilie a fost un proroc; şi toţi 
prorocii aşteptau cu nerăbdare venirea lui Mesia. El venise. Moise şi 
Ilie ştiau că Cel cu care vorbeau ei era Mesia. 

Ei vorbeau despre moartea Lui, care a fost hotărâtă înainte de 
începutul lumii. Ştim aceasta din ceea ce este scris în Vechiul Testa-
ment. Moise şi Ilie ştiau aceste lucruri. Ştiau, de asemenea, că Acela 
cu care vorbeau ei era Hristosul cel promis. Moartea şi învierea Lui 
este cea mai puternică dovadă. 
Arată spre fâşia de hârtie cu cuvintele: „moartea Sa“. 

Scena 5 
Înlocuieşte pe ucenici (20) cu f igura 24. Pune pe ucenici (2). 

Ucenicii priveau şi ascultau cu uimire. 
Petru nu a mai putut să tacă. El s-a adresat Domnului Isus. 

„Învăţătorule, este bine să f im aici; să facem trei colibe: una pentru 
Tine, una pentru Moise şi una pentru Ilie?“ 
Acoperă-L pe Isus (21) cu norul, pe Moise (22) şi pe Ilie (23). 

Pentru o relatare comparativă, 
vezi Luca 9:28-36. 

Preşcolarii să mimeze că dorm. 

Preşcolarii se vor preface că se 
trezesc, se freacă la ochi, şi că 
sunt foarte surprinşi. 

Dacă timpul îţi permite, cere copi-
ilor să amintească evenimente cheie 
din viaţa lui Moise şi a lui Ilie, cum ar 
f i momentul în care Moise a condus 
pe evrei prin Marea Roşie sau când 
Ilie s-a rugat să vină foc din cer pe 
muntele Carmel. 

Ajută copiii să vadă că Isus este 
Dumnezeu. Copiii nemântuiţi au ne-
voie în mod special să înţeleagă ca-
racterul lui Dumnezeu – că El este Cel 
sfânt, Creatorul, Cel care îi iubeşte. 

AC

Planşa 3-2

Planşa 3-3

Planşa 3-4

Planşa 3-5
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«	Desfăşurarea evenimentelor: Un nor luminos îi acopere

Imediat un nor luminos i-a acoperit, şi o voce a vorbit din nor. 
«	Punctul culminant: Dumnezeu spune: „Acesta este Fiul Meu preaiubit … “

„Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc toată plăcerea. 
De El să ascultaţi.“

Era vocea lui Dumnezeu-Tatăl. Ce dovadă minunată! 
Pune fâşia de hârtie cu cuvintele: „vocea lui Dumnezeu“.

Cei trei ucenici nu vor uita niciodată această dovadă. Dumnezeu a 
arătat în mod clar cine era Isus Hristos. El le reamintea lui Petru, Ia-
cov şi Ioan că ei trebuie să asculte de Domnul Isus Hristos. El trebuie 
să f ie pe primul loc în viaţa lor.

Am adunat o mulţime de dovezi că Isus este Hristosul, Fiul 
Dumnezeului celui viu. Ce schimbare va face lucrul acesta în viaţa ta? 
Dumnezeu a dat răspunsul, când a vorbit în nor: „De El să ascultaţi“. 
Dumnezeu spune acest lucru oricui se găseşte astăzi aici.

Dacă nu te-ai încrezut în Isus Hristos ca Mântuitor al tău, fă ce îţi 
spune El, şi renunţă la păcatul tău; încrede-te în El, pentru a f i mân-
tuit; şi apoi trăieşte în ascultare de El.

Dacă eşti creştin, af lă felul în care Domnul Isus doreşte să trăieşti, 
citind Biblia. Atunci când ai de ales, între ceea ce spune Domnul Isus 
şi ceea ce spun alţii, tu ascultă de El. De ce? Pentru că El este Fiul lui 
Dumnezeu. Aceasta a spus-o Dumnezeu-Tatăl din nor.

Scena 6 
Înlocuieşte pe ucenici (2 şi 24) cu f igura 25. 

Când au auzit vocea, ucenicii s-au înspăimântat foarte tare, şi au 
căzut cu faţa la pământ.
«	Concluzie: Norul şi gloria dispar, iar Domnul Se atinge de ucenici spunându-le să 

nu se teamă

Domnul Isus a venit la ei, şi i-a atins. „Sculaţi-vă“, le-a spus El cu 
blândeţe, „nu vă temeţi“. 
Îndepărtează toate f igurile.

Scena 7 
Pune-L pe Isus (8) şi pe ucenici (2 şi 24). 

Când ucenicii şi-au ridicat ochii, L-au văzut doar pe Isus. 
Strălucirea dispăruse.

Iată câte dovezi am strâns. Când găseşti asemenea dovezi, trebuie 
să faci ceva cu ele. Dacă ţi-ai pus încrederea în Domnul Isus ca Mân-
tuitor, ascultă-L oriunde te-ai găsi. Poate alţii vor încerca să te facă 
să faci lucruri care nu-I plac Lui, dar tu ascultă doar de El. Dă-I Lui 
atenţia care I se cuvine, mai presus decât altora. Este un lucru grav 
să nu asculţi de Cel ce este Fiul lui Dumnezeu.

Dacă refuzi să te încrezi în EI ca Mântuitor, tu eşti neascultător. 
Nu trebuie să faci lucrul acesta, ci încrede-te în El ca Mântuitor, şi 
începe astăzi o viaţă de ascultare faţă de El.
Îndepărtează toate f igurile.

Pentru aceşti evrei, norul repre-
zenta prezenţa lui Dumnezeu, la fel 
ca pe vremea lui Moise. 

Arată cartonul cu aplicaţia pentru 
copilul mântuit: „Fii atent la ceea ce 
spune El, mai mult decât la ceea ce 
spun alţii.“

Petru s-a referit la acest eveniment, 
când a predicat despre Hristos, după 
înviere. Vezi 2 Petru 1:16-18. 

ACM

ACN

ACM

Planşa 3-6

ACN
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Întrebări de recapitulare

1 „Cine spun oamenii că sunt Eu?“, a întrebat Domnul Isus pe uce-
nicii Săi. Daţi numele câtorva persoane menţionate de ei. (Ioan 
Botezătorul, Ilie, Ieremia)

2 Care dintre ucenici a răspuns la întrebarea: „Cine ziceţi voi că 
sunt Eu?“ (Petru)

3 Care a fost răspunsul? („Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului ce-
lui viu.“)

4 Ce dovezi au avut ucenicii, care arată că lucrul acesta este 
adevărat? (minunile Lui şi învăţătura Lui)

5 De unde a spus Isus că ştia Petru lucrul acesta? („Tatăl Meu, 
care este în ceruri, ţi-a dat acest răspuns. N-ai f i putut ştii lucrul 
acesta de la tine însuţi.“)

6 După toate acestea, ce lucru important a spus Domnul Isus uce-
nicilor? (Că El urma să moară, şi a treia zi să învieze.)

7 Cum demonstrează moartea Domnului Isus că El este Hristosul? 
(În Vechiul Testament era scris că Mesia va muri.)

8 Pe cine a luat Domnul Isus cu El pe vârful muntelui, să Se roage? 
(pe Petru, Iacov şi Ioan)

9 De ce ucenicii erau aproape gata să piardă unul din cele mai 
emoţionante lucruri care s-au întâmplat pe munte? (Pentru că au 
adormit.)

10 Ce era lumina aceea strălucitoare, care radia din Domnul Isus? 
(gloria Lui)

11 Ce a mai conf irmat că Isus este Fiul lui Dumnezeu? (Vocea lui 
Dumnezeu spunând: Acesta este Fiul Meu preaiubit“.)

12 Ce trebuie să facem dacă Isus este Fiul lui Dumnezeu? (Să 
ascultăm de El şi să-I dăm atenţia cuvenită.)

Întrebări de recapitulare pentru preşcolari 

1 Cine este Isus? (Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu.)

2 Cum a fost Isus schimbat, când se af la pe munte? (Faţa şi hainele 
Îi străluceau ca soarele.)

3 Ce a spus Dumnezeu când a vorbit din nor? („Acesta este 
Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea Mea; de El să 
ascultaţi!“ Matei 17:5)

4 Cine spui tu că este Isus? (Permite copiilor să răspundă, apoi 
întreabă-i dacă pot spune: „El este Mântuitorul meu.“)
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Activitate de implicare 

Sabia în teacă 

Împarte clasa în două grupe. Fiecare grupă să aibă mai multe Biblii. 

Spune cu voce tare următoarele referinţe, pe rând, pentru a ve-
dea cine găseşte primul versetul. (Dacă ei nu găsesc uşor versetele, 
explică-le cum să le găsească pe f iecare dintre ele.)

Copilul care găseşte primul versetul să se ridice în picioare, să îl 
citească cu voce tare, apoi să spună cum poate să îl împlinească.

• 1 Ioan 1:9

• 1 Tesaloniceni 5:18

• Psalmul 105:1

• Iacov 4:7

• Isaia 26:3

• Efeseni 4:32

• Proverbe 3:5-6

• Matei 5:44

Joc de recapitulare pentru 
preşcolari
Uneşte punctele

Desenează din puncte schiţa unei 
cruci pe o tablă sau pe o foaie mare 
de hârtie, la fel ca în exemplul de 
mai jos. 

După ce un copil răspunde la 
întrebare, uneşte două puncte.

Foloseşte întrebările pentru pre-
şcolari de la lecţia 1-3, şi continuă 
până când este desenată crucea. 

Întreabă copiii ce imagine văd, 
când toate punctele sunt unite. 
Aminteşte pe scurt copiilor cum 
a dovedit Isus că este Hristosul, 
murind pentru păcat şi înviind din 
morţi. 
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Text biblic pentru învăţător
Matei 8:1-4
Marcu 1:40-45
Luca 5:12-14
Leviticul 13:1-46
Luca 17:11-19

Adevăr central
Domnul Isus te poate curăţi de păcat.

Aplicaţie
Nemântuit: Vino la El ca să f ii curăţit. 

Verset de memorat
„... Sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte 
de orice păcat“ (1 loan 1:7).

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

sau
Figurile de f lanelograf: 4, 8, şi de la 26 la 31 ♦
Alege o f igură suplimentară, care să reprezinte  ♦
pe soţia leprosului
Fundaluri (opţional): Scenă de interior, scenă  ♦
cu templul şi scenă de exterior

şi
Fâşii cu cuvinte: „lepros“, curat“ şi „necurat“ ♦

Activitate în clasă
Cutiuţă cu deschizătură în capac ♦
O bucată de hârtie şi un creion  ♦

 pentru f iecare copil

Activitate în clasă pentru preşcolari 
Multiplică f igura de la pagina 37 şi tabloul  ♦

 de la pagina 54 pentru toţi copiii
Creioane colorate ♦

Schiţa lecţiei
Introducere
Care este cea mai grea boală pe care ai avut-o?

Desfăşurarea evenimentelor
1 Bărbatul descoperă boala 
2 Merge la preot
3 Diagnosticul: „necurat“  ACN
4 El părăseşte familia   ACN
5 Trăieşte o viaţă izolată ACN
6 Aude de Isus    AC
7 Pleacă în oraş
8 „Dacă vrei, poţi să mă cureţi“ ACN
9 Domnul Isus – „Fii curăţit“

Punctul culminant
Curat!     ACN

Concluzia
Merge la preot

Merge acasă    ACN

Lecţia 4
Vindecarea leprosului 



Viaţa lui Hristos - volumul 3

31

Lecţia
«	Introducere: Care este cea mai grea boală pe care ai avut-o vreodată?

Permite copiilor să spună din experienţele lor.

În timpul în care a fost scrisă Biblia, era o boală îngrozitoare, 
pentru care nu exista tratament. Era numită „lepră“. 
Pune pe tablă acest cuvânt.

Oamenii bolnavi de această boală aveau pe piele bube albe ca 
nişte solzi. Mai târziu putea să le cadă degetele de la mâini şi de la 
picioare. Haideţi să ne gândim cum ar f i fost să f ii lepros în timpul 
Domnului Isus.

Scena 1 
Decor de interior (opţional). Pune pe lepros (26). Alege o f igură pentru soţia lui.

«	Desfăşurarea evenimentelor: Bărbatul descoperă boala

Un bărbat se întorcea acasă deznădăjduit. Privindu-l cum venea, 
soţia lui s-a întrebat probabil: „Oare ce s-a întâmplat? De ce este 
soţul meu atât de deznădăjduit?“ Deşi încerca să-şi închipuie de ce 
era atât de trist, nu se aştepta nicidecum ca vestea să f ie atât de rea.

„Draga mea, am o veste rea. Nu ţi-am spus-o până acum, f iindcă 
am sperat că mă înşel. Dar acum trebuie să ţi-o spun“. Probabil 
bărbatul s-a dat un pas înapoi. Poate i-a arătat o pată sau o rană pe 
mână, pe picior, sau în altă parte pe corp. „Priveşte! Crezi că este 
…?“

„Oh, nu! Nu poate f i adevărat! Lepră!?“
„Singura cale de a af la adevărul, este să merg la preot să-i arăt 

pata. Dacă preotul spune că este lepră, ştii ce se va întâmpla mai 
departe.“

Sărmana femeie! Ştia prea bine ceea ce se va întâmpla, dar era 
atât de îngrozită, încât nu dorea să se mai gândească. Preotul cerceta 
pata, şi probabil ştia imediat dacă este lepră. Se putea întâmpla să nu 
f ie sigur, şi atunci bărbatul trebuia să stea în carantină. Dacă pata nu 
se întindea în acest timp, trebuia să stea încă şapte zile, apoi preotul 
trebuia să-l vadă din nou. Ştii ce înseamnă să stai în carantină, nu-i 
aşa? Noi numim aceasta izolare. Nu ţi se îngăduie să ai niciun vizita-
tor, pentru că ar putea lua şi el boala. Dacă pata dispărea, preotul îl 
declara „curat“. Dacă pata se întindea, sau rana se adâncea, preotul îl 
declara „necurat“ (Levitic 13:21-36).

„Nu vom spune nimănui lucrul acesta“, a spus bărbatul. Şi soţia 
lui a fost de acord. Cu toate acestea, el ştia că trebuia să meargă la 
preot, să-i arate pata. 
Îndepărtează toate f igurile. 

Scena 2
Fundal (opţional): Scenă cu templul. Pune pe preot (27) şi pe lepros (26). 

«	Desfăşurarea evenimentelor: Merge la preot

Poate s-a dus la preot chiar a doua zi. Dacă ai f i mers împreună 
cu el, poate l-ai f i auzit zicându-şi: „Nu m-am gândit niciodată că 

Planşa 4-1
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aceasta mi s-ar putea întâmpla mie, mai bine aş f i murit. Să ai lepră, 
este cel mai rău lucru care ţi se poate întâmpla“.

În timp ce mergea spre templu, poate el se gândea: „Dacă am 
lepră, nu mai pot să vin niciodată la templu“. Aceasta era una din 
regulile pentru oamenii necuraţi. Atâta timp cât cineva era necurat, 
nu avea voie să vină în locul de închinare. Iar un lepros era necurat 
până la moarte.
«	Desfăşurarea evenimentelor: Diagnosticul: „necurat“

Haideţi să ne închipuim că am mers împreună cu acest bărbat 
la preot. În timp ce preotul a privit cu atenţie rana de pe trupul 
bărbatului, bărbatul l-a urmărit îndeaproape. Ce avea să spună preo-
tul? Da, preotul ştia că este lepră. 

„Necurat“, a suspinat el. „Eşti necurat!“
Într-un fel eşti şi tu ca acest lepros. Oh, nu eşti bolnav, dar eşti 

necurat, necurat înaintea lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă că 
Dumnezeu priveşte viaţa ta ca f iind murdară, „necurată“. Poate nu 
ştii ce înseamnă asta …

Te-ai bătut vreodată cu fratele tău? Acest lucru este neplăcut 
înaintea lui Dumnezeu, este ceva „murdar“ sau necurat. Ai copiat 
vreodată la extemporale? Şi acest lucru înseamnă a f i neascultător 
de Dumnezeu. Poate ai minţit-o pe mama ta, spunând: „Nu mă 
simt bine“. Te simţeai bine, dar nu ai vrut să mergi la şcoală. 
Dumnezeu consideră minciunile păcate, lucruri greşite, necurate. El 
ne porunceşte: „Să nu mărturiseşti strâmb“, adică să nu minţi. Toţi 
facem aceste lucruri. Biblia ne spune: „Toţi am ajuns ca nişte necuraţi 
…“ (Isaia 64:6). Privind în viaţa ta, şi văzând egoism, răutate, min-
ciuni, înşelătorie, certuri, Dumnezeu declară că eşti „necurat“, exact 
cum a spus preotul leprosului.
Îndepărtează toate f igurile.

Scena 3
Fundal (opţional): Scenă de exterior. Pune pe lepros (26). 

«	Desfăşurarea evenimentelor: Părăseşte familia

Cât de îngrozitor se simţea acest bărbat, atunci când a plecat de 
la preot. S-a gândit probabil la toate lucrurile pe care trebuia să le 
facă de acum încolo, şi la toate lucrurile pe care nu avea voie să le 
mai facă.

Trebuia să-şi poarte hainele sfâşiate (vezi Leviticul 13:45,46). 
Trebuia să umble cu capul gol. Trebuia să-şi acopere barba. Astfel 
ca oricine îl vedea, să ştie că este lepros. Trebuia să-şi părăsească fa-
milia şi să stea singur, în afara oraşului sau împreună cu alţi leproşi. 
Şi cel mai ruşinos lucru dintre toate, atunci când se apropia cineva de 
el, trebuia să strige: „Necurat, necurat!“.

El nu putea merge la piaţă, să vândă sau să cumpere. Nu putea să 
muncească împreună cu alţi bărbaţi, să câştige bani pentru întreţinerea 
familiei lui. Nu putea să I se închine lui Dumnezeu în templu, sau să 
f ie împreună cu mulţimea de oameni în zilele speciale de închinare. 
Nu mai putea să locuiască împreună cu familia lui.

ACN

Vezi Leviticul 13-14. Evreii consi-
derau lepra ca f iind o pedeapsă de 
la Dumnezeu pentru păcat. Existau 
multe restricţii pentru leproşi, scopul 
principal f iind împiedicarea răspân-
dirii bolii. Această boală care afecta 
viaţa bolnavului în toate aspectele ei, 
este o imagine vie a păcatului. 

Luca îl descrie pe acest om f iind 
„plin de lepră“ (Luca 5:12). Probabil 
că acest om era în ultimul stagiu 
al bolii. 

Foloseşte exemple de păcat, 
pe care le cunosc copiii. 

Cântare pentru preşcolari: 
„Eu cred în Scriptură“ strofa 4 
(El muri pe cruce)
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Ziua când a părăsit casa, a fost îngrozitor de tristă. Poţi să-ţi ima-
ginezi cum au fost ultimele ore acolo? Cât de greu trebuie să f i fost 
să spui: „La revedere!“ Soţia şi copiii lui i-au făcut promisiuni că vor 
veni şi vor vorbi cu el, sau îi vor aduce mâncare. Din acea zi el urma 
să f ie despărţit de familia lui; şi toate acestea din cauza leprei.

Din cauza relelor pe care le facem, şi pe care Biblia le numeşte 
păcate, noi suntem despărţiţi de Dumnezeu. Biblia spune că Dumne-
zeu este sfânt. Este exact contrariul a ceea ce este „necurat“. Dumne-
zeu este curat şi bun, şi întotdeauna face ce este drept. El nu va îngădui 
vreodată în prezenţa Sa ceva sau pe cineva necurat sau păcătos. A 
fost un om în Biblie, care a văzut cât de sfânt şi bun este Dumnezeu. 
El a strigat: „Sunt necurat!“ (Isaia 6). El ştia că datorită păcatului lui, 
nu poate sta niciodată în prezenţa lui Dumnezeu. Acest lucru este 
valabil şi pentru tine; dacă viaţa ta rămâne necurată, murdară, nu vei 
putea f i niciodată cu Dumnezeu. Vei f i despărţit de El pentru tot-
deauna, în locul de pedeapsă, numit iad. Acesta este cel mai groaznic 
lucru care ţi se poate întâmpla. Cât de trist! Cât de trist şi pentru acest 
sărman lepros!

Scena 4 
Pune mulţimea (4).

«	Desfăşurarea evenimentelor: Trăieşte o viaţă singuratică, tristă

Era aşa de singur, departe de familia lui şi departe de cetate. Ade-
sea se gândea la trecut, la timpul petrecut împreună cu ei, timp care 
nu va mai reveni niciodată …

Detesta să strige „Necurat, necurat!“, atunci când se apropia ci-
neva. Se ruşina atunci când vedea că oamenii fug imediat de el. Ni-
meni nu dorea să stea aproape de el. Poate chiar îşi dorea să moară 
cât mai curând.

Nu-l putea ajuta nimeni? Nu. În acel timp doctorii nu aveau trata-
ment pentru lepră. Şi nici el însuşi nu putea face nimic, care să-l 
ajute. Băile, un regim special de mâncare, exerciţiile f izice – nimic 
nu l-ar f i putut scăpa de această boală groaznică.

La fel este şi cu păcatul tău. Nimic din ceea ce faci nu te poate 
scăpa de el, şi nu te poate face curat înaintea lui Dumnezeu. Poţi 
încerca să plăteşti, să merge la biserică, să f ii bun; dar toate aceste 
lucruri nu te vor face niciodată curat înaintea lui Dumnezeu. Eu nu 
pot să te fac curat, şi nici părinţii tăi nu pot. Într-adevăr, nimeni din 
cei pe care îi cunoşti nu te poate scăpa de păcat. Este o problemă 
gravă, la fel ca lepra.
«	Desfăşurarea evenimentelor: Aude de Isus

Era greu pentru lepros să af le ceea ce se întâmpla prin oraşe şi 
sate. Dar într-o zi a af lat ceva care i-a dat speranţă. A af lat despre 
un Om care făcea minuni şi învăţa pe oameni. A af lat că numele lui 
era Isus. El a vindecat oameni cu dureri mari. A vindecat oameni 
paralizaţi.

Leprosul avea mult timp să se gândească la ceea ce a auzit. Acest 
Om trebuie să f ie foarte deosebit. Numai Dumnezeu are o putere aşa 
de mare.

ACN
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„Acest Om, Isus, este singura mea speranţă“, s-a gândit el.
Şi pentru tine, Domnul Isus este singura speranţă. El este sin-

gurul care poate să-ţi îndepărteze păcatul. El este singurul Fiu al 
lui Dumnezeu. El a trăit dintotdeauna cu Tatăl Său. Apoi S-a făcut 
om, şi a trăit pe pământ. El n-a păcătuit niciodată; viaţa Lui a fost 
sfântă şi curată. El a iubit pe oameni ca noi, oameni care au făcut 
multe lucruri greşite. Ne-a iubit atât de mult, încât a murit pentru 
noi. Singura cale ca noi să f im curaţi, a fost ca Fiul lui Dumnezeu să 
moară, vărsându-Şi sângele pe cruce. „Sângele lui Isus Hristos, Fiul 
lui Dumnezeu, ne curăţă de orice păcat“ (1 loan 1:7). El n-ar putea 
curăţi viaţa ta, dacă ar f i mort. Dar El este viu. Te poate curăţi. Le-
prosul voia cu tot dinadinsul să f ie curat de lepra lui. Dar va putea el 
oare să se întâlnească cu Isus?
«	Desfăşurarea evenimentelor: Pleacă în oraş

Într-o zi plină de agitaţie, cineva l-a strigat, şi i-a spus: „Omul 
acela, numit Isus, este în oraş“.

„Trebuie să-L văd neapărat“, poate şi-a spus el. „Dar cum să 
îndrăznesc să merg în oraş.“ 

Probabil nu a stat prea mult pe gânduri, şi s-a hotărât să meargă. 
Poate în timp ce intra în oraş striga „Necurat! Necurat!“ Îţi poţi în-
chipui oamenii ferindu-se de el? Niciunul nu voia să se atingă de el.
Îndepărtează leprosul (26). 

Scena 5 
Fundal (opţional): Scenă de exterior. Pune-L pe Isus (8) şi pe lepros (28). 

«	Desfăşurarea evenimentelor: „Dacă vrei, poţi să mă cureţi“

Şi totuşi a fost o Persoană care nu a fugit din calea lui. Era Dom-
nul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Leprosul s-a aruncat la picioa-
rele Lui. 

„Doamne, dacă vrei, poţi să mă cureţi“, a strigat el. 
Leprosul a crezut că Isus Hristos îl poate curăţi. A venit să-L roage 

să-l vindece. La fel este şi cu tine. Crezi tu că Isus poate să te cureţe, 
astfel încât să f ii curat înaintea lui Dumnezeu? Vrei cu adevărat să 
f ii curat? Atunci vino la Domnul Isus. Nu-L poţi vedea sau alerga la 
El. Dacă nu înţelegi cum să vii la El, şi doreşti cu adevărat să faci 
aceasta, vino şi vorbeşte cu mine la sfârşitul întâlnirii. Eu voi sta … 
(numeşte un loc), şi-ţi voi explica din Biblie cum poţi veni la Domnul 
Isus. 
«	Desfăşurarea evenimentelor: „Domnul Isus - „Fii curăţit“

Leprosul a venit la Domnul Isus şi L-a rugat să-l cureţe de lepră. 
Ce va face Domnul Isus? Oamenii care-L priveau, au rămas uimiţi, 
văzând cum Domnul Isus şi-a întins mâna şi l-a atins pe acest lepros. 
În timp ce făcea aceasta, El a spus:

„Da, vreau, f ii curăţit!“
«	Punct culminant: „curat“

În acel moment lepra lui a dispărut. Rănile şi bubele au dispărut. 
S-au dus. Toate!
Înlocuieşte pe lepros (28) cu f igura 29. 

AC

Cântare pentru preşcolari: 
„Eu cred în Scriptură“, strofa 5 
(Viu El este astăzi)

Expresia „cuprins de milă“ din 
Marcu 1:41 denotă o milă profundă. 
Deseori, Domnul Isus a fost plin 
de milă faţă de starea noastră 
decăzută. 

Domnul Isus s-a comportat total 
diferit de rabinii din timpul acela, 
care îi evitau pe leproşi, pentru a 
respecta legile ceremoniale evreieşti. 
În ciuda stării deplorabile a acestui 
om, Domnul Isus a răspuns credinţei 
lui puternice şi a împlinit nevoia lui 
disperată – o imagine minunată 
a ceea ce face El atunci când ne 
mântuieşte. 

Pune pe preşcolari să strige şi ei: 
„Necurat! Necurat!“

ACN
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Şi cu păcatul tău se poate întâmpla la fel. Poate să dispară în to-
talitate chiar astăzi. Spune-I Domnului Isus astfel: „Doamne Isuse, 
ştiu că viaţa mea nu este curată şi îmi pare rău. Îţi mulţumesc că ai 
murit şi Ţi-ai dat sângele pentru a mă curăţi şi pe mine. Te rog, cură-
ţă-mă de păcat“. În Biblie Dumnezeu spune: „Sângele lui Isus Hris-
tos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat“ (1 Ioan 1:7). Poţi f i curăţit 
chiar astăzi, aşa cum a fost curăţit şi leprosul.

„Du-te şi te arată preotului“, a spus Isus acestui om. 
«	Concluzie: Merge la preot

De data aceasta nu-l mai deranja să meargă la preot. El era atât 
de fericit.
Îndepărtează toate f igurile. 

Scena 6
Fundal (opţional): Scena cu templul. Pune pe preot (27) şi pe leprosul vindecat (29). 

Preotul l-a examinat cu multă atenţie. Apoi l-a declarat curat. 
«	Concluzie: El poate merge iarăşi acasă

Ce minunat! Leprosul a plecat acasă curăţit! Nu avea să uite 
niciodată ziua când a venit la Domnul Isus. Acum era curat.

Cum este viaţa ta? Cum eşti: „curat“ sau „necurat“? 
Foloseşte cuvintele scrise „curat“ şi „necurat“. 

Ce nebunie să trăieşti o viaţă necurată, şi să f ii separat de 
Dumnezeu pentru totdeauna! Vino acum la Domnul Isus, şi roagă-L 
să te cureţe.
Îndepărtează toate f igurile. 

Scena 7
Notă: Pentru ultima parte a programului poţi folosi următoarele:

Fundal (opţional): Scenă de exterior. Pune-L pe Isus (8), mulţimea (4) şi pe leproşi (30). 

Biblia descrie o altă ocazie, în care nişte leproşi s-au întâlnit cu 
Domnul Isus, dar ei nu s-au apropiat, ci au strigat de departe: 

„Isuse, Învăţătorule, ai milă de noi.“ 
El nu i-a alungat, ci le-a spus: „Duceţi-vă de arătaţi-vă 

preoţilor“.
Îndepărtează pe leproşi (30). 

Ei au ascultat, şi au plecat la preoţi. Pe drum au văzut că lepra 
lor a fost curăţită. Poate din cauză că au fost foarte entuziasmaţi, 
nouă dintre ei au uitat să mulţumescă Domnului Isus. Doar unul din-
tre ei şi-a exprimat recunoştinţa. Biblia spune că el L-a lăudat pe 
Dumnezeu cu voce tare, şi s-a aruncat la picioarele Domnului Isus, 
pentru a-I mulţumi. 
Pune pe lepros (31). 

Ce crezi, a fost dezamăgit Domnul Isus că ceilalţi nu I-au 
mulţumit? 

„Oare n-au fost curăţiţi toţi cei zece?“, a întrebat El. „Dar ceilalţi 
nouă, unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă şi 
să glorif ice pe Dumnezeu?“

ACN

Isus a poruncit omului să aducă 
jertfele pentru curăţire poruncite 
de Dumnezeu în Leviticul 14:1-32. 
Această vindecare neobişnuită a 
atras atenţia conducătorilor religioşi 
de atunci. În Biblie, singurul israelit 
care mai fusese vindecat de lepră 
era Miriam (Numeri 12). 

El nu era doar curat din punct de 
vedere f izic, ci şi spiritual, datorită 
credinţei lui.

Aceşti oameni erau curaţi din punct 
de vedere f izic, dar nu neapărat şi din 
punct de vedere spiritual. 

Este interesant faptul că singurul 
care s-a întors să mulţumească, 

ACN
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Haideţi chiar acum să ne rugăm. Dacă te-a curăţit şi pe tine, 
mulţumeşte-I Domnului Isus cu voce tare. 
Îndepărtează toate f igurile. 

Întrebări de recapitulare

1 Ce boală îi făcea pe oameni „necuraţi“? (lepra)

2 Cine decidea dacă cineva era curat sau necurat? (preotul)

3 Spune câteva lucruri pe care nu le putea face un lepros. 
 (Să meargă la templu, să locuiască împreună cu familia, să 

meargă la piaţă.)

4 De ce se aseamănă păcatul cu lepra? (Ne face necuraţi înaintea 
lui Dumnezeu şi ne desparte de El.)

5 Care oameni sunt păcătoşi? (toţi)

6 Ce l-a făcut pe lepros să spere că poate f i vindecat? (A auzit că 
Isus poate să vindece.)

7 De ce este Domnul Isus singura speranţă? (El este Fiul lui 
Dumnezeu, care a murit şi Şi-a vărsat sângele, pentru a ne eli-
bera de păcat.)

8 Ce a spus leprosul atunci când s-a întâlnit cu Domnul Isus? 
(„Doamne, dacă vrei, poţi să mă cureţi.“)

9 Ce a făcut şi ce a spus Domnul Isus? (L-a atins pe lepros, şi a 
zis: „Da, vreau, f ii curăţit!“)

10 Cum poţi să f ii curăţit de păcat? (Venind la Domnul Isus şi 
rugându-L să te facă curat.)

11 Ce a spus a doua oară preotul, când I-a văzut pe acest om? 
 („curat“)

12 Biblia spune: „Sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de … 
câte păcate? (orice păcat)

Întrebări de recapitulare pentru preşcolari

1 De ce fel de boală suferea omul din povestirea noastră? (de 
lepră)

2 Cum l-a ajutat Domnul Isus? (L-a vindecat.)

3 Când Domnul Isus a vindecat pe cei zece leproşi, câţi dintre ei 
s-au întors să mulţumească? (doar unul)

4 Ce avem cu toţii şi este mai rău decât lepra? (păcat) 

5 Cine poate să ni-l ierte? (Domnul Isus)

a fost un „străin“, un samaritean 
(Luca 17:16,18). Atitudinea lui 
faţă de Isus a fost una de închinare 
şi credinţă. Ceilalţi, în lipsa lor 
de recunoştinţă, par a f i simbolul 
naţiunii care a acceptat continuu 
ceea ce făcea Domnul Isus pentru 
ei, dar ei Îl respingeau ca Mesia. 
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Activitate în clasă 

Cutia cu mulţumiri

Pregăteşte o cutiuţă cu o deschizătură în capac, şi câteva bucăţi 
de hârtie.

Dă f iecărui copil un creion şi o bucată de hârtie, pe care să scrie 
un lucru pentru care vrea să mulţumească Domnului. 

Încurajează copiii să se gândească la lucruri pe care le-a făcut 
Dumnezeu pentru ei, prin faptul că i-a mântuit (de exemplu: că le-a 
iertat păcatul, i-a făcut copii ai Săi, le-a pregătit o casă în ceruri, îi 
ajută să asculte de El, le răspunde la rugăciuni, este întotdeauna cu 
ei etc.)

Cere copiilor să introducă bucăţile de hârtie în cutiuţă, apoi să 
aveţi un timp scurt de rugăciune, în care f iecare să aibă ocazia să 
mulţumească Domnului pentru ceea ce a scris pe bileţel. 

Activitate în clasă pentru preşcolari

Leprosul vindecat

Multiplică f igura de mai jos şi tabloul de la pagina 54 pentru toţi 
copiii. Pune copiii să coloreze imaginea şi să lipească apoi pe lepros 
(vezi schiţa de mai jos).

În timp ce ei colorează, povesteşte-le cum acest lepros a trebuit să 
se despartă de familie, casă, prieteni, etc.

După ce a cerut ajutorul Domnului Isus, şi a fost vindecat, el a 
avut voie să meargă acasă. Domnul Isus vrea să ne ajute şi pe noi. 
Păcatul ne ţine departe de Dumnezeu. Prin sângele Domnului Isus 
putem să f im eliberaţi de păcat. 

Joc de recapitulare pentru 
preşcolari

Dulciuri colorate

Pune bile sau obiecte colorate 
într-o pungă de hârtie. Foloseşte 
o lingură sau o lopăţică, pentru 
a scoate obiectele din pungă. 
Stabileşte numărul de linguri pentru 
f iecare culoare. Să le scrii undeva la 
vedere sau pe pungă (de exemplu: 
bilă/obiect roşu = două linguri). 

Ai nevoie de o altă pungă, cu 
bomboane mici colorate, o lingură, 
un borcan gol şi câte o punguliţă cu 
fermoar pentru f iecare copil. 

După ce un copil răspunde la 
o întrebare, el poate extrage un 
obiect colorat din punga de hârtie. 
Învăţătorul scoate apoi din punga 
cu bomboane atâtea linguri câte a 
câştigat copilul conform culorii bilei/
obiectului, şi le pune într-un borcan.

Foloseşte întrebările pentru pre-
şcolari de la lecţiile 1-4, şi continuă 
până când f iecare copil are ocazia 
să extragă un obiect.

La sfârşitul jocului, ia cu lingura 
bomboanele puse în borcan, pune-le 
în punguţe, şi dă f iecărui copil să ia 
câte o punguţă acasă.
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Text biblic pentru învăţător
Matei 19:16-26 
Marcu 10:17-27 
Luca 18:18-27

Adevăr central
Viaţa veşnică este darul lui Dumnezeu, prin 
Isus Hristos.

Aplicaţie
Nemântuit: Primeşte astăzi darul vieţii veşnice.

Verset de memorat
„Cine are pe Fiul, are viaţa; cine n-are pe Fiul lui 
Dumnezeu n-are viaţa“ (1 Ioan 5:12).

Ajutoare vizuale
Planşe: de la 5-2 la 5-6 ♦

sau
Figurile de f lanelograf: 1, 2, 3, 8, 32, 33 şi 37 ♦
Fotocopiază f igura „TU“ de la pagina 55 pe  ♦
carton şi lipeşte pe spate material aderent 
Fundaluri (opţional): Scenă de exterior ♦

şi
Scrie dialogul de la introducere pe bucăţi de  ♦
hârtie, şi pregăteşte copiii pentru a juca 

 pe roluri această scenă
Ac ♦
Un mic dar ♦

Schiţa lecţiei

Introducere

Discuţie în familia Popa

Desfăşurarea evenimentelor

1 Un tânăr bogat aleargă la Domnul Isus

2 Se aruncă la picioarele Lui 

3 Întreabă: „Ce trebuie să fac, 
 să am viaţa veşnică?“  AC

4 Isus răspunde: „Păzeşte poruncile“  ACN 
 

5 Tânărul – „Le-am păzit …“

6 Isus – „Vinde tot ce ai …“

7 Tânărul pleacă întristat  ACN

Punctul culminant

8 Isus - „Este mai uşor pentru o cămilă 
 să treacă prin urechea acului“ 

9 Ucenicii - „Cine poate f i mântuit?“

Concluzia

Isus - „La Dumnezeu toate lucrurile 
sunt posibile“  ACN 

Lecţia 5
Tânărul bogat
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Lecţia
«	Introducere: Discuţie în familia Popa

Ascultă! Ce s-a auzit? S-a spart ceva? Sună ca o farfurie care s-a 
sfărâmat de podea. Apoi … soţii Popa se adresează copiilor lor. 
Scrie aceste patru propoziţii, şi dă-le copiilor. Stabileşte ce rol are f iecare, şi cere-le să 
citească propoziţia, atunci când numeşti persoana al cărei rol îl joacă.

Mama: „Oh, Beti! Cum ai putut să faci aceasta? Era o farfurie 
valoroasă. Nu puteai să f ii mai atentă?“

Beti: „Nu am făcut-o intenţionat, mamă. Robert mă necăjea. El 
este de vină că am scăpat farfuria din mână.“

Robert: „Dar mamă, nu era o farfurie dintre cele noi.“
Tata: „Farfuria aceea era foarte valoroasă, tocmai pentru că era 

veche. A fost a bunicii mele. Voi, copii, nu vă daţi seama cât de mult 
valorează asemenea lucruri pentru noi.“

Unele lucruri valorează mult pentru unii. Pentru alţii, altele. Ce 
lucru valorează cel mai mult pentru tine, mai mult decât orice în 
lumea aceasta? Este grea întrebarea?
Permite copiilor să răspundă. 

De multe ori Domnul Isus i-a determinat pe oameni să se gândească 
la această întrebare.

Scena 1 
Fundal (opţional): Scenă de exterior. Pune-L pe Isus (1), pe ucenici (2 şi 3) şi pe tânărul 
bogat (32). 

«	Desfăşurarea evenimentelor: Un tânăr bogat aleargă la Domnul Isus

Un tânăr se gândise mult la viaţa veşnică. De aceea, când a auzit 
că Domnul Isus este în apropiere de cetatea lui, a venit alergând 
la El. Ucenicii trebuie să f i fost surprinşi, pentru că acest tânăr era 
bogat şi avea o poziţie înaltă în societate. Biblia spune că era un 
conducător (Luca 18:18). Poate avea o răspundere în sinagogă, locul 
unde se închinau iudeii. Oameni bogaţi şi importanţi ca acesta nu 
aleargă prea des pe drum. 
«	Desfăşurarea evenimentelor: El se aruncă la picioarele Lui

Ucenicii au fost şi mai surprinşi când l-au văzut îngenunchind 
înaintea Învăţătorului lor. 

Scena 2
Înlocuieşte tânărul (32) cu f igura 33. 

Ei l-au privit şi l-au ascultat cu atenţie. Oare ce dorea acest om?
«	Desfăşurarea evenimentelor: Întreabă: „Ce trebuie să fac ca să am viaţa veşnică?“

Tânărul avea o întrebare: „Bunule Învăţător, ce să fac pentru a 
avea viaţa veşnică?“ 

Ce întrebare importantă! Acest tânăr dorea să ştie cum putea 
ajunge în împărăţia lui Dumnezeu şi cum putea f i sigur că va trăi cu 
El pentru totdeauna.

Desigur, un conducător de sinagogă, un asemenea om religios, 
făcea parte din împărăţia lui Dumnezeu şi era sigur că merge în cer, 

AC

Lecţie pentru preşcolari – Această 
lecţie este grea pentru a f i predată 
preşcolarilor. Poţi să predai în locul 
ei povestirea cu Zacheu (lecţia 6), 
în două părţi. 

Dacă foloseşti această lecţie, vezi 
ideile suplimentare pentru preşcolari 
de pe marginea textului.

Luca îl descrie pe acest tânăr ca 
f iind un fruntaş/conducător (Luca 
18:18). Probabil că era membru 
al sinedriului. 

Planşa 5-2

Planşa 5-3
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nu? Nu! Acest tânăr ştia că nu are viaţa veşnică. A f i religios nu 
înseamnă să ai viaţa veşnică. Tânărul era bogat, dar lucrul acesta nu 
se putea cumpăra. A avea viaţa veşnică este cel mai important lucru 
din lume, pentru că fără ea nu poţi să locuieşti în cer cu Dumnezeu.

Tânărul ştia cât de important este să ai viaţa veşnică. De aceea a 
venit la Domnul Isus cu această întrebare. 

Domnul Isus i-a răspuns: „De ce Mă numeşti bun? Nimeni nu este 
bun, în afară de unul singur, Dumnezeu“. 

Isus dorea ca acest tânăr să înţeleagă că El, Domnul Isus, era cu 
adevărat Dumnezeu. El era Cel desăvârşit. Domnul ştia că tânărul 
nu a înţeles cât de bun este El şi Tatăl Lui. Dacă ar f i înţeles lucrul 
acesta, ar f i văzut că el nu este bun deloc. Următorul lucru pe care 
L-a spus Domnul Isus i-a surprins pe ucenici. 
«	Desfăşurarea evenimentelor: Isus răspunde: „Păzeşte poruncile“

„Ştii poruncile“, a continuat Isus. „Să nu ucizi, să nu trăieşti în 
imoralitate, să nu furi, să nu spui minciuni, să nu înşeli, să asculţi pe 
tatăl tău şi pe mama ta.“ 

A vrut oare Domnul Isus să spună, că păzind toată legea lui 
Dumnezeu, poţi avea viaţa veşnică? Chiar aceasta a spus! Dacă ai 
păzi toate poruncile lui Dumnezeu în f iecare zi, din clipa când te-ai 
născut, până vei muri, atunci vei avea viaţa veşnică, şi vei trece acest 
test. Dar dacă ai spus vreodată o minciună, ai pierdut-o. Dacă ai gân-
dit vreodată ceva murdar, ai pierdut-o … sau dacă ai fost o singură 
dată neascultător de părinţi … sau ai înşelat … sau ai fost obraznic 
… ai pierdut-o. Noi toţi am pierdut-o, nu-i aşa? Biblia spune: „Nu 
este nimeni care să facă binele, niciunul măcar“ (Romani 3:12). Ni-
meni din lumea aceasta nu este destul de bun, nimeni din camera 
aceasta nu este destul de bun. Nu eşti destul de bun pentru a primi 
viaţa veşnică prin ascultarea poruncilor lui Dumnezeu.

Nici acest tânăr nu era destul de bun, dar el credea că este bun! 
«	Desfăşurarea evenimentelor: Tânărul - „Le-am păzit“

„Toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinereţea mea“, i-a 
spus el Domnului Isus. 

„Ce-mi mai lipseşte?“. Nu părea că a înţeles că f iecare gând rău 
însemna neascultare de poruncile lui Dumnezeu. Nu ştia că singura 
persoană care a păzit legea lui Dumnezeu, în mod desăvârşit, era 
bărbatul cu care vorbea, Isus Hristos.
«	Desfăşurarea evenimentelor: Isus - „Vinde tot ce ai“

Domnul Isus l-a ascultat cu răbdare. Biblia spune că Isus s-a uitat 
ţintă la el, şi L-a iubit (Marcu 10:21). 

El a zis: „Îţi mai lipseşte un singur lucru. Du-te, şi vinde tot ce ai. 
Dă banii săracilor. Apoi vino şi urmează-Mă!“

Părea că lumea întreagă s-a prăbuşit peste tânăr. „Să vând tot ce 
am!“ Nu-i venea să creadă ce auzea. El era foarte bogat şi îi era greu 
să renunţe la bogăţia lui. Nu voia să-şi risipească banii. Tocmai banii 
dorea să-i aibă! Domnul Isus ştia că banii erau lucrul cel mai impor-
tant în viaţa lui. Dumnezeu porunceşte că El trebuie să ocupe primul 
loc: „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta … şi 
să iubeşti pe aproapele tău … “ (din Matei 22:37-40). Acest tânăr 

ACN

Preşcolarii să spună în cor: 
„Dumnezeu este bun. Isus este 
Dumnezeu.“

Isus a citat poruncile care au de a 
face cu relaţiile dintre oameni. Poate 
că le-a ales pe acestea, f iindcă ele 
verif icau mai uşor comportamentul, 
decât primele cinci, care au de a 
face cu relaţia omului cu Dumnezeu. 

Isus dorea ca acest tânăr să-şi 
vadă starea păcătoasă – că dragos-
tea lui pentru bani stătea între el 
şi Dumnezeu. Porunca lui Isus: 
„Urmează-Mă“, însemna să renunţe 
la toate lucrurile care îl împiedicau 
să-L urmeze pe Domnul Isus. 

Cântare pentru preşcolari: 
Dumnezeu în cartea Sa
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iubea banii, mai mult decât pe ceilalţi oameni. El a încălcat porunca 
lui Dumnezeu.

Dacă el dorea să aibă viaţa veşnică, atunci Dumnezeu trebuia să 
f ie pe primul loc în viaţa lui. În inima lui se dădea o luptă. Dorea 
viaţa veşnică, dar îşi iubea şi averea. Ce a câştigat?

Scena 3 
Înlocuieşte pe tânăr (33) cu f igura 37.

«	Desfăşurarea evenimentelor: Tânărul pleacă întristat

Faţa tânărului s-a schimbat dintr-odată. El s-a întristat foarte mult. 
S-a întors şi a plecat de lângă Domnul Isus. Ce era mai important 
pentru el, banii sau viaţa veşnică?
Permite copiilor să răspundă.

Cât de important este pentru tine să faci parte din împărăţia lui 
Dumnezeu şi să f ii gata pentru cer? Poate nu-ţi pasă deloc de lucrul 
acesta. Ce nebunie şi ce trist! Poate doreşti să ai viaţa veşnică, dar 
ştii că dacă devii creştin, îţi pierzi cel mai bun prieten. Este o alegere 
grea pentru tine. Sau poate ştii că în viaţa ta sunt unele lucruri mai 
importante decât Dumnezeu. Doreşti oare ca Dumnezeu să ocupe 
primul loc în viaţa ta? În tine se dă o luptă. Nu fă aceeaşi greşeală, ca 
acest „sărac“ om bogat care s-a întors şi L-a părăsit pe Domnul Isus 
Hristos, singurul care ar f i putut să-i dea viaţa veşnică.
Îndepărtează-l pe tânăr (37). 

Scena 4 
Înlocuieşte-L pe Isus (1) cu f igura 8.

«	Punct culminant: Isus - „Este mai uşor pentru o cămilă să treacă prin urechea acului“

Probabil că Domnul Isus a fost şi El trist atunci când S-a întors 
spre ucenicii Săi să le vorbească.

„Cât de greu este pentru cei ce sunt bogaţi să intre în împărăţia 
lui Dumnezeu!“

Domnul Isus ştia că mulţi oameni bogaţi iubesc banii şi lucrurile 
pe care le au, şi cred că aceasta este tot ce le trebuie. El a spus: „Este 
mai uşor pentru o cămilă să treacă prin urechile acului, decât pentru 
un bogat să intre în cer“. 
Ţine sus un ac. 

Crezi că o cămilă ar putea trece prin urechile unui ac? Este impo-
sibil. Aşa s-au gândit şi ucenicii.
«	Desfăşurarea evenimentelor: Ucenicii – „Cine poate f i mântuit?“

Uimiţi peste măsură de răspunsul Domnului Isus, ei au întrebat: 
„Cine poate atunci, să f ie mântuit?“
«	Concluzie: Isus: „La Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile“

El a răspuns: „La oameni este imposibil“. 
Niciun om, niciun băiat şi nicio fată nu poate primi viaţa veşnică, 

f iind bun. Ea nu poate f i cumpărată cu bani. Nicio persoană ca mama 
ta, tatăl tău sau predicatorul, nu poate să ţi-o dea. Domnul Isus nu 
S-a oprit aici.

ACN

ACN

Preşcolarii să mimeze o faţă tristă. 

Plecarea tânărului plină de întris-
tare este în contrast izbitor cu sosirea 
lui entuziastă.

Pentru preşcolari nu folosi ilustra-
ţia Domnului Isus, cu acul şi cămila. 
Discută cu ei aplicaţia – lucruri care 
pot să ne oprească să Îl urmăm pe 
Isus. 

Preşcolarii vor înţelege ce înseam-
nă să facă ce vor ei, în loc să facă 
ce spun părinţii, să se plângă atunci 
când trebuie să meargă la biserică 
sau să nu-şi facă timp să se roage 
înainte de masă sau de culcare. 

Fariseii af irmau că Dumnezeu 
dă bogăţie celor pe care îi iubeşte. 
Probabil de aceea erau ucenicii atât 
de uimiţi. Dacă bogăţia nu arăta 
faptul că un om avea o relaţie cu 
Dumnezeu, nu îşi imaginau ce alt-
ceva ar f i putut arăta. 

Isus exprima adevărul că mântui-
rea este mai presus de posibilitatea 
sau meritul omului – este în totalitate 
o lucrare a lui Dumnezeu. 

Cântare pentru preşcolari: 
Calea ce duce sus în ceruri. 

Planşa 5-4

Planşa 5-5
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„La oameni este imposibil, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt 
posibile“. 

Da, chiar şi oamenii bogaţi pot f i mântuiţi. Dumnezeu poate face 
lucrul acesta. El a dat pe singurul Lui Fiu, ca să ia asupra Lui pedeap-
sa pentru toate păcatele noastre. Atunci când Domnul Isus Hristos a 
murit pe cruce, El a obţinut viaţa veşnică pentru oameni ca tine şi ca 
mine. Atunci când a înviat din morţi, a dovedit că preţul pe care L-a 
plătit a fost suf icient. Numai prin El poţi avea viaţa veşnică. Biblia 
spune: „Darul lui Dumnezeu este viaţa veşnică, prin Isus Hristos, 
Domnul nostru“ (Romani 6:23).

Ce trebuie să faci când îţi oferă cineva un dar? 
Demonstrează lucrul acesta folosind un mic dar. 

Îl iei, şi spui „Mulţumesc!“. Nu plăteşti nimic pentru el, şi nici 
nu-l câştigi prin muncă. Viaţa veşnică o primeşti în dar, atunci când 
te încrezi în Isus Hristos ca Mântuitor al tău.

Scena 5 
Pune f igura „TU“ în dreapta lui Isus (8). 

Încearcă să-ţi imaginezi că tu eşti în locul tânărului conducător 
bogat. Ai pleca fără a avea viaţa veşnică, pentru că nu vrei să-L ur-
mezi pe Isus Hristos, şi nu vrei să-L ai pe El pe primul loc în viaţa ta?

Poate pe primul loc este un prieten. Sau poate un lucru rău, pe 
care nu vrei să-l părăseşti. Sau poate este frica de a f i batjocorit.

Poate că spui cu sinceritate: „A-L cunoaşte pe Dumnezeu şi a f i 
gata pentru cer este mai important decât orice lucru“. Atunci spu-
ne-I aceasta şi Domnului Isus. Spune-I chiar acum că îţi pare rău de 
păcatele tale. Mulţumeşte-I că a murit pentru tine, ca tu să poţi să ai 
viaţa veşnică. Încrede-te în El ca Mântuitor al tău. Atunci vei avea 
viaţa veşnică. „… darul lui Dumnezeu este viaţa veşnică, prin Isus 
Hristos, Domnul nostru“ (Romani 6:23). 
Îndepărtează toate f igurile. 

Întrebări de recapitulare
1 Cine a venit alergând Ia Domnul Isus? (un conducător tânăr şi 

bogat)
2 Ce întrebare a pus el? („Ce trebuie să fac, ca să am viaţa 

veşnică?“)
3 Ce este viaţa veşnică? (Să Îl cunoşti pe Dumnezeu şi să ştii că 

vei f i cu El pentru totdeauna.)
4 Ce răspuns neaşteptat a dat Domnul Isus? (Păzeşte poruncile.)
5 Cât de bine trebuie să păzeşti poruncile, pentru a avea viaţa 

veşnică? (Să nu încalci niciuna.)
6 Câţi oameni au făcut lucrul acesta? (Unul singur, Domnul Isus)
7 La ce a ţinut tânărul, mai mult decât la viaţa veşnică? (La banii 

lui)
8 Cum s-a simţit el, atunci când a plecat de la Domnul Isus? 

(trist)

Cântare pentru preşcolari: 
E adevărat, astăzi am af lat.

Termenul „ac“ se referea la un ac 
de cusut. Isus a folosit acest exem-
plu ieşit din comun, pentru a arăta 
cât de grea era renunţarea la bogăţii 
şi alegerea doar a lui Hristos. Dacă 
este posibil, adu cu tine o cămilă 
jucărie şi un ac de cusut; şi cere 
câtorva copii să încerce să introducă 
acea cămilă prin urechea acului. 
Activităţile de la sfârşit îi vor ajuta pe 
copii să îşi amintească ce au învăţat. 

Planşa 5-6

Dar
tu?
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9 Care din următoarele răspunsuri descrie ce este viaţa veşnică:
  a) ceva ce poţi câştiga prin muncă
  b) ceva ce primeşti
  c) ceva pentru care trebuie să plăteşti

(Viaţa veşnică este ceva ce primeşti.)

10 Ce L-a costat pe Dumnezeu viaţa veşnică pentru noi? (Fiul Său)

Întrebări de recapitulare pentru preşcolari
Foloseşte aceste întrebări de recapitulare şi jocul, dacă predai 

lecţia cu Zacheu în două părţi.
1 Ce ocupaţie avea Zacheu? (vameş)
2 De ce-l urau oamenii pe Zacheu? (El le lua mai mulţi bani decât 

era nevoie.)
3 Cum se numesc lucrurile rele pe care le faci tu? (păcate)
4 Ce a făcut Isus pentru a te mântui de păcatul tău? (A murit pe 

cruce şi a înviat.)

Activitate în clasă
Stop şi mergi înainte 

Pune pe copiii să stea unul lângă altul cu faţa la tine în linie, în 
partea opusă a camerei sau în aer liber.

Spune-le că vei citi câteva situaţii. 
Când situaţia descrie pe cineva care Îl urmează pe Domnul Isus, 

ei vor „merge“ făcând un pas mare către tine. Dacă situaţia descrie 
pe cineva care nu L-a urmat pe Isus, ei se vor opri („stop“). 

Discutaţi pe scurt motivul pentru care f iecare situaţie este bună 
sau rea, şi cum pot f i schimbate situaţiile greşite. 

Sara era ispitită să îşi cheltuiască banii cumpărându-şi un CD cu 
muzică, dar în schimb a hotărât să dea din banii ei la colecta de la 
biserică. 

Eric şi-a propus să citească în Biblie înainte de culcare, dar s-a 
jucat prea mult la computer, şi nu a mai avut timp pentru aceasta. 

La şcoală, învăţătorul Mihaelei a spus că lumea a început prin-
tr-o explozie. Mihaela dorea să-i spună învăţătorului că Dumnezeu 
este Cel care a creat lumea, dar îi era teamă că ceilalţi colegi vor 
râde de ea, şi nu a spus nimic. 

Petrică dorea să-i spună prietenului său Marius despre Isus, dar 
nu ştia dacă Marius îl va asculta. Petrică s-a rugat, şi i-a cerut lui 
Dumnezeu să îi dea curaj şi cuvintele potrivite. Apoi a mers să 
vorbească cu Marius. 

Larisa dorea să meargă la Grupul Vestea Bună. Câteva prietene 
au af lat, şi au început să o tachineze, dar ea s-a decis totuşi să 
meargă. 

Radu şi-a plănuit să se trezească mai devreme dimineaţa, ca să 
citească din Biblie şi să se roage înainte să meargă la şcoală. Dar 
când a sunat ceasul, era atât de obosit încât l-a oprit şi s-a culcat 
înapoi. 

Joc de recapitulare pentru 
preşcolari
Plăteşte-ţi taxele

Împarte copiilor bani jucărie sau 
hârtiuţe colorate care să reprezinte 
bani. 

După ce un copil răspunde la o 
întrebare, tu întreabă-l: „Câţi bani 
datorezi?“ 

Copilul trebuie să spună cât dato-
rează, şi apoi să îţi dea acei bani. 

Pune banii într-o pungă de hârtie 
pe care scrii „Taxe“. 

Foloseşte întrebările pentru pre-
şcolari de la lecţiile 1-5, şi continuă 
până când ai adunat toţi banii.

Stop

Stop

Stop

Mergi

Mergi

Mergi
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Text biblic pentru învăţător
Luca 19:1-10

Adevăr central
Domnul Isus a venit să caute şi să mântuiască 
pe cei pierduţi.

Aplicaţie
Nemântuit: Dacă te încrezi în Isus Hristos  

vei f i mântuit.

Verset de memorat
„… Fiul Omului a venit nu ca să piardă suf letele 
oamenilor, ci ca să le mântuiască“ (Luca 9:56).

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

sau
Figurile de f lanelograf: de la 1 la 4 şi de la 39  ♦
la 43 
Fundaluri (opţional): Scenă de exterior sau de  ♦
stradă

Schiţa lecţiei

Introducere

„Dacă trăieşti sub stăpânirea romană …“

Desfăşurarea evenimentelor

1 Fă cunoştinţă cu Zacheu  ACN

2 Isus vine în Ierihon 

3 Zacheu încearcă să-L vadă, dar 
 nu reuşeşte 

4 Zacheu găseşte o rezolvare  AC

5 Aleargă şi se urcă într-un pom

6 Isus Se opreşte, şi-l cheamă   AC

7 Zacheu coboară din pom

8 Ei merg împreună la casa lui Zacheu

9 Oamenii cârtesc AC

10 Zacheu – „Voi da săracilor“; 
 „Voi restitui banii“   ACN 

Punctul culminant

Domnul – „Mântuirea a intrat în casa aceasta“

Concluzia

„Fiul Omului a venit să caute şi 
să mântuiască ce era pierdut.“  ACN

Lecţia 6
Zacheu se întâlneşte cu Hristos
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Lecţia 
«	Introducere: „Dacă trăieşti sub stăpânirea romană … “

 „Dacă trăieşti sub stăpânirea romană, trebuie să plăteşti taxele pe 
care le impune ea.“ 

Cel ce plătea taxele, i-a aruncat banii zicând: „Iată-i! Nu înţeleg 
cum pot să ceară atât de mult. Urăsc guvernul roman!“ 

În timp ce se îndrepta spre uşă, vameşul l-a auzit murmurând: 
„Dar şi pe tine te urăsc!“ 

Vameşul a chicotit bucuros. A luat o parte din bani, zicându-şi: 
„Aceştia vor f i ai mei. Guvernul roman nu-i va vedea niciodată“. 

Ochii lui lacomi scânteiau. A strâns mulţi bani în ziua aceea.

Scena 1
Fundal (opţional): Scenă de exterior sau de stradă. Pune-l pe Zacheu (39). 

«	Desfăşurarea evenimentelor: Fă cunoştinţă cu Zacheu

Poate s-a grăbit să ajungă acasă (Ierihon), trecând pe lângă pal-
mieri minunaţi şi pe lângă grădini de trandaf iri. Era un om bogat, cu 
o funcţie înaltă – şeful vameşilor, dar niciun om cu care s-a întâlnit 
nu i-a zâmbit şi nu l-a salutat. Poate că unii dintre ei s-au uitat în 
cealaltă parte, căci nu doreau ca acest vameş, acest înşelător, să le 
f ie prieten. Fiindcă ei nu l-au băgat în seamă, probabil şi el şi-a spus: 
„N-am nevoie de ei!“

Poate că atunci când trecea pe lângă un cerşetor sărac, aşezat pe 
marginea drumului, grăbea pasul, spunându-şi: „Eu muncesc pentru 
banii mei. Fiecare să muncească pentru banii lui“.

În cele din urmă a ajuns acasă. Trebuie să f i fost o casă minunată, 
exact aşa cum te-ai aştepta să f ie casa unui vameş. Părea că are totul. 
Dar oare avea?

Nu! El era egoist, lacom şi înşelător. Nu avea prieteni, dar mai rău 
decât atât, Dumnezeu nu era prietenul lui. Lucrurile rele din viaţa 
lui îl ţineau departe de Dumnezeu. Biblia numeşte lucrul acesta a 
f i „pierdut“. Biblia spune: „Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi“ (Isaia 
53:6). Noi toţi suntem pierduţi. Aceasta înseamnă că şi tu eşti pierdut. 
Poate nu pari la fel de rău ca acest vameş, dar şi tu duci o viaţă care 
nu-I este plăcută lui Dumnezeu. Nu vii atunci când mama te cheamă 
la masă. Dumnezeu spune: „Ascultă de părinţii tăi“, dar tu nu faci 
aceasta. Ai furat vreodată bani de la părinţii tăi sau de la fratele mai 
mare? Dumnezeu spune: „Să nu furi“. Te-ai bătut cu fratele tău, nu-l 
iubeşti ca pe tine însuţi, cum vrea Dumnezeu. Da, viaţa ta este plină 
de lucruri greşite, rele. Te-ai rătăcit, exact aşa cum spune Biblia. Ca 
şi acest vameş-şef, eşti departe de Dumnezeu. 
Îndepărtează-l pe Zacheu (39). 

Scena 2 
Fundal (opţional): Scenă de exterior sau de stradă. Pune mulţimea (4) şi pe Zacheu (40). 

Într-o zi de primăvară, Zacheu mergea grăbit pe strada principală 
din Ierihon. Încerca să ocolească oamenii, dar era imposibil.

„Ce mulţi oameni!“, murmură el. 

Foloseşte monede pentru a dra-
matiza această introducere, în timp 
ce rosteşti cuvintele lui Zacheu. 
Copiii îşi vor aminti lecţia mai bine, 
dacă îi laşi să atingă monedele. 

Vameşii stabileau cât avea de 
plătit f iecare persoană, în funcţie de 
venit, pământul deţinut şi numărul 
de oameni care locuiau în casa 
respectivă. De cele mai multe ori, 
taxa nu era corectă. Vameşii evrei 
erau urâţi de oameni datorită necins-
tei lor; şi erau consideraţi trădători, 
f iindcă lucrau pentru romani. 

Copiii să caute Ierihonul pe hartă. 

ACN

Planşa 6-1



Viaţa lui Hristos - volumul 3

În lucrarea Sa, Isus vindecase bol-
navi în multe oraşe, înmulţise pâinile

şi îl înviase pe Lazăr din morţi. 
Fără îndoială, faima Sa a ajuns şi 
la Ierihon şi mulţimi mari de oameni 
curioşi se adunau să Îl vadă. 
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O mulţime de oameni din Galileea şi din alte regiuni erau în 
călătorie spre Ierusalim, pentru sărbătoarea Paştelui. Oamenii care 
locuiau în Ierihon au ieşit afară din casele lor, ca să vadă rude sau 
prieteni care treceau prin oraş.

Dar, parcă era mai multă agitaţie decât de obicei. 

Scena 3
Pune-L pe Isus (1) şi pe ucenici (2 şi 3). 

«	Desfăşurarea evenimentelor: Isus vine în Ierihon

Cineva a strigat: „Vine Isus din Nazaret!“
Isus! El auzise despre El. Era acel Învăţător care vindeca pe mulţi 

oameni bolnavi. Poate că motivul pentru care vameşul era interesat 
să-L vadă pe Isus, era că Acesta era cunoscut ca „Prietenul vameşilor 
şi al păcătoşilor“ (Luca 7:34). Unul din cei doisprezece ucenici, 
Matei, fusese vameş înainte de a-L urma pe Domnul Isus.
«	Desfăşurarea evenimentelor: Zacheu încearcă să Îl vadă pe Isus, dar nu reuşeşte

Şeful vameşilor a încercat să se strecoare prin mulţime, dar ni-
meni nu avea de gând să-i facă loc unui individ atât de nepopular. El 
s-a ridicat pe vârfuri, dar tot nu vedea nimic. Erau atâţia oameni, iar 
el era atât de mic de înălţime!
«	Desfăşurarea evenimentelor: Zacheu găseşte o soluţie

„Ce să fac?“, s-a gândit el. În curând Isus va părăsi oraşul, şi eu 
nici măcar nu L-am zărit.“

Zacheu nu avea de unde să ştie că aceea era ultima dată când Isus 
trecea prin Ierihon. El era în drum spre Ierusalim, unde avea să f ie 
răstignit. Aşa era planul lui Dumnezeu. El a primit pedeapsa pentru 
toate lucrurile rele, pentru păcatele care ne despart de Dumnezeu. De 
aceea, El poate să mântuiască oamenii pierduţi. El te poate mântui 
din păcatul tău, şi atunci nu vei mai f i pierdut. Păcatul nu va mai 
stăpâni în viaţa ta. Domnul Isus te va mântui, căci pentru aceasta a 
murit. Desigur, El nu mai este mort, dar niciodată nu va mai merge 
spre Ierihon, împreună cu mulţimea, la sărbătoarea Paştelui. Acum 
El era în Ierihon. Oh, dacă acest vameş scund L-ar putea vedea!

„Dacă aş putea să ajung înaintea mulţimii, ca să-l văd … dar 
cum?“

S-a gândit repede.
Îndepărtează toate f igurile.

Scena 4 
Fundal (opţional): Scenă de exterior sau de stradă. Pune pomul (41) şi pe Zacheu (42). 

«	Desfăşurarea evenimentelor: Aleargă şi se urcă într-un pom

Apoi a făcut un plan.
Pomul acela! Dudul! Îl voi putea vedea din dud, f iindcă este pe 

drumul pe unde va trece El.“
Dacă se urca în dud, Îl putea vedea. A alergat spre dud. Nu i-a 

păsat deloc că cineva ar putea să-l vadă căţărându-se într-un pom.
Îndepărtează-l pe Zacheu (42). 

AC

Cântare pentru preşcolari: 
Zacheu era un om mititel (strofa 1).

Lecţie pentru preşcolari – dacă 
nu ai predat lecţia „Tânărul bogat“, 
atunci încheie lecţia 5 cu Zacheu, 
căţărându-se în copac. Începe lecţia 
6 cu o recapitulare a evenimentelor 
anterioare, apoi continuă cu restul 
povestirii.

Preşcolarii să mimeze cum se 
căţăra Zacheu în copac. 

Planşa 6-2

Planşa 6-3
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Scena 5
Pune-l pe Zacheu (40) în pom (41). 

„Ce idee grozavă“, se felicita el. „O vedere perfectă.“ 
Privea cum mulţimea se apropia. 
„Acela este Isus. Sunt aşa de bucuros că Îl pot vedea.“ 

«	Desfăşurarea evenimentelor: Isus Se opreşte, şi-l cheamă

Nu a trecut mult timp, şi Domnul Isus a ajuns sub pom, şi S-a oprit. 
Pune-L pe Isus (43).

El a privit dintr-odată în sus şi i s-a adresat: 
„Zachee! Dă-te jos! Astăzi trebuie să rămân în casa ta.“ 
„Ştie numele meu?“, poate s-a mirat el. De unde crezi că ştia Isus 

numele lui?
Permite copiilor să răspundă. 

El este Dumnezeu-Fiul. Dumnezeu ştie totul. Domnul Isus ştie 
şi numele tău. Ştie unde locuieşti şi ştie şi şcoala unde înveţi. Ştie 
că eşti departe de Dumnezeu, eşti pierdut. Ştie despre acel lucru rău 
despre care tu crezi că nimeni nu ştie. Ştia totul şi despre Zacheu, 
ce fel de om era. Dar l-a iubit, de aceea l-a chemat şi i-a spus să se 
coboare din pom.
«	Desfăşurarea evenimentelor: Zacheu coboară

Zacheu n-a pierdut niciun moment. S-a dat jos în grabă, plin de 
bucurie. Oare chiar lui i se întâmpla lucrul acesta, lui, pe care nimeni 
nu-l dorea ca prieten? 
Înlocuieşte-l pe Zacheu (40) cu f igura 39 şi înlocuieşte-L pe Isus (43) cu f igura 1. 

«	Desfăşurarea evenimentelor: Merg împreună la casa lui Zacheu

Domnul Isus l-a aşteptat, şi au plecat cu toţii spre casa lui Zacheu.
Pune mulţimea (4). 

«	Desfăşurarea evenimentelor: Oamenii cârtesc

„Isus a intrat în casa unui om păcătos“, au început să bombăne 
oamenii. „Oare nu ştie ce fel de om este acesta?“

Mulţimea nu a înţeles că tocmai pentru aceasta a venit Isus în 
lume, ca să caute şi să mântuiască oameni ca Zacheu … ca tine … 
ca mine. A f i mântuit, înseamnă a f i eliberat de păcat. Eşti iertat 
de pedeapsa pe care o meriţi şi de stăpânirea pe care o are păcatul 
în viaţa ta. O persoană mântuită nu mai trăieşte în acelaşi fel ca o 
persoană nemântuită. Zacheu a fost pierdut, dar Domnul Isus a venit 
să-l caute. Acum ei mergeau spre casa lui.

Probabil că Zacheu a cerut să se aducă musaf irului său cea mai 
bună mâncare. În timp ce Domnul Isus îi vorbea, El asculta cu atenţie. 
Biblia nu ne spune ce i-a spus Domnul Isus, dar sunt sigur că i-a spus 
că există o cale ca să f ie mântuit. În timp ce Zacheu asculta, a ajuns 
la concluzia că a fost un om rău şi păcătos. Ştia că acest vizitator 
deosebit ar f i putut să-i schimbe viaţa, astfel încât să-I f ie plăcut lui 
Dumnezeu. Şi Zacheu dorea să se schimbe.
«	Desfăşurarea evenimentelor: Zacheu - „Voi da săracilor …“ „Voi da înapoi“

Simţea că trebuie să spună ceva. Ridicându-se în picioare, I-a 
spus Domnului Isus şi celor ce-l ascultau: „Iată Doamne, jumătate 
din averea mea o dau săracilor“ (din Luca 19:8). 

AC

AC

Pune doi copii să joace pe roluri 
întâlnirea dintre Isus şi Zacheu. 

Cântare pentru preşcolari: 
Zacheu era un om mititel (strofa 2).

Cântare pentru preşcolari:
Zacheu era un om mititel (strofa 3).

Preşcolarii să mimeze că se dau 
jos din copac. 

Cântare pentru preşcolari: 
Isus ştiu mă iubeşte (strofa 1).

Planşa 6-4

Planşa 6-5

Planşa 6-6
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Oamenii erau uimiţi. Auzeau bine? Despre Zacheu nu s-a auzit 
vreodată să ajute pe cei săraci. Ce s-a întâmplat cu el?

Toate acestea aveau de-a face cu Musaf irul lui. Atunci când Dom-
nul Isus Hristos găseşte şi mântuieşte o persoană pierdută, face lu-
cruri minunate pentru ea. Îi iartă păcatele, şi o înnoieşte, o schimbă. 
Înfăţişarea ei este aceeaşi, dar schimbarea cea mare este că ea trăieşte 
acum pentru Dumnezeu. Nu mai stăpâneşte păcatul în viaţa ei, ci 
domneşte Isus Hristos. Acest lucru ţi se poate întâmpla şi ţie, întoc-
mai cum i s-a întâmplat Iui Zacheu. Poate încă nu eşti sigur cum poţi 
să f ii mântuit de Isus Hristos, dar doreşti cu adevărat să ştii. Atunci 
aşteaptă, şi după întâlnirea noastră, voi f i … (numeşte un loc potrivit), şi 
îţi voi explica din Biblie. Este minunat să f ii mântuit, să nu mai f i 
pierdut în păcat. Acest lucru s-a petrecut şi cu Zacheu. 

Dar Zacheu a continuat să vorbească: „Dacă am înşelat pe ci-
neva, îi voi da înapoi de patru ori mai mult decât am luat“ (din Luca 
19:8). 

Probabil că oamenii au fost uluiţi. Acesta era oare răutăciosul şi 
zgârcitul Zacheu?

Era Zacheu, dar nu mai era răutăcios şi zgârcit. Domnul Isus l-a 
ajutat să vadă lucrurile rele din viaţa lui. Acum a vrut să renunţe la 
ele. Dacă vrei să f ii mântuit, ca şi Zacheu, trebuie să părăseşti lucru-
rile rele pe care le faci. Poate este vorba de un limbaj urât, poate nu 
asculţi de părinţi, poate îţi ieşi din f ire sau furi. Îţi pare rău că eşti 
aşa? Doreşti să te schimbi? Dacă răspunsul tău este „da“, spune-I 
Domnului Isus. El te va mântui de păcatul tău, şi te va schimba. 
Biblia spune că vei f i o persoană nouă (2 Corinteni 5:17). Aşa a fost 
Zacheu. 

El a ascultat cu atenţie ceea ce a spus Domnul Isus:
„Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta“. Mântuire înseamnă 

salvare, eliberare de păcat. Isus a continuat: „Pentru că şi acest om 
este un f iu al lui Avraam“ (din Luca 19:9). 

Oamenii din jur ştiau că Avraam a fost renumit pentru credinţa lui 
în Dumnezeu. Acum Zacheu s-a încrezut şi el în Dumnezeu, pentru a 
f i mântuit. Probabil mulţi oameni au vorbit despre ceea ce s-a întâm-
plat . Poate conversaţia lor a fost ceva de genul: 

„Cine s-a aşteptat vreodată ca Zacheu să se schimbe?“
„Lui Isus într-adevăr Îi pasă de acest om!“
„Trebuie să f ie ceva deosebit cu Isus, dacă El poate să facă o ase-

menea schimbare în omul acesta.“
„Într-adevăr, ce schimbare!“

«	Concluzie: „Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.“

Domnul Isus a mai spus un lucru care i-a ajutat pe unii să înţeleagă 
mai bine: „Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pier-
dut“ (Luca 19:10).

Zacheu a fost pierdut în păcat. Isus Hristos l-a căutat şi l-a mân-
tuit. Şi tu poţi să f ii mântuit. Dacă vrei într-adevăr să f ii mântuit, 
spune-I Domnului Isus ceva de genul: „Doamne Isuse, sunt pierdut 
în păcat. Nu vreau să mai f iu pierdut. Îţi mulţumesc atât de mult că 
ai murit pentru mine. Te rog, mântuieşte-mă de păcate, şi fă-mă o 

ACN

ACN

ACN

Cântare pentru preşcolari: 
Isus ştiu mă iubeşte, strofa 2

Dacă timpul îţi permite, cere şi 
copiilor să dea exemple de păcate 
pe care le fac copiii. 
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f iinţă nouă.“ Dacă te încrezi într-adevăr în Domnul Isus, şi tu vei f i 
găsit şi mântuit.
Îndepărtează toate f igurile.

Întrebări de recapitulare

1 De ce îl urau oamenii pe Zacheu? (El lucra pentru guvernul ro-
man şi înşela adesea poporul evreu.)

2 De ce era Zacheu pierdut înaintea lui Dumnezeu? (din pricina 
păcatului său)

3 De ce erau mulţimi de oameni în Ierihon? (Oamenii mergeau Ia 
Ierusalim la sărbătoarea Paştelui.)

4 De ce nu mai trecea Domnul Isus prin Ierihon încă o dată? 
 (El avea să moară.)

5 De ce nu putea Zacheu să-L vadă pe Isus? (Era scund.)

6 Cum a rezolvat această problemă? (S-a urcat într-un pom.)

7 De unde ştia Domnul Isus numele lui? (El ştie totul, pentru că El 
este Dumnezeu.)

8 Ce a făcut mulţimea, atunci când Isus a mers în casa lui Zacheu? 
(A cârtit.)

9 Cum a arătat Zacheu că Domnul Isus i-a schimbat viaţa? 
 (A spus că va da bani săracilor şi va da înapoi celor pe care i-a 

înşelat.)

10 Ce a spus Domnul Isus că s-a întâmplat în casa lui Zacheu?
 (A intrat mântuirea în ea.)

Întrebări de recapitulare pentru preşcolari

1 Ce i-a spus Isus lui Zacheu, când l-a văzut în pom? („Zachee, 
dă-te jos degrabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta“.)

2 Ce a făcut Zacheu cu banii suplimentari luaţi de la oameni, după 
ce a fost mântuit? (I-a dat înapoi de patru ori mai mult.)

3 Dacă înşeli pe cineva, ce trebuie să faci după aceea? (Să-i dai 
înapoi banii sau lucrul cu care l-ai înşelat.)

4 Ce a primit Zacheu în urma vizitei Domnului Isus? (Mântuirea)

Activitate de implicare
Care este diferenţa? 

Dă f iecărui copil o foaie de hârtie, un creion şi o bucată de hârtie 
pe care este scris un mod în care păcătuiesc copiii (furt, bătaie, să 
gândeşti lucruri rele despre o altă persoană). 

Pune pe copii să deseneze pe hârtia primită, cum arată cineva 
prin fapte, că acum este copil al lui Dumnezeu (de exemplu: un co-
pil care fură duce înapoi lucrul furat sau plăteşte pentru el). 

Dacă timpul îţi permite, lasă copiii să spună şi clasei ideile lor. 

Joc de recapitulare pentru 
preşcolari
Ataşează frunzele

Desenează pe o tablă sau pe 
o foaie mare de hârtie un trunchi 
simplu de copac cu crengi. 

Decupează câteva frunze, şi 
pune-le pe o suprafaţă plană. 

După ce un copil răspunde la o 
întrebare, poate să vină şi să aleagă 
o frunză. 

El să lipească apoi frunza pe 
copac cu blue-tack. 

Foloseşte întrebările pentru pre-
şcolari de la lecţiile 1-6, şi continuă 
până când copiii lipesc toate 
frunzele. 
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Coşul
Activitate de implicare – lecţia 1

El te poate folosi!

Domnul îi Isus iubeşte pe copii
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Foaie de lucru
Activitate de implicare – lecţia 2

Completează propoziţiile

Mulţimea dorea să-L facă împărat 
pe Domnul Isus, f iindcă …

… Se roagă pentru ei. 

Cei doi ucenici erau 
dezamăgiţi, f iindcă …

… nimic nu este imposibil 
pentru El.

Domnul Isus a mers pe munte, 
deoarece …

… venit să îi ajute. 

Ucenicii au fost şi mai
înspăimântaţi, crezând că …

… Domnul Isus i-a dat 
puterea să facă aceasta. 

Ucenicilor le-a fost frică, f iindcă … … El a înmulţit pâinile şi peştii.

Domnul Isus nu doar S-a rugat 
pentru ei, ci a şi …

… s-a uitat la valuri. 

Când copiii lui Dumnezeu au probleme 
sau sunt dezamăgiţi, ei pot să f ie siguri 
că Domnul Isus …

… ei doreau să-L vadă pe 
Isus încoronat ca Împărat. 

Domnul Isus le-a spus: … „Doamne, scapă-mă!“

Petru a putut să meargă pe apă, 
deoarece …

… „Nu vă temeţi! Eu sunt!“

Petru a început să se scufunde, 
când …

… El te iubeşte.

Petru a strigat … … era o furtună mare. 

Domnul Isus a întins mâna, 
şi …

… dorea să Se roage. 

Poţi să vii la Domnul Isus 
cu cea mai mare problemă a ta, 
f iindcă …

… văd o nălucă. 

Domnul Isus te ajută, dacă Îi aparţii, 
deoarece …

… l-a apucat pe Petru. 
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Fâşii cu cuvinte
Ajutoare vizuale suplimentare – lecţia 3

Când multiplici lupele, măreşte-le, 
pentru a se vedea mai bine scrisul. 

Dacă foloseşti lupele pe tabla 
de f lanelograf, lipeşte-le pe spate 
material care aderă pe tabla de 
f lanelograf.

Dacă le foloseşti pe o tablă 
neagră/albă, lipeşte-le 
cu blue-tack. 
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Fâşii cu cuvinte (continuare)
Ajutoare vizuale suplimentare – lecţia 3
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Leprosul vindecat 
Activitate pentru preşcolari – lecţia 4
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Figura „TU“
Ajutor vizual suplimentar – lecţia 5

Dar
tu?
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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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