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Viaţa lui Hristos - volumul 4

Introducere

O treime din descrierile din Evanghelii este destinată săptămânii şi evenimentelor care au culminat 
cu moartea şi învierea lui Hristos. De ce? Pentru că acestea constituie centrul mesajului mântuirii. Cele 
şase lecţii ale acestei serii ne prezintă Persoana Domnului Isus, lucrarea Lui şi cum poate mântui El 
astăzi băieţi şi fete. Rugaţi-vă împreună cu noi, ca prin ele, nu numai viaţa copiilor să f ie transformată, 
ci şi a învăţătorilor creştini.

Predarea adevărurilor biblice
Dacă tot ceea ce faci ca învăţător este numai să le spui copiilor povestiri biblice, atunci nu îţi 

împlineşti 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 în naraţiune, 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 …“ sau „Dacă 
eşti mântuit, atunci tu …

Aplicaţiile adevărului în text sunt marcate printr-o linie verticală laterală. Adaptează aplicaţiile la 
nevoile copiilor cărora le predai lecţiile. De exemplu, în aplicaţie ai numele unui băiat, iar în grup sunt 
numai fete, sau poate aplicaţia se potriveşte unor copii de vârstă mai mare, în timp ce în grup ai numai 
copii mici. Fă schimbările pe care le consideri necesare. Important este ca întotdeauna Cuvântul lui 
Dumnezeu să f ie aplicat la viaţa lor.

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 încura-
jare 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.

De aceea 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 ce trebuie să faci ca să vii la El? 

Doresc să-ţi explic ce spune Biblia. Vino să vorbeşti cu mine. După terminarea programului, voi sta aici, 
în faţă. Fii atent, eu nu pot să-ţi iert păcatele, doar Isus poate face aceasta, dar eu te ajut să înţelegi cum 
poţi veni la El. Deci vino şi stai de vorbă cu mine lângă … (spune locul).“

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 … (spune locul). Doresc să ştiu dacă şi tu ai crezut 
în Isus Hristos, ca Domn şi Mântuitor al tău, ca să mă rog pentru tine şi să te ajut.“

Aşezarea f igurilor de f lanelograf
Înainte de a merge să predai, exersează aşezarea f igurilor de f lanelograf şi schimbarea scenelor. 

Trebuie să cunoşti bine toate f igurile şi să ştii când să le foloseşti în lecţie. Înainte de f iecare scenă, sunt 
date sugestii, dar ele nu sunt obligatorii. Toată învăţătura poate f i dată folosind o tablă de f lanelograf 
simplă.

Ajutoare vizuale suplimentare
Scrie pe o bucată de carton adevărul central pentru f iecare lecţie (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. Pune cartonul pe tablă înainte de începerea orei, sau din momentul în care menţionezi pentru 
prima dată adevărul central din lecţie.

Ajutoare suplimentare în text
În dreapta şi în stânga textului sunt ajutoare suplimentare, informaţii contextuale şi idei facultative, 

prin care poţi atrage interesul la lecţia predată.

Aceste idei au fost scrise pentru facilitarea integrării diferitelor stiluri de învăţare. Pentru o învăţare 
ef icientă, unii copii au nevoie să vadă sau să scrie ceva, alţii au nevoie să audă sau să vorbească, alţii să 
pipăie ceva, iar alţii au nevoie să participe activ.

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

Întrebări de recapitulare
Fiecare lecţie are 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 este şi distractiv pentru copii. 

Foloseşte acest timp:

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

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

3.   pentru a avea în clasă un timp relaxant şi plăcut. 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 alte lucruri pe care le predai. În acest fel copiii vor înţelege că sunt importante toate 
părţile programului.
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Privire generală
Nr.

lecţie Lecţia Adevărul 
central Aplicaţia Versetul 

de memorat
1 Intrarea triumfală

Matei 21:1-16
Marcu 11:1-10
Luca 19:29-40
Ioan 12:12-19 

Isus Hristos 
este Împărat

Nemântuit: Încrede-te în El, ca să 
te răscumpere de sub 
stăpânirea lui Satana 
şi să f ie Împăratul tău.

Mântuit:      Laudă-L pe El.

„Scaunul Tău de dom-
nie, Dumnezeule, este 
în veci de veci; toiagul 
domniei Tale este un 
toiag de dreptate.“

Evrei 1:8 

2 Camera de sus 
şi grădina
Matei 26:17-56
Marcu 14:12-52
Luca 22:7-53
Ioan 13:1-38
Ioan 18:1-12

Fii un urmaş 
credincios 
al lui Isus 
Hristos 

Nemântuit: Nu f i un urmaş 
prefăcut.

Mântuit:      Dacă ai greşit poţi 
f i iertat, şi Domnul 
Isus te va ajuta să f ii 
credincios. 

„Tată, dacă vrei, 
depărtează paharul 
acesta de la Mine! 
Totuşi, facă-se 
nu voia Mea, ci a Ta.“

Luca 22:42

3 Judecata
Matei 26:57 – 27:31
Marcu 14:53 – 15:20
Luca 22:54 – 23:25
Ioan 18:13 – 19:16

Domnul Isus 
Hristos nu 
a păcătuit 
niciodată 

Nemântuit: Pentru că El este 
fără păcat, te poate 
mântui.

Mântuit:      Ascultarea Lui îţi este 
atribuită ţie.

„Hristos, de asemenea, 
a suferit odată pentru 
păcate, El, Cel 
neprihănit, pentru cei 
nelegiuiţi; ca să ne 
aducă la Dumnezeu.“ 

1 Petru 3:18 

4 Răstignirea
Matei 27:31-66
Marcu 15:20-47
Luca 23:26-56
Ioan 19:16-42

Domnul 
Isus a murit 
în locul 
păcătoşilor 

Nemântuit: Pune-ţi încrederea în 
El, căci El a murit în 
locul tău. 

Mântuit:      Iubeşte-L mai mult, şi 
mulţumeşte-I mai des.

„ Isus … pentru bucuria 
care-I era pusă înainte, 
a suferit crucea, 
a dispreţuit ruşinea, şi 
şade la dreapta scaunu-
lui de domnie al lui 
Dumnezeu.“

Evrei 12:2

5 Învierea
Matei 28:1-15
Marcu 16:1-14
Luca 23:55 – 24:12
Luca 24:36-48
Ioan 20:1-21

Isus Hristos 
a înviat şi 
este viu în 
vecii vecilor 

Nemântuit: Fii sigur că păcatul tău 
a fost plătit în întregi-
me, de aceea pune-ţi 
încrederea în El. 

Mântuit:      Poţi să-L cunoşti mai 
mult, şi să aştepţi 
cu nerăbdare să f ii 
împreună cu El pentru 
totdeauna.

„Eu sunt Cel dintâi 
şi Cel de pe urmă, 
Cel viu. 
Am fost mort, 
şi iată că sunt viu, 
în vecii vecilor.“ 

Apocalipsa 1:17-18 

6 Înălţarea
Matei 26:32
Matei 28:7,10, 16-20
Ioan 20:24-29
Ioan 21:1-17
F. Ap. 1:3-11
1 Corinteni 15:3-7

Isus Hristos 
este Domnul 

Nemântuit: Încrede-te în El ca 
Mântuitor al tău, 
şi  El va f i Domnul  
vieţii tale. 

Mântuit:      Ascultă de El, mai ales 
de porunca de a spune 
şi altora despre El.

„Dumnezeu L-a înălţat 
nespus de mult, şi I-a 
dat Numele care este 
mai presus de orice 
nume“

Filipeni 2:9 



Viaţa lui Hristos - volumul 4

6

Lecţia 1
Intrarea triumfală

Text biblic pentru învăţător
Matei 21:1-16 
Marcu 11:1-10 
Luca 19:29-40 
Ioan 12:12-19

Adevăr central
Isus Hristos este Împărat

Aplicaţie
Nemântuit: Încrede-te în El, ca să te răscumpere 

de sub stăpânirea lui Satana şi să f ie 
Împăratul tău.

Mântuit:    Laudă-L pe El.

Verset de memorat
„Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este în 
veci de veci; toiagul domniei Tale este un toiag 
de dreptate.“ Evrei 1:8

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

sau
Figurile de f lanelograf: de la 1 la 15; ♦
Fundaluri (opţional): scenă de exterior şi ♦

 de templu
şi

Scrie versetul din Zaharia 9:9 pe o bucată  ♦
 de hârtie, pe care să o rulezi ca pe un sul.

Schiţa lecţiei

Introducere

Prinţ, castel şi captivi  ACN

Desfăşurarea evenimentelor

1. Isus trimite pe ucenici pentru a găsi 
 un măgăruş

2. Ei îl aduc

3. Isus îl încalecă   AC

4. Mulţimile aştern haine, strigă 
 de bucurie şi f lutură ramuri 
 de palmieri    ACN

5. Conducătorii religioşi se mânie

6. Isus spune: „… dacă vor tăcea ei, 
 pietrele vor striga“   ACM

7. Isus plânge pentru Ierusalim            ACN

Punctul culminant

Isus intră în templu 
Isus vindecă bolnavi
Copiii Îl laudă             ACM

Concluzia

Prevestirea lui Zaharia despre intrarea 
triumfală                ACN
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Prezentarea Evangheliei
Cartonaşe cu mesaj evanghelistic 

Arată plicurile. 

Am aici şase plicuri. Fiecare conţine o imagine a crucii şi a mormân-
tului, pentru a ne reaminti că Domnul Isus a murit şi a înviat. Pe 
spate sunt cuvinte care spun o parte din această povestire minunată. 
Cine doreşte să extragă din plic imaginea şi să citească ce este scris 
pe spatele ei? 

Numeşte un copil care să facă aceasta. După ce a citit, explică 
simbolul cum este indicat mai jos. 

Procedează la fel cu următoarele plicuri. 

1.  Dumnezeu este Creatorul întregii lumi, El este Creatorul tău şi 
al meu. Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt. Niciun păcat nu 
poate intra în ceruri. Dar Dumnezeu te iubeşte şi vrea să f ii cu El 
acolo. Cine ştie pe de rost versetul din Ioan 3:16?
Permite unui copil să îl recite. 

 Dragostea lui Dumnezeu este desăvârşită. El te iubeşte şi a 
dovedit aceasta dând ce a avut mai scump pentru tine – pe Fiul 
Său. 

2.  Cine poate să îmi spună ce este păcatul? (Orice lucru pe care îl 
gândeşti, îl spui sau îl faci, şi încalcă poruncile lui Dumnezeu.)

 Biblia spune: „Toţi au păcătuit …“ (Romani 3:23). Îmi puteţi da 
exemple de păcate pe care le fac copiii? 
Permite copiilor să răspundă. 

3.  Dumnezeu te iubeşte, de aceea a găsit o cale ca tu să f ii mân-
tuit de pedeapsa pentru păcatele tale. El a trimis pe Fiul Său, 
pe Domnul Isus, pe acest pământ. Domnul Isus nu a gândit, nu 
a vorbit şi nu a făcut niciun lucru rău. Într-o zi, Dumnezeu a 
îngăduit oamenilor răi să Îl răstignească pe o cruce. Domnul Isus 
a murit acolo pentru păcatele tale şi ale mele. El a luat asupra Lui 
pedeapsa pe care o meritam tu şi eu. 
Citează 1 Corinteni 15:3.

4.  După ce Domnul Isus a murit, a fost îngropat; iar a treia zi a 
înviat. După scurt timp, S-a înălţat la cer, unde este şi astăzi. 
Citează 1 Corinteni 15:4.

5.  Biblia spune: „… pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să 
aibă viaţa veşnică“ (Ioan 3:16). Trebuie să recunoşti înaintea lui 
Dumnezeu că eşti un păcătos, şi să te încrezi pe deplin în Isus, 
Dumnezeu-Fiul, care a murit pentru tine. Dumnezeu îţi va ierta 
păcatele, ca într-o zi să poţi ajunge în cer. 

6.  Odată ce L-ai primit pe Domnul Isus ca Mântuitor, Dumnezeu 
vrea să spui şi altora despre El. Cui ai vrea să îi spui despre 
Domnul Isus?

Multiplică şi decupează şase 
cartonaşe cu crucea şi mormântul, şi 
o singură dată fâşiile cu simbolurile 
mesajului evanghelistic (vezi pagina 
50). Pe spatele f iecărui cartonaş cu 
crucea şi mormântul lipeşte o fâşie 
cu simbol şi cuvinte. 

Numerotează şase plicuri şi 
introdu câte un cartonaş cu cruce 
şi mormânt şi simbol pe spate în 
următoarea ordine: (1) cercul, (2) 
inima întunecată, (3) crucea, (4) 
mormântul, (5) inima curată, (6) 
Biblia. 

Dumnezeu
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Lecţia
«	Introducere: Prinţ, castel şi captivi

Prinţul cel rău a luat mulţi captivi. Toţi făceau ceea ce dorea 
prinţul. Adesea el le spunea cât de norocoşi erau, că erau captivii lui. 
Le promitea mereu anumite lucruri bune, dar de fapt, nu-i păsa deloc 
de ei, lui îi păsa doar de sine însuşi. Într-o zi s-a zvonit că asupra 
prinţului şi captivilor lui se va abate un dezastru groaznic. Oare, nu 
cumva aceşti captivi ar putea scăpa? Numai dacă cineva mai puter-
nic decât acest prinţ i-ar răscumpăra – poate un împărat puternic.

Despre cine v-am povestit? L-am descris pe Satana. În Biblie el 
este numit prinţ. Oricine nu are păcatele iertate, şi continuă să facă 
lucruri rele este unul dintre captivii lui. Domnul Isus a spus: „Ori-
cine trăieşte în păcat, este rob al păcatului“ (Ioan 8:34). Toţi ne-am 
născut în împărăţia lui Satana. De aceea spui minciuni, eşti obraznic, 
neascultător de părinţi, gândeşti lucruri urâte, nu te gândeşti la 
Dumnezeu şi nu trăieşti aşa cum Îi place Lui. Eşti unul din captivii 
lui Satana. Este adevărat că i se va întâmpla un lucru groaznic lui 
Satana şi captivilor lui – vor suferi o pedeapsă îngrozitoare pentru 
totdeauna, în iad. Pentru a ne ierta păcatele, avem nevoie de cineva 
mai puternic decât Satana – de un Împărat puternic, de un Împărat bun! 

Doar cu câteva zile înainte ca Domnul Isus să moară, mulţi oameni 
s-au gândit că El este un Împărat bun. Ce s-a întâmplat atunci?

Scena 1 
Fundal opţional: Scenă de exterior. Pune-L pe Isus (7) şi pe ucenici (2).

«	Desfăşurarea evenimentelor: Isus trimite pe ucenici pentru a găsi un măgăruş

Domnul Isus era pe drum spre Ierusalim. El ştia exact ce se va 
întâmpla acolo, dar nu S-a întors înapoi. Mai mult decât orice, El 
dorea să facă voia Tatălui Său. El a avut timp să Se oprească la prie-
teni în Betania, apoi, duminică, le-a spus la doi din ucenicii Săi:

„Mergeţi în satul dinaintea voastră. Acolo veţi găsi o măgăriţă şi 
măgăruşul ei. Vor f i lângă poarta de la bifurcaţia drumului. Dezlegaţi-i 
şi aduceţi-i la Mine.“

Poate ucenicii s-au mirat, cum să facă ei lucrul acesta? Animalele 
vor f i aparţinut cuiva. 

Domnul Isus le cunoştea gândurile: „Dacă întreabă cineva: «Ce 
faceţi?» spuneţi-i că: «Domnul are nevoie de ei şi îi va trimite înapoi 
în curând!» Atunci vă va da voie să-i luaţi“, a spus Domnul Isus.

Ucenicii au plecat, pentru a duce la îndeplinire această îndatorire 
neobişnuită.
Îndepărtează toate f igurile.

Scena 2 
«	Desfăşurarea evenimentelor: Ei îl aduc

S-a întâmplat exact aşa cum a spus El. Au găsit măgăruşul şi l-au 
dezlegat. 
Pune-i pe ucenici (2) şi măgăriţa şi măgăruşul (8).

Foloseşte exemple de păcat, potri-
vite vârstei copiilor din grupul tău.

Planşa 1-1

Lasă copiii să găsească pe hartă 
Ierusalimul şi Betania. 

Planşa 1-2

ACN
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Cineva i-a întrebat: „Ce faceţi acolo, de ce i-aţi dezlegat?“
Pune stăpânul măgăruşului (9).

„Domnul are nevoie de ei, dar îi va trimite înapoi în curând,“ au 
răspuns ei.

„Atunci puteţi să-i luaţi“, li s-a spus. 
Astfel au luat măgăruşul şi măgăriţa. (Probabil au fost nevoiţi să 

ia şi măgăriţa, pentru ca măgăruşul să-i urmeze.) Biblia ne spune că 
nimeni nu mai călărise pe acel măgăruş.
Îndepărtează măgăriţa şi măgăruşul (8) şi stăpânul (9).

Scena 3 
Fundal opţional: Scenă de exterior. Pune pe ucenici (3, 4, 5 şi 6).

«	Desfăşurarea evenimentelor: Isus îl încalecă

În curând au fost din nou împreună cu stăpânul lor şi cu ceilalţi 
ucenici. Ucenicii şi-au scos hainele şi le-au pus pe măgăruş, aşa încât 
Domnul a avut un fel de „şa“ pe care a şezut.
Pune-l pe Isus pe măgăruş (10).

Surprinzător, Domnul Isus a stat pe un măgăruş care nu a fost 
niciodată încălecat. În mod normal un astfel de măgăruş nu suportă 
pe nimeni pe spatele lui. Ar f i încercat mai degrabă să-şi arunce 
călăreţul la pământ şi apoi să-l lovească. Dar atunci când Domnul 
Isus l-a încălecat, măgăruşul nu a lovit, nici nu a sărit şi nici nu a 
muşcat. Era el deosebit? Nu, ci Acela care îl călărea era deosebit. El 
este Creatorul lumii. 

El domneşte peste tot ceea ce a făcut, chiar şi peste acest măgăruş. 
El este Împărat peste toate – peste vânturi şi mări, peste soare şi 
peste stele, păsări şi animale. De aceea măgăruşul mergea atât de 
liniştit, deşi era multă gălăgie. Măgăruşul nu a mai fost niciodată 
într-un oraş, dar mergea liniştit, pentru Creatorul şi Împăratul care-l 
călărea.

Scena 4 
Fundal opţional: Scenă de exterior. Pune mulţimea (13).

«	Desfăşurarea evenimentelor:  Mulţimile aştern haine, strigă de bucurie şi f lutură 
ramuri de palmieri

Ce mulţime de oameni! Unii oameni intrau în cetate împreună 
cu Domnul Isus şi ucenicii Săi. Alţii ieşeau din cetate pentru a-L 
întâmpina. Poate unii oameni i-au văzut pe ucenici scoţându-şi hai-
nele şi punându-le pe măgăruş, aşa încât au făcut şi ei la fel. Le-au 
răspândit pe drum, ca un covor, pentru măgăruşul care înainta.

„Va f i un Împărat bun“, se gândeau unii. 
Alţii spuneau: „Ar trebui să f ie Împărat“. 
Nu după mult timp mulţimea a început să strige şi să cânte: 

„Osana! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului!“ 
Mulţi au rupt ramuri de palmieri şi le f luturau; cu ramuri de pal-

mieri se primeau eroii. Oamenii erau plini de bucurie pentru că au 
crezut că, în cele din urmă, Dumnezeu L-a trimis pe Mesia, Cel deo-
sebit, Cel pe care L-a promis. El va f i Împăratul lor. Îi va elibera de 

Planşa 1-3

Planşa 1-4

Doar în relatarea lui Matei este 
menţionat faptul că era o măgăriţă 
cu măgăruşul ei. 

Cântec pentru preşcolari: Hai şi 
laudă-L pe Domnul sfânt, Aleluia!

AC

Acest eveniment constituia împlini-
rea profeţiei din Zaharia 9:9. 

Acesta era un mod obişnuit 
de a întâmpina un împărat 
(vezi 2 Împăraţi 9:13). 

Cuvântul Osana înseamnă „Bine-
cuvântat este Cel ce vine în Numele 
Domnului. Te implorăm, mântuieş-
te-ne“. Era de fapt un cuvânt de 
laudă şi cerere. Poporul se adresa 
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sub stăpânirea romană. În cele din urmă, vor avea din nou Împăratul 
lor, care va domni la Ierusalim. Acesta era un fel de marş al victoriei.

Domnul Isus este într-adevăr Mesia, Cel promis de Dumnezeu. El 
este Împărat. Dar El nu urma să lupte împotriva conducătorilor ro-
mani. El urma să lupte şi să învingă un inamic mult mai puternic, un 
prinţ. Cine credeţi că era acest prinţ? Da, Satana. Atunci când Dom-
nul Isus a murit pentru păcatele omenirii şi a înviat, El l-a înfrânt 
pe Satana. El este puternicul Împărat, Bunul Împărat care te poate 
răscumpăra de sub puterea lui Satana. În Vechiul Testament găsim 
scris că El a fost trimis ca să „vestească prinşilor de război elibe-
rarea“ (Isaia 61:1). Dacă ştii că eşti sub stăpânirea lui Satana, şi vrei 
să f ii eliberat, roagă-L pe Domnul Isus să te elibereze. El o face, şi va 
domni în viaţa ta. Ce împărat măreţ şi minunat este El! El merită să I 
se cânte şi să f ie lăudat, întocmai ca în acea duminică a Floriilor.
«	Desfăşurarea evenimentelor: Conducătorii religioşi se mânie

Dar nu toată lumea din mulţime cânta de bucurie. Conducătorii 
religioşi erau invidioşi şi mânioşi.
Aşează conducătorii (15).

„Toată lumea Îl urmează“, se plângeau ei. Domnului Isus I-au 
spus: „Învăţătorule, ceartă-Ţi ucenicii!“
«	Desfăşurarea evenimentelor: Isus spune: „… dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga“

Domnul Isus le-a dat un răspuns ciudat: „Dacă vor tăcea ei, pie-
trele vor striga.“

El a spus aceasta pentru că El este Mesia, Împărat peste toate. El 
trebuie să f ie lăudat.

Toţi ar trebui să-L lăudăm pe acest mare Împărat. El este Împăratul 
împăraţilor. Nu putem înţelege cât este de măreţ, dar trebuie să-L 
lăudăm şi să I ne închinăm. Dacă Îl iubeşti pe Domnul Isus, este 
foarte important să Îl lauzi. Atunci când cântăm cântări ca (menţionează 
una sau două cântări pe care le cunosc copiii), atunci cântă-I din toată inima. Să 
simţi cu adevărat ceea ce cânţi. Cântă-le, de asemenea, şi în alte oca-
zii. Atunci când te rogi, spune-I Domnului Isus: „Tu eşti un Împărat 
măreţ şi puternic“.

Fariseii nu credeau lucrul acesta despre El, dar nu îndrăzneau să 
spună nimic. Au privit doar cum mulţimea se îndrepta spre oraş.
«	Desfăşurarea evenimentelor: Isus plânge pentru Ierusalim

Când Domnul Isus s-a apropiat de Ierusalim, şi l-a văzut, El a în-
ceput să plângă. De ce? Pentru că, chiar dacă unii oameni au renunţat 
la păcatele lor, şi doreau ca El să f ie Împărat în vieţile lor, El ştia că 
mulţi alţii nu credeau cu adevărat în El. Ei doreau pe cineva care 
să-i scape de conducătorii romani, dar nu vedeau în Domnul Isus 
un Mântuitor pentru păcatele lor. Atunci când Domnul Isus a plâns, 
a spus: „Dacă ai f i cunoscut şi tu, măcar în această zi, lucrurile care 
puteau să-ţi dea pacea!“

Ce fel de persoană eşti tu? Ţi-ai pus încrederea în Isus Hristos 
ca Mântuitor şi Împărat, sau încă mai spui: „Nu“? Dacă doreşti să 
renunţi la păcat, şi să te încrezi astăzi în Hristos, dar nu ştii ce trebuie 
să faci sau ai întrebări, te rog rămâi la urmă după întâlnirea noastră, 
şi voi vorbi cu tine (numeşte un loc).

ACN

ACM

10

Dacă este posibil, adu crengi 
asemănătore celor de plamier, pe 
care copiii să le f luture şi să le aşeze 
pe podea. Copiii îşi amintesc mai 
bine lecţia, dacă au la îndemână şi 
obiecte legate de subiectul ei. 

Domnului Isus ca Împăratului lor, 
care avea să îi elibereze de romani. 

Arată cartonul cu aplicaţia pentru 
copilul mântuit: „Laudă-L pe El!“

Cântec pentru preşcolari: 
Isus Hristos e Domnul

Invitaţie pentru preşcolari: Cântaţi
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumne-
zeu lumea“. Fă referire la versetul 
din Ioan 3:16 şi invită-i să-L 
primească pe Domnul Isus. 
Explică-le ce înseamnă 
„a crede“. Cei care vor să creadă 
în Domnul Isus, să rămână cu tine 
pe covoraşul povestirilor. 

ACN
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ACM

ACN

Scena 5 
Fundal opţional: Scenă de templu. Îndepărtează mulţimea (13), înlocuieşte-L pe Isus (10) 
cu f igura 1.

«	Punct culminant: Isus intră în templu

Domnul Isus a ajuns în templu, şi a găsit acolo oameni care vin-
deau, cumpărau şi înşelau. El i-a scos afară, exact aşa cum mai făcuse 
odată (Ioan 2:14-16).

El a spus: „Casa Mea se va chema o casă de rugăciune. Dar voi aţi 
făcut din ea o peşteră de tâlhari.“
«	Punct culminant: Isus vindecă bolnavi

Atunci au venit la El câţiva orbi şi şchiopi; şi El i-a vindecat. 
Pune-i pe copii (14).

«	Punct culminant: Copiii Îl laudă

Copii care stăteau alături, au văzut lucrurile pe care le-a făcut 
Isus. Atunci au strigat cu bucurie: „Osana, Fiului lui David!“ Ei Îl 
lăudau ca pe Mesia, Împăratul promis.

Conducătorii, plini de invidie, îşi băteau joc, zicând: „Auzi ce zic 
aceştia?“

El i-a întrebat dacă nu au citit în Vechiul Testament despre planul 
lui Dumnezeu ca orice copil să-I aducă laudă Lui (Psalmul 8:2). 
Dacă Îl iubeşti pe Domnul Isus, gândeşte-te la măreţia Lui, şi apoi 
laudă-L ca Împărat.
«	Concluzie: Prevestirea lui Zaharia despre intrarea triumfală

Ce zi emoţionantă a fost aceasta pentru ucenici. Nu s-au aşteptat 
ca Stăpânul lor să primească atâta laudă. Priveşte aceste cuvinte. 
Deschide sulul şi arată versetul din Zaharia 9:9, ţinând acoperită referinţa biblică. 

Cine credeţi că a scris aceste cuvinte? 
Permite copiilor să sugereze câteva posibilităţi.

Ar f i putut f i Petru, Iacov sau unul dintre ucenici. Dar ele au 
fost scrise cu mai mult de 400 de ani mai înainte! Dumnezeu a spus 
prorocului Zaharia ce să scrie. Acolo era scris despre Împăratul 
care călărea un măgăruş. Se spunea de asemenea că a Lui este mân-
tuirea. 

Aceasta înseamnă că El poate răscumpăra pe aceia care sunt sub 
stăpânirea lui Satana. Dacă Domnul Isus nu ar f i murit pentru păcat, 
şi nu ar f i înviat, nimeni nu ar f i putut f i răscumpărat din împărăţia 
lui Satana. Şi tu poţi f i răscumpărat, dacă doreşti cu adevărat aceasta. 
Încrede-te în Domnul Isus – acest Împărat măreţ – ca El să te elibe-
reze chiar astăzi, şi să f ie Împăratul tău. Spune-I chiar acum: „Doam-
ne Isuse, Tu eşti Împărat. Mă încred acum în Tine, ca Tu să mă 
mântuieşti din păcatul meu. Te rog, condu Tu viaţa mea“.
Îndepărtează toate f igurile.

Planşa 1-5

Planşa 1-6

Domnul Isus cita din Isaia 56:7 şi 
Ieremia 7:11. Aceasta era de fapt a 
doua oară când Isus curăţa templul. 

Domnul Isus Îşi demonstra din nou 
puterea, vindecând persoane care 
erau considerate necurate şi excluse 
din templu. 

Câţiva din aceşti copii erau proba-
bil băieţi care au venit la templu, 
să îşi sărbătorească intrarea lor în 
rândul bărbaţilor, de obicei la vârsta 
de doisprezece ani. 

Preşcolarii să strige cu bucurie: 
„Lăudat să f ie Isus!“
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Întrebări de recapitulare

1. De sub puterea cui trebuie să f im răscumpăraţi şi eliberaţi? (a lui 
Satana)

2. Pe ce a mers călare Domnul Isus spre Ierusalim? (Pe un măgăruş, 
pe care nu a mai călărit nimeni niciodată.)

3. De ce nu a lovit şi nici nu a sărit acest măgăruş? (Pentru că 
Împăratul, Creatorul era călare pe el.)

4. Ce striga mulţimea atunci când Domnul Isus a intrat în Ieru-
salim? („Osana! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Dom-
nului!“)

5. Ce urmăreau ei să primească de la Împărat? (Libertatea de sub 
stăpânirea romană.)

6. Împotriva cui a venit Împăratul Isus să lupte şi să-l învingă? (a 
lui Satana)

7. Ce mai făceau oamenii, în timp ce strigau? (Fluturau ramuri de 
palmieri.)

8. Ce au cerut conducătorii religioşi Domnului Isus? (Să spună ce-
lor ce-L urmau să tacă.)

9. Cum putem să-L lăudăm? (Să cântăm despre măreţia Lui şi să 
credem aceasta. Să-I spunem cât este de mare.)

10. Cine L-a lăudat atunci când a intrat în templu? (copiii)

11. De ce poate Domnul Isus să te elibereze de sub puterea lui Sa-
tana? (El este Împăratul împăraţilor, şi l-a învins pe Satana.)

12. Care dintre profeţii Vechiului Testament a scris despre Domnul 
Isus că va veni călare pe un măgăruş? (Zaharia)

Întrebări de recapitulare pentru preşcolari

1. Pe ce animal călărea Domnul Isus când a intrat în Ierusalim? (pe 
un măgăruş)

2. Ce au făcut oamenii când Domnul Isus a intrat în Ierusalim? 
 (L-au lăudat.)

3. Cum poţi să Îl lauzi pe Domnul Isus astăzi? (Spunându-I că este 
minunat, cântându-I etc.)

4. De ce a plâns Domnul Isus pentru popor? (Era întristat de ceea 
ce urma să vină peste locuitorii neascultători ai Ierusalimului.)

Joc de recapitulare pentru 
preşcolari
Cărarea din frunze de palmier

Aşează pe podea patru frunze 
de palmier din hârtie, formând o 
cărare, care duce spre o cutie mare 
ambalată, căreia i se poate da 
capacul jos. 

În cutie să ai diferite premii mici, 
abţibilduri sau bomboane ambalate. 

Când un copil răspunde la o 
întrebare, el se aşează pe prima 
frunză de palmier.

Când următorul copil răspunde 
la întrebare, primul copil se mută 
pe a doua frunză, iar copilul care 
a răspuns la a doua întrebare se 
aşează pe prima frunză. 

Când copiii au răspuns şi la a 
patra întrebare, primul copil ajunge 
la cutie; şi toţi cei patru primesc câte 
un premiu. 

Continuă jocul, în funcţie de timp 
şi interes. 
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Text biblic pentru învăţător
Matei 26:17-56
Marcu 14:12-52
Luca 22:7-53
Ioan 13:1-38
Ioan 18:1-12

Poţi să predai această lecţie în două părţi. Partea 
întâi cuprinzând evenimentele 1-8, iar partea 
a doua evenimentele 9-15 – vezi desfăşurarea 
evenimentelor.

Adevăr central
Fii un urmaş credincios al lui Isus Hristos

Aplicaţie
Nemântuit: Nu f i un urmaş prefăcut.

Mântuit:      Dacă ai greşit, poţi f i iertat, 
 şi Domnul Isus te va ajuta 
 să f ii credincios. 

Verset de memorat
„Tată, dacă vrei, depărtează paharul acesta de la 
Mine! Totuşi, facă-se nu voia Mea, ci a Ta.“
Luca 22:42

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

sau
Figurile de f lanelograf: de la 1 la 7, 12, 15,  ♦
18a-b, de la 19 la 22 şi 24
Fundaluri (opţional): Scenă de exterior,  ♦

 scenă de interior şi nocturnă.

Schiţa lecţiei

Introducere

Discuţii despre vacanţă 

Desfăşurarea evenimentelor

1. Motivul pentru sărbătoarea 
 Paştelui ACN 

2. Domnul trimite pe ucenici să facă 
pregătirile pentru Paşte

3. Se întâlnesc în camera de sus

4. Isus spune: „Unul dintre voi 
 Mă va vinde“

5. Reacţia ucenicilor

6. Domnul Isus îi dă pâine lui Iuda  ACN

7. Iuda pleacă la duşmanii Domnului

8. Domnul instituie Cina  ACM

9. Ei merg pe Muntele Măslinilor

10. Isus le spune că toţi Îl vor părăsi  ACM

11. Isus Se roagă  ACN

12. Ucenicii dorm  ACM

Punctul culminant

Iuda îi conduce pe duşmani la Isus  ACN
Petru taie urechea unui rob  ACM

Concluzia

Isus este arestat  ACM, ACN

13

Lecţia 2
Camera de sus şi grădina
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Prezentarea Evangheliei
Cruci colorate

Am învăţat despre Domnul Isus, care a murit pe cruce, ca noi 
să f im iertaţi de păcatele noastre. Am aici un set de cruci de dife-
rite culori. Fiecare culoare îmi reaminteşte de modul în care a murit 
Domnul Isus, şi de ce a trebuit ca El să moară. 
Arată crucea aurie. 

Crucea de culoare aurie îmi reaminteşte de Dumnezeu şi de casa 
Sa, numită cer. În cer sunt străzi de aur. Cerul este un loc sfânt, 
f iindcă Dumnezeu este sfânt. Dumnezeu este Creatorul. El a făcut 
păsările, copacii şi norii. El te-a creat pe tine, şi m-a creat pe mine. 
Dumnezeu te iubeşte. În Biblie, Dumnezeu spune: „… Te iubesc 
cu o iubire veşnică …“ (Ieremia 31:3). Fiindcă Dumnezeu este fără 
păcat, El nu poate sta unde este păcat. Aceasta înseamnă că în cer nu 
va intra niciun păcat. Dar Dumnezeu te iubeşte, şi vrea ca într-o zi să 
f ii şi tu cu El în cer. 
Arată crucea neagră. 

Culoarea acestei cruci îmi reaminteşte despre păcat, f iindcă 
păcatul îţi întunecă viaţa şi te ţine departe de Dumnezeu. Ştii ce este 
păcatul? 

Tot ceea ce gândeşti, spui şi faci şi nu Îi place lui Dumnezeu. 
Fiecare om de pe pământ păcătuieşte. Biblia spune: „Nu este ni-

ciun om neprihănit, niciunul măcar“ (Romani 3:10). Probabil că ştiţi 
multe exemple de păcat. 
Cere copiilor să spună exemple de păcat. 

Dumnezeu spune că păcatele tale, te despart de El pentru totdeauna. 
Arată crucea roşie. 

Această culoare îmi reaminteşte cât de mult te iubeşte Dumnezeu! 
El a găsit o cale ca păcatele tale să f ie iertate. Domnul Isus, Dumnezeu-
Fiul, a venit din cer jos pe pământ. A trăit o viaţă fără păcat, apoi de 
bună voie a murit pe cruce, ca tu să poţi f i iertat de păcatele tale. 
Biblia spune: „Sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice 
păcat“ (1 Ioan 1:7). După ce Domnul Isus a murit, a fost îngropat. 
Dar trei zile mai târziu, El a înviat. Astăzi El este viu în cer.
Arată crucea albă. 

Acum, datorită a ceea ce a făcut Domnul Isus pentru tine, tu poţi 
să ai păcatele iertate. Biblia spune: „Crede în Domnul Isus, şi vei f i 
mântuit“ (Fapte 16:31). Trebuie să crezi că Domnul Isus, Dumnezeu-
Fiul, a murit pentru tine. Când te întorci de la păcatele tale şi crezi în 
El, El te iartă şi te scapă de pedeapsa pentru păcat. Dacă nu ţi-ai pus 
încrederea în El, în timpul lecţiei vei af la mai multe detalii despre 
cum să faci aceasta. 

14

Decupează patru cruci, din carton 
auriu, negru, roşu şi alb. Aşează-le 
una în spatele celeilalte, începând 
cu cea aurie. 

Prinde-le împreună în partea de 
jos cu o clemă tip pioneză sau scoci, 
aşa încât să le poţi întoarce, pe 
măsură ce vorbeşti despre f iecare 
dintre ele. 
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Lecţia
«	Introducere: Discuţie despre vacanţă

Cine poate numi câteva din vacanţele deosebite pe care le avem? 
Zile în care nu trebuie să mergem la şcoală, şi în care petrecem acasă 
un timp minunat. 
Discutaţi despre diferite vacanţe, de ex.: Crăciun, Paşte, Ziua Naţională; întreabă-i ce 
sărbătorim în acele zile.
«	Introducere: Motivul pentru sărbătorea Paştelui

În tot Ierusalimul oamenii se pregăteau pentru o sărbătoare 
evreiască foarte importantă, sărbătoarea Paştelui. Cu 1.400 de ani în 
urmă, evreii fuseseră robi în Egipt. Atunci când faraon a refuzat să-i 
elibereze, Dumnezeu a trimis nişte pedepse teribile peste egipteni. În 
cele din urmă, Dumnezeu a trimis un înger al morţii în f iecare casă 
egipteană, şi în aceste case a fost omorât cel dintâi născut. Iudeilor li 
s-a poruncit să sacrif ice un miel şi cu sângele lui să stropească pragul 
de sus şi stâlpii laterali ai uşii. Atunci când îngerul morţii vedea sân-
gele, el trece mai departe.
Pune uşa (12).

De fiecare dată când sărbătoreau Paştele, iudeii îşi aminteau acea 
noapte.

Mielul pascal le reamintea de asemenea, că într-o zi Hristos, Mân-
tuitorul promis, va veni să moară pentru oameni. Noi ştim că Isus 
este adevăratul Miel al lui Dumnezeu. El a murit pentru a mântui 
pe păcătoşi, aşa cum a murit mielul pascal în locul întâiului născut. 
Dar puţini oameni ştiau că adevăratul Miel al lui Dumnezeu Se af la 
în Ierusalim. Într-adevăr, ucenicii făceau pregătirile pentru ultima 
sărbătoare a Paştelui pe care Domnul Isus avea s-o petreacă cu uce-
nicii Săi.
Îndepărtează uşa (12).

Scena 1 
Fundal opţional: Scenă de exterior. Pune-L pe Isus (7) şi pe ucenici (2).

«	Desfăşurarea evenimentelor: Domnul trimite pe ucenici să facă pregătirile 
  pentru Paşte

„Unde vrei să-Ţi pregătim să mănânci paştele?“, au întrebat uce-
nicii. 

„Duceţi-vă în cetate, le-a răspuns El. „Acolo veţi întâlni un om 
ducând un ulcior cu apă: mergeţi după el. Unde va intra el, spuneţi 
stăpânului casei: „Învăţătorul zice: Unde este camera pentru oaspeţi, 
în care să mănânc Paştele cu ucenicii Mei? Şi vă va arăta o cameră 
mare de sus, pregătită: acolo să pregătiţi pentru noi.“
Îndepărtează toate f igurile.

Ucenicii au plecat, şi au făcut exact ceea ce le-a spus Învăţătorul 
lor. Ştiau că se pot încrede în ceea ce spunea El. El cunoştea viitorul. 
Ştia exact ceea ce urma să se întâmple.

15

ACN

Recapitulează pe scurt cu copiii 
evenimentele primului Paşte. 

Arată Ierusalimul pe hartă. Muntele 
Măslinilor şi grădina Ghetsimani 
erau situate în partea de est a 
oraşului, Golgota în vestul lui. 

Era ceva neobişnuit pe atunci ca 
un bărbat să meargă după apă – 
femeile făceau aceasta. 
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Scena 2 
Fundal opţional: Scenă de interior.

«	Desfăşurarea evenimentelor: Se întâlnesc în camera de sus

Când s-a înserat, Domnul Isus împreună cu cei doisprezece uce-
nici au mers în acea casă. El le spusese uceniciilor că în curând El îi 
va părăsi, de aceea erau foarte trişti. Domnul Isus ştia că aceasta era 
ultima seară pe care o petreceau împreună, înainte de moartea Sa. 
Avea să le spună multe lucruri.
Pune-L pe Isus şi ucenicii (18a-b) şi pe Iuda (19).

«	Desfăşurarea evenimentelor: Isus spune: „Unul dintre voi Mă va vinde“

În timp ce mâncau, Domnul Isus le-a spus: „Am dorit mult să 
mănânc Paştele acesta cu voi, înainte de suferinţa mea.“

Apoi le-a spus ceva, ce i-a şocat pe f iecare dintre ei. „Trebuie 
să vă spun că unul dintre voi Mă va vinde.“ („A vinde“ înseamnă a 
preda duşmanului, a nu f i loial, a trăda.)
«	Desfăşurarea evenimentelor: Reacţia ucenicilor

Ucenicii au încetat să mai mănânce, şi au început să se privească 
îngrijoraţi unul pe celălalt. Erau foarte tulburaţi. Cum poate să-L 
predea vreunul dintre ei duşmanilor Săi? 

Unul dintre ei a întrebat trist: „Doamne, nu cumva sunt eu?“ şi 
altul: „Sau eu?“ 

Şi ceilalţi au spus la fel. 
Petru s-a aplecat, şi i-a făcut semn lui Ioan să-L întrebe pe Dom-

nul despre cine este vorba. 
Ioan a întrebat: „Doamne, cine este?“ 

«	Desfăşurarea evenimentelor: Domnul Isus îi dă pâine lui Iuda

„Este acela căruia îi voi da bucăţica de pâine, după ce o voi în-
muia în farfurie“, a răspuns Domnul Isus.

Unul dintre ei se simţea foarte stingher. Luând bucăţica de pâine, 
Isus a înmuiat-o în farfurie, şi i-a dat-o lui Iuda Iscarioteanul, spunân-
du-i: „Ce ai de făcut, fă repede.“ 

Iuda a plecat. Afară era noapte.
Îndepărtează-l pe Iuda (19).

Biblia ne spune că ceilalţi nu au ştiut unde a plecat Iuda – poate 
să cumpere ceva sau să dea bani săracilor. 

Ce fel de urmaş al lui Isus era Iuda? Un urmaş fals. Uneori oa-
menii fac bancnote false. Ele arată ca cele adevărate, dar de fapt 
nu sunt. Iuda Iscarioteanul arăta ca un urmaş al Domnului Isus. Era 
adesea împreună cu grupul celor doisprezece, şi vorbea ca ceilalţi. Şi 
astăzi sunt astfel de adulţi, chiar băieţi şi fete. Ei vorbesc ca şi când 
ar f i creştini, merg împreună cu creştinii, şi vor ca alţii să creadă des-
pre ei că sunt creştini. Dar în adâncul inimii lor, ei ştiu că nu sunt. 
Poate este cineva aşa chiar în mijlocul nostru. Cât de trist este să te 
prefaci doar că eşti un urmaş al Domnului Isus, şi de fapt să nu f ii un 
urmaş adevărat.

Iuda era un urmaş fals, dar mai rău decât aceasta, el avea să-L 
trădeze pe Învăţătorul său.
Îndepărtează toate f igurile.

ACN

Planşa 2-2
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Scena 3 
Fundal opţional: Scenă de templu. Pune-l pe Iuda (3) şi pe preoţi (15).

«	Desfăşurarea evenimentelor: Iuda pleacă la duşmanii Domnului

El a plecat la conducătorii iudeilor. Biblia îi numeşte „preoţii cei 
mai de seamă şi bătrânii“. Nu era pentru prima dată când îi vizita. Cu 
câteva zile mai înainte, mai fusese la ei. 

I-a întrebat: „Ce-mi veţi da, dacă îl dau în mâinile voastre?“
„Îţi vom da treizeci de arginţi“, au spus ei.
Iuda le-a promis că îi va duce la El.
Cât de trist a fost că Iuda, de dragul banilor, a acceptat să-L dea pe 

Domnul Isus pe mâna duşmanilor.
Şi acum era din nou cu duşmanii Domnului Isus.
„Ştiu unde va f i“, le-a spus Iuda. „Acum este timpul să punem 

mâna pe El. Urmaţi-mă. Acela pe care-L voi săruta eu, Acela este.“ 
(În Israel nu era un lucru obişnuit ca bărbaţii să se salute printr-o 
sărutare.)

Au strâns un grup de oameni şi au discutat despre ce aveau să 
facă. 

„Aveţi grijă ca nu cumva să scape.“ 
„Avem nevoie de felinare şi torţe.“
„Avem nevoie de soldaţi cu săbii şi ciomege.“
„Avem nevoie de frânghie să-L legăm.“

Îndepărtează toate f igurile.

Scena 4 
Fundal opţional: Scenă de interior. Pune-L pe Isus şi ucenicii (18a-b).

«	Desfăşurarea evenimentelor: Domnul instituie Cina

Ne întoarcem în camera de sus, unde masa de Paşte era pe sfârşite. 
Domnul Isus a luat o pâine. A ţinut-o în mâinile Sale şi S-a rugat, 
mulţumind lui Dumnezeu pentru ea. Apoi a frânt pâinea, şi a dat-o 
ucenicilor.

„Luaţi, mâncaţi. Acesta este trupul Meu, care se frânge pentru 
voi. Să faceţi lucrul acesta în amintirea Mea.“ 

El le spunea că pâinea este o imagine a ceea ce se va întâmpla cu 
trupul Său.

Apoi a luat un pahar cu vin şi I-a mulţumit lui Dumnezeu pentru el. 
A zis: „Beţi toţi din el. Acesta este sângele Meu care, se varsă 

pentru mulţi.“ 
Le spunea că vinul este o imagine a sângelui Său preţios, care se 

va vărsa pentru mulţi, mulţi alţii. 
Prin moartea Lui, oamenii pot avea iertare pentru păcatele lor. 

Urmaşii lui Isus Hristos sunt toţi aceia care ştiu că El a murit pentru 
ei, şi şi-au pus încrederea în El ca să f ie iertaţi de păcatele lor. Eşti un 
urmaş al Domnului Isus? Dacă eşti, atunci rămâi credincios Lui. 

Unul din lucrurile care te ajută într-adevăr, este amintirea a ceea 
ce Domnul Isus a făcut pentru tine. Când ţi se pare prea greu să-I 
rămâi credincios, adu-ţi aminte cât de mult a suferit El pentru tine. 
Pâinea şi vinul sunt simboluri de aducere aminte, nu numai pentru 
ucenici, dar şi pentru toţi cei ce-L urmează pe Isus. De atunci, toţi 

Planşa 2-1

Lasă câţiva copii să joace pe roluri 
această conversaţie. 

O bucată de argint, probabil un 
siclu, reprezenta plata pentru patru 
zile de muncă. Treizeci de arginţi era 
preţul unui sclav (Exod 21:32). Adu 
la clasă câteva monede de argint 
dacă ai. Copiii vor reţine mai bine 
lecţia, dacă ating obiecte asociate 
cu ea. Preşcolarii se vor bucura 
să le numere.

Planşa 2-3

ACM

Arată cartonul cu aplicaţia pentru 
copilul mântuit: „Dacă ai eşuat, poţi f i 
iertat şi Domnul Isus te va ajuta să f ii 
credincios“. 

Cântec pentru preşcolari: 
Eu cred în Scripură (strofa 2 - El 
muri pe cruce)
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aceia care-L iubesc, iau împreună din pâine şi din vin; se numeşte 
Cina Domnului. Este un timp deosebit pentru ei.
«	Desfăşurarea evenimentelor: Ei merg pe Muntele Măslinilor

Era o seară deosebită, dar tristă pentru Domnul Isus şi pentru uce-
nicii Săi. Au cântat un cântec împreună, şi apoi au plecat spre Mun-
tele Măslinilor.
Îndepărtează toate f igurile.

Scena 5 
Fundal opţional: Scenă nocturnă sau tabla simplă cu f lanel negru. Pune-i pe ucenicii (2, 
4, 5 şi 6) şi pe Isus (7). 

«	Desfăşurarea evenimentelor: Isus le spune că toţi Îl vor părăsi
Pe drum, Domnul Isus le-a spus: „Toţi vă veţi lepăda de Mine în 

această noapte. Dar după ce voi învia, Mă voi întâlni din nou cu voi.“ 
Niciunul nu se gândea să-L părăsească. 
Petru a spus: „Chiar dacă toţi Te vor părăsi, eu nu o voi face.“
Domnul Isus i-a spus lui Petru foarte serios: „Îţi spun adevărul. 

Înainte de a cânta cocoşul de două ori, vei spune de trei ori că nu Mă 
cunoşti.“

„Nu voi spune lucrul acesta, chiar dacă ar trebui să mor pentru 
Tine“, i-a spus Petru. 

Şi toţi ucenicii au spus la fel. 
Este atât de uşor să spui: „Voi f i un urmaş adevărat şi credincios 

al Domnului Isus“, dar uneori este atât de greu. Dacă mergi într-o 
tabără cu şcoala, ai tu un timp de părtăşie cu El? Dacă vrei să-I f ii 
credincios Domnului, atunci trebuie să citeşti Biblia şi să te rogi, 
chiar dacă ceilalţi văd că faci lucrul acesta. Prietenii tăi plănuiesc 
să meargă duminică dimineaţa la patinoar. În mod normal, tu mergi 
la biserică, dar ei te roagă să mergi cu ei. Ce le vei spune, dacă eşti 
credincios Domnului? 
Permite copiilor să dea câteva sugestii. 

Uneori este foarte, foarte greu. Dar Domnul promite că dacă cerem, 
El ne va da har în situaţiile dif icile (Evrei 4:16). Sunt sigur că f iecare 
băiat sau fată, care Îl iubeşte pe Domnul Isus, doreşte cu adevărat 
să-I f ie credincios. Tot aşa au dorit şi ucenicii.
Îndepărtează toate f igurile.

Scena 6
Fundal opţional: Scenă nocturnă. Pune-L pe Isus (7) şi pe ucenici (2, 4, 5 şi 6).
«	Desfăşurarea evenimentelor: Isus se roagă

Au intrat împreună în grădina Ghetsimani. El a spus celor mai 
mulţi ucenici să aştepte până se roagă El.
Îndepărtează-i pe ucenici (5 şi 6).

Dar El i-a luat pe Petru, Iacov şi Ioan cu El în grădină.
„Sunt plin de durere şi întristare“, le-a spus Isus. „Rămâneţi aici, 

şi vegheaţi împreună cu Mine!“
Îndepărtează toate f igurile.

Planşa 2-4

ACM

Planşa 2-4
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Scena 7 
Fundal opţional: Scenă nocturnă. Pune-L pe Isus (20).

A mers puţin mai departe, S-a aruncat la pământ şi Se ruga. El L-a 
rugat pe Tatăl Său, dacă este posibil să nu treacă prin această moarte 
îngrozitoare. Gândul la ceea ce urma să i se întâmple era atât de 
groaznic, încât transpiraţia I se făcuse ca nişte picături mari de sânge 
care cădeau pe pământ.

Isus, Fiul lui Dumnezeu, a fost cuprins de o întristare de moarte 
la gândul că va f i pedepsit de Dumnezeu pentru păcatele omenirii. 
Oare lucrul acesta nu-ţi arată cât de groaznic este păcatul în viaţa ta? 
Nu vezi că ai nevoie să f ii mântuit, şi să devii un urmaş al Domnului 
Isus? 

În timp ce Se ruga, a spus: „Tată, facă-se nu cum vreau Eu, ci cum 
vrei Tu.“
Îndepărtează-L pe Isus (20).

«	Desfăşurarea evenimentelor: Ucenicii dorm

S-a întors la Petru, Iacov şi Ioan. I-a trezit, şi le-a spus: „Oare 
n-aţi putut să staţi treji împreună cu Mine măcar o oră?“
Pune-L pe Isus (20).

Din nou S-a dus să Se roage. S-a rugat de trei ori în acelaşi fel. 
De trei ori i-a găsit pe ucenici dormind. Oare au fost ei credincioşi? 
Nu, ei au greşit.

Dacă eşti urmaş al Domnului Isus, nu-i aşa că uneori greşeşti şi 
tu? Poate că într-o zi o vecină a strigat-o pe mama ta, ca să-i spună că 
te-a văzut împreună cu alţii batjocorind un copil handicapat. Mama 
ta a spus: „Îl voi întreba, dar sunt sigură că vă înşelaţi.“ Ţi-a fost atât 
de ruşine când a trebuit să recunoşti că este adevărat. Mama ta a fost 
mânioasă. Şi a fost şi mai rău atunci când ea a spus: „Şi mai zici că 
eşti creştin.“ Ai greşit, dar Domnul nu te-a părăsit. El este credincios, 
chiar şi atunci când greşeşti. El te va ierta şi te va ajuta ca să nu mai 
greşeşti. Vedem lucrul acesta în viaţa lui Petru, Iacov şi Ioan. 
Înlocuieşte f igura 20 cu f igura 1. Pune-i şi pe ucenici (2 şi 4).

El i-a ajutat să f ie mai curajoşi şi mai credincioşi. Dar în acest 
moment ei nu au reuşit să facă ce le spusese El.
Pune ucenicii (5 şi 6). 

„Iată că a venit ora ca Fiul omului să f ie dat în mâinile păcăto-
şilor“, le-a spus Isus.
Pune-l pe Iuda (21), soldaţii (22) şi conducătorii (15). 

«	Punct culminant: Iuda îi pe conduce duşmani la Isus

Un grup de oameni cu felinare, săbii şi ciomege au intrat în grădină. 
Iuda Iscarioteanul îi conducea. El s-a îndreptat spre Domnul Isus, şi 
L-a sărutat.

Scena 8 
„Iudo, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului?“, a întrebat Domnul 

lsus.

Planşa 2-5

Planşa 2-6

ACN

ACM

Arată cartonul cu aplicaţia pentru 
copilul mântuit.

Cântec pentru preşcolari: 
Dacă ai umbrelă, ploaia nu te udă

Probabil că este nevoie să explici 
copiilor că Domnul Isus s-a prezen-
tat ca „Fiul al omului“.
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El cunoştea planul lui Iuda. Niciunul dintre ucenici nu ştia ce 
făcea Iuda, dar Domnul Isus ştia. 

Poate că atunci când am vorbit despre urmaşi „falşi“ ai spus în 
sinea ta: „Acesta sunt eu!“ Pe noi poţi să ne înşeli aici, pe mama 
sau pe tatăl tău acasă. Dar nu poţi să-L înşeli pe Domnul Isus. El 
cunoaşte pe aceia care sunt adevăraţi urmaşi, şi pe aceia care nu sunt. 
Nu vrei să încetezi să te mai prefaci? Spune-I Domnului Isus totul 
despre tine. Mulţumeşte-I că a trecut prin toate aceste suferinţe, şi a 
murit pentru tine. Roagă-L să te ierte de păcate, şi să facă din tine un 
adevărat urmaş al Lui. Cât de trist este să f ii un „urmaş fals.“ Şi mai 
gravă a fost trădarea Domnului Isus de către Iuda.
«	Punct culminant: Petru taie urechea unui rob

Grupul de oameni pe care-i conducea Iuda nu a avut nevoie de 
săbii sau bâte. Domnul Isus nu încerca să scape. Ştia că era voia lui 
Dumnezeu ca El să f ie prins. Dar Petru se pregătea de luptă. El a scos 
sabia şi a tăiat urechea unuia din duşmanii lui Isus.

„Pune-ţi sabia la loc“, a spus Domnul Isus, şi a vindecat urechea 
duşmanului. 

Petru a încercat să-I f ie credincios, dar a procedat greşit. Dacă 
spui tatălui tău pe un ton ridicat: „Dacă nu crezi Biblia şi nu te în-
crezi în Isus, nu vei ajunge niciodată în cer“, eşti credincios Dom-
nului Isus, dar mărturiseşti despre El într-un mod nepotrivit. Nu este 
bine să ridici tonul, să te cerţi sau să ataci, atunci când vorbeşti altora 
despre Domnul. Petru a trebuit să înveţe şi această lecţie. El a pus 
sabia deoparte.
«	Concluzie: Isus este arestat

Soldaţii, cu săbiile şi ciomegele în mâini, s-au strâns în jurul Dom-
nului Isus şi L-au arestat. 
Înlocuieşte-L pe Isus (1) cu f igura 24.

Ucenicii au fost îngroziţi. S-au temut că ar putea f i arestaţi şi ei, 
aşa că au fugit. 
Îndepărtează-i pe ucenici (2, 4, 5, şi 6).

Dar cum rămâne cu promisiunea lor de a f i credincioşi? Încă o 
dată au greşit.

Este bine să ştim că atunci când greşim, Domnul Isus nu ne 
părăseşte. El ne iartă şi ne ajută să-I f im credincioşi. Am avut câteva 
cuvinte mai deosebite în lecţia de astăzi. Care sunt ele?
Greşeală Petru şi ceilalţi au greşit.

Fals Iuda a fost un urmaş „fals.“ Nu era un urmaş adevărat. 
Eşti şi tu un creştin cu numele? Renunţă la aceasta 
acum. Roagă-L pe Domnul Isus să te ierte de păcatul 
tău, şi să te facă urmaşul Lui. El a promis că nu-l va 
izgoni pe cel ce vine la El (Ioan 6:37). Te va ajuta să 
f ii …

Credincios Lui.
Îndepărtează toate f igurile.

ACM

ACN

ACM

ACN

Invitaţie pentru preşcolari: 
Cântaţi „Fiindcă atât de mult a iubit 
Dumnezeu lumea“. Fă referire la 
versetul din Ioan 3:16 şi invită-i să-L 
primească pe Domnul Isus. Expli- 
că-le ce înseamnă „a crede“. Cei 
care au întrebări sau vor să creadă 
în Domnul Isus, să se aşeze cu tine 
pe covoraşul povestirilor. 
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Întrebări de recapitulare

1. De ce îşi aminteau evreii la Paşte? (De timpul când Dumnezeu 
i-a salvat de îngerul morţii.)

2. Ce au spus ucenicii, atunci când Isus le-a spus că unul dintre ei 
Îl va vinde? (Au întrebat: „Nu cumva sunt eu?“)

3. Ce fel de urmaş era Iuda? (fals)

4. Cine era singura persoană din grupul lor, care cunoştea planul 
lui Iuda? (Isus)

5. Pentru câţi arginţi L-a vândut Iuda pe Învăţătorul său? (treizeci 
de arginţi)

6. De ce ne amintesc pâinea şi vinul de la Cina Domnului? (trupul 
şi sângele lui Hristos)

7. Ce au spus Petru şi ceilalţi ucenici, când Domnul Isus le-a spus 
că-L vor părăsi? (Că ei niciodată nu vor face aceasta.)

8. Cum L-au părăsit Petru, Iacov şi Ioan pe Învăţătorul lor în 
grădina Ghetsimani? (Au adormit, în timp ce Isus se ruga.)

9. De ce era Domnul Isus într-o agonie atât de mare, în timp ce se 
ruga? (Din cauza păcatelor care urma să le răscumpere.)

10. Cum le-a arătat Iuda duşmanilor pe cine să aresteze? (El L-a 
sărutat pe Isus.)

11. Ce a făcut Petru, pentru a-şi arăta loialitatea? (A tăiat urechea 
unui rob al marelui preot.)

12. Ce a făcut Domnul Isus acelui rob? (L-a vindecat.)

Întrebări de recapitulare pentru preşcolari

1. Cine este Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii? (Dom-
nul Isus)

2. Ce făceau Petru, Ioan şi Iacov în grădină, în timp ce Domnul 
Isus se ruga? (dormeau)

3. Cum L-au găsit soldaţii pe Domnul Isus? (Iuda le-a arătat unde 
se af la El.)

4. De ce au fugit ucenicii, când soldaţii L-au arestat pe Domnul 
Isus? (Le era frică.)

Joc de recapitulare pentru 
preşcolari

Numără monedele

Pune într-un săculeţ de material 
textil treizeci de monede mici sau 
cartonaşe rotunde învelite în staniol. 

Numără monedele împreună cu 
copiii, reamintindu-le că Iuda a primit 
treizeci de arginţi, pentru că L-a 
vândut pe Domnul Isus. 

Dă f iecărui copil câteva monede. 
Când un copil răspunde la o între-
bare, va veni şi va pune monedele 
în săculeţ. 

Foloseşte întrebările pentru 
preşcolari de la lecţia 1 şi 2, şi 
continuă până când toate monedele 
au fost puse în săculeţ. 

Dacă timpul permite, mai număraţi 
o dată monedele împreună. 
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Text biblic pentru învăţător
Matei 26:57 – 27:31
Marcu 14:53 – 15:20
Luca 22:54 – 23:25
Ioan 18:13 – 19:16

Adevăr central
Domnul Isus Hristos nu a păcătuit niciodată

Aplicaţie
Nemântuit: Pentru că El este fără păcat, te poate 

mântui.

Mântuit:     Ascultarea Lui îţi este atribuită ţie. 

Verset de memorat
„Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, 
El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, ca să ne 
aducă la Dumnezeu.“ 
1 Petru 3:18

Versete de memorat pentru preşcolari
Recapitulare Ioan 3:16.

Metodă de repetiţie pentru preşcolari
Verset cântat
Cântaţi Ioan 3:16. 

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

sau
Figurile de f lanelograf: 15, 22, 24, 25, 27, 28  ♦
şi 29
Fundaluri (opţional): Scenă de interior. ♦

Activitate în clasă
 Un casetofon şi un microfon ♦
 Un tub de la prosoapele de hârtie pentru  ♦
bucătărie, pictat sau învelit în hârtie colorată
 Carioci ♦
Şerveţele de masă. ♦

Schiţa lecţiei

Introducere

Imaginea lui Marcu, care este certat pentru 
ceva rău.

Desfăşurarea evenimentelor

1. Judecat înaintea sinedriului
 – martori mincinoşi   AC
 – „Eşti Tu Fiul lui Dumnezeu?“   AC

2. Pentru prima oară înaintea lui Pilat
 – El zice că este Împărat ACN
 – întărâtă poporul din Galileea

3. Trimis la Irod

4. A doua oară înaintea lui Pilat
 – „Bateţi-L, apoi Îi voi da drumul!“
 – Eliberarea unui întemniţat – Baraba? 

ACN
 – Isus bătut, încoronat cu spini, 
    îmbrăcat cu o haină  ACM
 – Pilat Îl interoghează din nou
 – Pilat încearcă din nou să-L elibereze
 – „Atunci nu eşti prieten cu cezarul!“

Punctul culminant

Pilat îşi spală mâinile

Concluzia

Pilat Îl predă iudeilor   ACN

Lecţia 3
Judecata
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Lecţia
«	Introducere: Imaginea lui Marcu, care este certat pentru ceva rău

Marcu s-a enervat pe sora lui. Ea a vărsat cerneală pe covor, dar 
a dat vina pe el. „Marcu m-a împins“, i-a spus ea mamei. Nu era 
adevărat, dar mama a crezut-o. Se aştepta ca Marcu să f ie de vină, 
pentru că el era adesea vinovat, şi l-a certat pe el. Acum Marcu nu 
mai avea voie să se ducă la piscină împreună cu prietenii lui. A fost 
pedepsit pentru ceva ce nu a făcut. „Dar este nedrept“, s-a revoltat el. 
Este greu, atunci când eşti pedepsit pe nedrept, nu-i aşa? Astăzi vom 
auzi despre cel mai nedrept lucru care s-a petrecut vreodată. 

Începe cu arestarea Domnului Isus.

Scena 1 
Fundal opţional: Scenă de interior. Pune pe marele preot şi pe conducătorii religioşi (25), 
pe Isus (24) şi pe soldaţi (22).

«	Desfăşurarea evenimentelor: Judecat înaintea sinedriului

Soldaţii L-au luat pe Isus şi L-au dus la palatul marelui preot. El 
a fost ţinut prizonier, a fost batjocorit şi bătut. Conducătorii religioşi 
erau invidioşi pe Domnul Isus, Îl urau şi doreau ca El să f ie omorât. 
Dar pentru aceasta trebuiau să aibă dovezi. 
«	Desfăşurarea evenimentelor: Martori mincinoşi

Trebuiau să dovedească că a făcut lucruri rele. Cei mai mulţi din-
tre ei Îl cunoşteau, şi L-au urmărit îndeaproape, dar n-au găsit niciun 
lucru de care să-l acuze. Aşa că au adus câţiva martori mincinoşi.

Dis-de-dimineaţă, când abia se lumina de ziuă, au început să-L 
judece. Domnul Isus a fost adus înaintea conducătorilor religioşi. 
Era singur, fără niciun prieten.

Apoi au fost aduşi oamenii care să-l acuze. Dar tot ce au spus ei, a 
fost neadevărat – toată lumea şi-a dat seama că ei minţeau.

De ce era oare atât de greu să-L găsească vinovat? 
Permite copiilor să răspundă.

Pentru că Isus nu era vinovat pentru niciun lucru rău. Nu a păcătuit 
niciodată; cei care au fost cu El, care L-au urmărit, nu L-au văzut 
niciodată păcătuind. Niciodată nu a gândit un lucru rău. El a făcut în-
totdeauna exact ceea ce a dorit Dumnezeu-Tatăl. Biblia ne spune că 
El era „fără păcat“ (Evrei 4:15). El este singura persoană fără păcat. 

În cele din urmă un martor a spus: „Noi L-am auzit zicând: «Eu 
voi strica templul acesta, făcut de mâini omeneşti, şi în trei zile voi 
ridica un altul, care nu va f i făcut de mâini omeneşti.»“ Biblia spune 
foarte clar că Domnul Isus s-a referit la trupul Său şi nu la construcţia 
templului. Prin aceasta El le-a spus oamenilor că El va învia a treia zi.
«	Desfăşurarea evenimentelor: „Eşti Tu Fiul lui Dumnezeu?“

Marele preot L-a întrebat imediat: „Ce vrei să spui cu aceasta?“
Domnul Isus a stat liniştit, şi nu i-a răspuns nimic. Aceasta l-a 

înfuriat pe marele preot. „Te jur, pe Dumnezeul cel viu, să ne spui 
dacă eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.“

AC

Planşa 2-6

Planşa 3-2

Domnul Isus a fost dus mai întâi la 
casa lui Ana, marele preot din perioa-
da anterioară, apoi la ginerele lui, 
Caiafa, care era marele preot atunci. 

Acest proces era ilegal, f iindcă 
avea loc noaptea. Comportamentul 
violent al conducătorilor religioşi 
era, de asemenea, ilegal şi foarte 
umilitor. 
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Atunci Domnul Isus a răspuns: „Da“, i-a răspuns Isus, „sunt! 
Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veţi vedea pe Fiul omului 
şezând la dreapta puterii lui Dumnezeu şi venind pe norii cerului.“

Ei s-au unit cu toţii, şi L-au întrebat: „Deci Tu eşti Fiul lui 
Dumnezeu?“

„Aveţi dreptate, sunt“, le-a răspuns Isus.
Ei nu credeau, dar era adevărat. Domnul Isus este Fiul lui 

Dumnezeu. De aceea ei nu au putut să dovedească că este vinovat 
de vreun păcat. El era Dumnezeu şi om în aceeaşi persoană. Noi nu 
putem înţelege lucrul acesta, dar ştim din Biblie că El n-a avut niciun 
păcat.  

„Fiul lui Dumnezeu!“ Era exact ceea ce dorea să audă marele 
preot din gura Domnului Isus. „Minte!“, a strigat el, întorcându-se 
spre ceilalţi. „Aţi auzit ce a spus? Ei, ce spuneţi?“

„Este vinovat“, au răspuns ei. „Merită să moară!“
Dar iudeii nu-L puteau condamna la moarte. Ei trebuiau să-l 

convingă pe conducătorul roman să o facă. Duşmanii Lui L-au lo-
vit şi L-au scuipat. Apoi L-au condus din palatul marelui preot spre 
locuinţa lui Pilat, guvernatorul roman.
Îndepărtează toate f igurile.

Scena 2
Fundal opţional: Scenă de interior. Pune-l pe marele preot (27), pe conducătorii religioşi 
(15), pe Isus (24), Pilat (28) şi pe soldaţi (22).

«	Desfăşurarea evenimentelor: Pentru prima oară înaintea lui Pilat

Dis-de-dimineaţă Pilat a văzut o mulţime de preoţi şi bătrâni iudei 
venind spre palatul şi sala sa de judecată, aducând împreună cu ei un 
prizonier. A ieşit afară, şi i-a întrebat: „De ce-L aduceţi pe acest om 
aici? Ce a făcut?“
«	Desfăşurarea evenimentelor: El zice că este Împărat

Ei i-au răspuns: „Dacă n-ar f i fost un răufăcător, nu L-am f i dat noi 
în mâinile tale. Pe Omul acesta L-am găsit aţâţând naţiunea noastră 
la răscoală, oprind a plăti bir cezarului şi zicând că El este Hristosul, 
Împăratul“ (din Ioan 18:30, Luca 23:2).

Iudeii ştiau că lui Pilat nu-i va păsa că Isus a spus că este Fiul lui 
Dumnezeu. Dar dacă a pretins că este Împărat, aceasta l-ar f i deranjat.

Pilat a intrat în sala de judecată unde era Isus, singur.
Îndepărtează pe marele preot (27), pe conducători (15) şi pe soldaţi (22).

„Eşti Tu Împăratul iudeilor?“, L-a întrebat el.
Domnul Isus i-a răspuns: „Împărăţia Mea nu este din această lume. 

Dacă ar f i fost, slujitorii Mei s-ar f i luptat, ca să nu f iu arestat.“
„Eşti totuşi un Împărat?“, a insistat Pilat.
„Da, sunt“, a răspuns Domnul Isus.
Pilat a ieşit afară la marele preot şi la ceilalţi care mai erau acolo: 

„L-aţi adus pe acest om la mine, dar eu nu găsesc nicio vină în El. 
Nu merită să moară.“ 

AC

Planşa 3-4

Planşa 3-5
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Nu era nicio vină în Domnul Isus. Ce diferit era El faţă de acei 
conducători religioşi, plini de invidie. Ce diferit era El faţă de Pilat 
cel crud şi mândru. Ce diferit faţă de tine şi faţă de mine. Noi toţi 
am fost neascultători de Dumnezeu. Noi toţi suntem vinovaţi. Bi-
blia spune: „Nu este niciunul neprihănit, niciunul măcar“ (Romani 
3:10). Iei tu jucăriile fratelui tău mai mic sau îl împingi? Acest lucru 
este neplăcut înaintea lui Dumnezeu. Strigi cu mânie la mama ta? 
Aceasta, de asemenea, te face vinovat înaintea lui Dumnezeu. Noi 
toţi merităm să f im pedepsiţi veşnic în acel loc îngrozitor, numit iad. 
Nu poţi spune: „Eu nu merit lucrul acesta.“ Dumnezeu spune că îl 
meriţi. Singurul care nu merită nicio pedeapsă a fost Domnul Isus 
Hristos. 
Pune-l pe marele preot (27), conducătorii (15) şi pe soldaţi (22).

«	Desfăşurarea evenimentelor: Întărâtă poporul din Galileea

Dar iudeii erau hotărâţi să-L omoare. Erau mânioşi când au auzit 
verdictul lui Pilat. „El a încercat să aţâţe poporul la răscoală, în Gali-
leea şi în toată ţara până aici!“, au strigat ei.

„Galileea“ s-a gândit Pilat. „El este din Galileea! Îl voi trimite 
la Irod, conducătorul Galileii. Să-L judece el.“ Era o cale bună de 
scăpare pentru Pilat. Irod era în Ierusalim, şi putea să decidă ce să 
facă cu Isus.
Îndepărtează toate f igurile.

«	Desfăşurarea evenimentelor: Trimis la Irod

Dar nu s-a întâmplat aşa. Irod L-a interogat pe Domnul Isus, dar 
El nu a răspuns nimic. Irod nu a găsit niciun motiv pentru care să 
f ie pedepsit Domnul Isus, dar Irod i-a pus pe soldaţi să-şi bată joc 
de El şi să-L bată. Apoi Irod L-a trimis înapoi la Pilat, spunând că 
nu a găsit niciun motiv pentru care Isus trebuie să moară. În Biblie 
citim că Irod şi Pilat s-au împrietenit unul cu altul, căci mai înainte 
se duşmăneau unul pe altul. Amândoi au luat o decizie greşită, care 
i-a apropiat unul de celălalt.

Scena 3 
Fundal opţional: Tablă simplă. Pune-L pe Isus (24), pe Pilat (28), pe marele preot (27), 
pe conducători (15) şi pe soldaţi (22).

«	Desfăşurarea evenimentelor: A doua oară înaintea lui Pilat

Pilat nu ştia ce să facă. Era clar că acest om nu merita moartea. 
Chiar şi soţia lui Pilat i-a trimis un mesaj, avertizându-l să nu-L con-
damne pe acest om bun. „Dar dacă nu o voi face, iudeii mă vor pârî 
cezarului“, s-a gândit el. „Ce să fac?“
«	Desfăşurarea evenimentelor: „Bateţi-L, apoi Îi voi da drumul!“

A ieşit afară şi le-a spus iudeilor: „Nu găsesc niciun motiv pentru 
a-L condamna. După ce voi pune să-L bată, Îi voi da drumul.“ Dar 
toţi au strigat: „La moarte cu El! La moarte cu El!“ 
«	Desfăşurarea evenimentelor: Eliberarea unui întemniţat – Baraba?

Dintr-odată, Pilat şi-a amintit ceva. În f iecare an, de sărbătoarea 
Paştelui, era eliberat un prizonier. Iudeilor le era oferită şansa de 
a alege acel prizonier. Probabil că cel mai rău prizonier la care s-a 

Planşa 3-4

Planşa 3-4

Foloseşte exemple de păcat, 
cunoscute copiilor cărora le predai. 

ACN

Tăcerea Domnului Isus în faţa 
acuzatorilor Lui a fost profeţită în 
Isaia 53:7.
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gândit Pilat, şi care fusese condamnat la moarte, era Baraba. Era un 
criminal, care făcuse multă agitaţie în popor. 

„Pe cine vreţi să vă eliberez? Pe Isus sau pe Baraba?“, a întrebat 
Pilat.
Pune mulţimea (29).

„Preoţii cei mai de seamă şi bătrânii au convins mulţimea să ceară 
pe Baraba, iar pe Isus să-L omoare“ (Matei 27:20). Mulţimea era din 
ce în ce mai mare, căci oamenii se adunau să vadă ce era cu agitaţia 
aceea. Şuşoteau şi dădeau din cap. Apoi mulţimea a strigat: „Îl vrem 
pe Baraba! Eliberează-l pe Baraba!“

Lui Pilat nu-i venea să creadă ceea ce auzea. „Atunci ce să fac cu 
Isus, cel care Se cheamă Mesia?“, a întrebat el. Mulţimea a strigat 
din nou: „Răstigneşte-L! Răstigneşte-L! Să f ie omorât!“

Era atât de nedrept. Cel desăvârşit, cel fără păcat, urma să moară; 
iar Baraba, care merita moartea, urma să f ie eliberat. Într-un fel, 
aceasta este o imagine a ceea ce se întâmplă aceluia care se încrede 
în Isus, pentru a f i mântuit din păcat. Cu siguranţă, Domnul Isus  
nu a meritat moartea, nu a meritat să ia asupra Lui acea îngrozi-
toare pedeapsă pentru păcat. Dar El a luat-o. Tu şi eu meritam acea 
pedeapsă. Dar dacă crezi că Isus Hristos a luat pedeapsa în locul tău, 
şi dacă te încrezi în El pentru a f i mântuit, atunci nu vei mai f i pedep-
sit pentru păcatul tău. Dacă Domnul Isus nu ar f i fost desăvârşit, nu 
ar f i putut muri în locul nostru. 
«	Desfăşurarea evenimentelor: Isus bătut, încoronat cu spini, îmbrăcat cu o haină

Domnul Isus nu a încercat să scape nici atunci când a fost dus să 
f ie biciuit. 
Îndepărtează-l pe Pilat (28), pe marele preot (27), pe conducători (15) şi mulţimea (29).

De ce? Ştia că aşa trebuia să se întâmple; şi în curând avea să 
moară pe cruce pentru păcatele noastre. Apoi au adus o coroană 
de spini, şi I-au îndesat-o pe cap. Au adus o haină vişinie, şi L-au 
îmbrăcat cu ea. În loc de sceptru, I-au pus în mână o trestie. 
Îndepărtează toate f igurile.

Au îngenuncheat înaintea Lui, şi îşi băteau joc de El, zicând: 
„Plecăciune, Împăratul iudeilor“. Îl scuipau şi Îl loveau. Dar „El nu 
a deschis gura“ (Isaia 53:7). Nici atunci nu S-a luptat cu ei. El nu a 
păcătuit; ci a ascultat de Tatăl Său ceresc. 

Ştii tu, băiat sau fată creştină, că atunci când ţi-ai pus încrederea 
în Domnul Isus ca Mântuitor, acea viaţă desăvârşită a Domnului Isus 
ţi-a fost atribuită ţie? Este ca şi când tu I-ai dat Lui tot păcatul tău; iar 
El te-a eliberat, şi ţi-a dat în schimb „desăvârşirea“ Lui. Dumnezeu 
te vede ca şi cum ai trăi viaţa fără păcat, aşa cum a trăit-o Mân-
tuitorul tău. Atunci când păcatul tău a fost luat, şi când ascultarea 
Domnului Isus îţi este socotită ca aparţinând ţie, atunci tu eşti socotit 
neprihănit înaintea lui Dumnezeu. Desigur, tu nu eşti perfect, dar 
Dumnezeu te vede perfect prin Isus Hristos. Cât de mult trebuie să-I 
mulţumim Domnului Isus, pentru că nu a păcătuit, nici chiar atunci 
când era batjocorit.

ACN

ACM

Planşa 3-6

Ajută copiilor să înţeleagă că 
Domnul Isus a suferit şi a murit 
în locul lor. 

Personalizează predarea folosind 
pronumele personal „tu“.

Dacă ai, adu cu tine o ramură cu 
spini, pe care copiii să o mânuiască 
cu grijă. 

Arată cartonul cu aplicaţia pentru 
copilul mântuit: „Ascultarea Lui îţi 
este atribuită ţie.“
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«	Desfăşurarea evenimentelor: Pilat Îl interoghează din nou

Pilat nu rezolvase încă cazul Isus. Nu avea curajul să-I dea drumul 
lui Isus. A mai vorbit încă o dată cu Isus. Domnul Isus i-a spus că el, 
Pilat, are putere să-L dea să f ie răstignit, numai pentru că acesta este 
planul lui Dumnezeu.

Scena 4 
Fundal opţional: Tablă simplă. Pune-l pe marele preot (27), pe conducători (15), pe Pilat 
(28), pe Isus (24) şi pe soldaţi (22).

«	Desfăşurarea evenimentelor: Pilat încearcă din nou să-L elibereze

Pilat L-a adus pe Domnul Isus pentru ultima oară înaintea 
mulţimii.

„Voi pune să-L bată şi apoi Îi voi da drumul“, a spus el oame-
nilor. 
«	Desfăşurarea evenimentelor: „Atunci nu eşti prieten cu cezarul!“

Ei au început imediat să strige: „Dacă dai drumul acestui om, nu 
eşti prieten cu cezarul!“
«	Punct culminant: Pilat îşi spală mâinile

Acest lucru l-a înfricoşat pe Pilat. Nu dorea să cadă în dizgraţia 
cezarului. Dar nici nu voia să f ie răspunzător de moartea lui Isus. A 
luat un vas cu apă, şi şi-a spălat mâinile înaintea mulţimii, ca şi când 
şi-ar f i spălat vina. 
«	Concluzie: Pilat Îl predă iudeilor

Apoi a spus: „Eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului aces-
tuia. Treaba voastră“ (Matei 27:24). „Vom lua asupra noastră această 
vină!“, au strigat oamenii.

Tu şi eu trebuie să spunem: „Şi eu sunt vinovat.“ Din cauza 
păcatelor noastre, Isus Hristos, Fiul desăvârşit al lui Dumnezeu, a 
trecut prin toată această suferinţă şi prin moarte. El a făcut-o pen-
tru a f i Mântuitorul nostru. Eşti tu recunoscător că El a fost fără 
păcat? Pentru că altfel nu ar f i putut f i Mântuitorul nostru. Dar El 
a suferit şi a murit: „Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, ca să ne 
aducă la Dumnezeu“ (1 Petru 3:18). Dacă nu ţi-ai pus încrederea 
în El, gândeşte-te la pedeapsa pe care o meriţi pentru păcatul tău. 
Gândeşte-te la Isus Hristos, care a luat pedeapsa şi a murit în locul 
tău. Nu vrei să te încrezi în El chiar acum? Spune-I că îţi pare rău 
pentru toate lucrurile rele din viaţa ta. Mulţumeşte-I că a murit în 
locul tău. Roagă-L să te mântuiască.
Îndepărtează toate f igurile.

Întrebări de recapitulare

1. De ce au spus conducătorii iudei că Isus trebuie să moară? (Pen-
tru că a spus că este Fiul lui Dumnezeu.)

2. La cine L-au dus ei ca să f ie judecat? (la Pilat)

3. De ce a vrut Pilat să-L elibereze pe Isus Hristos? (Nu a găsit 
nimic rău în ceea ce a făcut El.)

ACN

Adu la clasă un lighean cu apă, 
pentru a arăta copiilor cum, probabil, 
a încercat Pilat să-şi spele mâinile 
de orice vină. 

Invitaţie pentru preşcolari: 
Cântaţi „Fiindcă atât de mult a iubit 
Dumnezeu lumea“. Fă referire la 
versetul din Ioan 3:16 şi invită-i să-L 
primească pe Domnul Isus. Expli-
că-le ce înseamnă „a crede“. Cei 
care vor să creadă în Domnul Isus, 
să rămână cu tine pe covoraşul 
povestirilor. 
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4. De ce este important pentru noi că Isus nu a făcut niciodată 
 vreun rău? (Pentru că numai un om fără păcat putea f i Mântu-

itorul nostru.)

5. La cine L-a trimis Pilat pe Isus? (la Irod)

6. Ce şansă le-a dat Pilat iudeilor? (Să-L elibereze pe Isus sau pe 
Baraba.)

7. Pe cine au ales iudeii? (pe Baraba)

8. Cum şi-au bătut joc soldaţii de Domnul Isus? (I-au pus o cunună 
de spini pe cap, haină şi o trestie, în loc de sceptru.)

9. Cum a arătat Pilat că nu doreşte să ia asupra lui vina pentru 
moartea Domnului Isus? (Şi-a spălat mâinile.)

10. Cine i-a dat putere lui Pilat să-L răstignească pe Isus? (Dumnezeu-
Tatăl)

11. De ce eşti eliberat, atunci când te încrezi în Domnul Isus? (de tot 
păcatul tău)

12. Atunci când te încrezi în Domnul Isus, ce îţi este atribuită ţie? 
(viaţa fără păcat a Domnului Isus)

Întrebări de recapitulare pentru preşcolari

1. Este Isus Fiul lui Dumnezeu? (da)

2. A păcătuit Domnul Isus vreodată? (nu)

3. Era Baraba un om bun? (nu)

4. A murit Domnul Isus pentru păcatele noastre? (da)

Activitate în clasă 

Interviu

Ia un interviu câtorva copii, cu următoarea întrebare: „Ai fost mar-
torul procesului de judecată a Domnului Isus. De ce crezi că nu a 
fost un proces drept? 

Dacă foloseşti un reportofon, interviul va f i mai plauzibil. 

Activitate în clasă

Păcatul mărturisit
Pictează cu acuarele sau înveleşte într-o hârtie colorată un tub de carton de la prosoapele 
de hârtie pentru bucătărie. Scrie pe câteva prosoape de hârtie păcate specif ice (de exem-
plu: furturi, înjurături, minciună, bătaie). 

Fiind copii ai lui Dumnezeu, putem să vorbim oricând cu El. El 
este întotdeauna gata să asculte, şi să răspundă rugăciunilor noastre. 
Vorbeşte prin tub, pentru a demonstra claritatea sunetului: „Doamne, te iubesc!“

Joc de recapitulare pentru 
preşcolari

Cucurigu

Pune întrebări copiilor.

De fiecare dată când răspunsul la 
o întrebare este „nu“, copiii trebuie 
să se ridice şi să cânte „Cucurigu!“. 
Dacă răspunsul este „da“, nu trebuie 
să facă nimic.

Dacă vrei, pune şi alte întrebări la 
care răspunsul să fie „nu“ sau „da“. 
Continuă cât copiii sunt interesaţi şi 
îţi permite timpul.
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Când ascultăm de Dumnezeu, şi nu păcătuim, este ca şi cum am 
vorbi prin acest tub. Dumnezeu ne aude, şi răspunde rugăciunilor 
noastre. Dar ce se întâmplă când în viaţa noastră mai este păcat? 
Vorbeşte despre păcatele scrise pe prosoapele de hârtie, în timp ce umpli tubul cu ele. După 
ce toate sunt înăuntru, strigă prin tub: „Doamne, am nevoie de ajutorul tău, astăzi!“

La fel cum prosoapele de hârtie au înfundat tubul, şi nu lasă ca 
sunetul să f ie auzit clar, păcatul blochează rugăciunile tale către 
Dumnezeu. Dumnezeu vrea să stai departe de păcat, şi faci aceas-
ta doar prin puterea Duhului Sfânt. Dar ce trebuie să faci când 
greşeşti? 
Lasă-i să răspundă, apoi citeşte 1 Ioan 1:9. 

Trebuie să Îi mărturiseşti păcatul tău (să f ii de acord cu Dumnezeu 
că ai păcătuit) lui Dumnezeu. Când îţi mărturiseşti cu sinceritate 
păcatul, şi vrei să te laşi de el, Dumnezeu promite să te ierte. 
Scoate prosoapele de hârtie, şi strigă prin tub: „Doamne, Îţi mulţumesc pentru iertarea Ta!“

Gândeşte-te acum la păcatele pe care vrei să i le mărturiseşti lui 
Dumnezeu. 
Rugaţi-vă împreună în linişte.
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Text biblic pentru învăţător
Matei 27:31-66
Marcu 15:20-47
Luca 23:26-56
Ioan 19:16-42

Adevăr central
Domnul Isus a murit în locul păcătoşilor

Aplicaţie
Nemântuit: Pune-ţi încrederea în El, căci El a 

murit în locul tău.

Mântuit:     Iubeşte-L mai mult, şi mulţumeşte-I 
mai des.

Verset de memorat
„Isus … pentru bucuria care-I era pusă înainte, 
a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi stă la 
dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.“
Evrei 12:2

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

sau
Figurile: de la 29 la 38 ♦
Fundaluri (opţional): Scenă deluroasă,  ♦

 scenă cu grădina
şi

 Poza unei perdele ♦

Schiţa lecţiei

Introducere

„Ştefan, ţi-am spus de atâtea ori să nu mai 
împingi oamenii pe scări.“

Desfăşurarea evenimentelor

1. Conducătorii iudei erau foarte fericiţi

2. Isus purtându-Şi crucea este dus 
 la Golgota

3. Simon Îi duce crucea

4. Soldaţii Îl pironesc pe cruce

5. El se roagă: „Tată, iartă-i!“  ACN

6. Sunt răstigniţi doi tâlhari
– unul îi vorbeşte urât Domnului Isus
– celălalt se pocăieşte           ACN, ACM

7. La amiază se lasă întunericul

8. Isus este despărţit de Tatăl Său AC

9. Isus – „S-a sfârşit.“

Punctul culminant

Sutaşul roman spune: „Omul acesta 
era Fiul lui Dumnezeu!“

Perdeaua din lăuntrul templului 
se rupe  ACN

Concluzia

Iosif Îl îngroapă pe Isus  ACN 
 

Lecţia 4
Răstignirea
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Lecţia
Pregăteşte cu câţiva copii mai mari următoarea scenetă, care explică ce înseamnă un 
înlocuitor.

«	Introducere: „Ştefan, ţi-am spus de atâtea ori să nu mai împingi oamenii pe scări.“

Profesorul:  Ştefan, ţi-am spus de atâtea ori să nu mai împingi oa-
menii pe scări. Te-am văzut împingând-o pe Amalia. 
Trebuie să f ii pedepsit.

Ştefan:  Iertaţi-mă, domnule profesor; nu voi mai face asta 
niciodată.

Profesorul:  Am mai auzit asta şi altă dată. Pedeapsa ta va f i, ca vi-
neri după-amiază să faci ordine în dulapul cu materiale.

Ştefan:  Dar, domnule profesor, noi ne antrenăm atunci pentru 
meci. Trebuie să f iu acolo.

Profesorul:  Ar f i trebuit să te gândeşti la aceasta înainte de a o îm-
pinge pe Amalia.

Ştefan:  Vă rog, domnule profesor, numai de data aceasta.
Profesorul:  Nu, o meriţi; vineri rămâi!
Mihai:  Domnule profesor, dacă îmi permiteţi, fac eu ordine în 

dulapul cu materiale. Ei au nevoie de Ştefan în echipă.
Profesorul:  Deci tu te oferi să iei locul lui Ştefan – un fel de înlo-

cuitor, eh?
Mihai:  Da, domnule, dacă îmi permiteţi.
Profesorul  (gândindu-se): Să-l las oare să facă aceasta? 
 (cu voce tare): Bine Mihai. Dacă tu vrei să iei pedeapsa lui 

Ştefan, atunci Ştefan poate pleca să se antreneze.
Ştefan:  Am avut înlocuitori în echipa mea înainte, dar nimeni 

nu a vrut să ia asupra lui vina mea. Multe mulţumiri!
Poate niciodată nu ţi s-a întâmplat ca cineva să f ie înlocuitorul 

tău, şi să ia asupra lui pedeapsa ta. Nu se întâmplă prea des. S-a 
întâmplat însă, odată, când Isus a fost pedepsit.
«	Desfăşurarea evenimentelor: Conducătorii iudei erau foarte fericiţi

Conducătorii iudei erau foarte fericiţi. În sfârşit Isus nu le va mai sta 
în cale. Pilat a permis ca El să f ie răstignit.

Scena 1
Fundal opţional: Scenă cu dealuri. Pune mulţimea (29), pe Isus (30) şi pe soldaţi (31). 

«	Desfăşurarea evenimentelor: Isus purtându-Şi crucea este dus la Golgota

Soldaţii nemiloşi, conducătorii religioşi şi mulţimea L-au luat pe 
Isus şi L-au condus în afara oraşului, pentru a f i omorât. Urma să f ie 
pironit pe o cruce, şi chiar L-au pus să o ducă. Crucea era grea, iar 
după tot chinul îndurat, Domnul Isus era slăbit. După ce a dus-o o 
parte din drum, S-a împiedicat şi a căzut.
«	Desfăşurarea evenimentelor: Simon Îi duce crucea

Chiar atunci trecea pe acel drum un om puternic, care era probabil 
în drum spre Ierusalim. „Iată aici un om care poate să-I ducă crucea“, 
a strigat cineva. Soldaţii l-au obligat pe acest om, numit Simon, să-I 
ducă crucea lui Isus tot restul drumului. Simon provenea din Cirene, 
din Nordul Africii.

Dacă îţi permite timpul, pune pe 
copii să recapituleze pe scurt eveni-
mentele din lecţia anterioară. 

Planşa 4-1
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Îndepărtează toate f igurile.

Scena 2
Mulţimea mergea spre un deal din afara Ierusalimului, Golgota. 

Probabil că mulţi dintre prietenii lui Isus nu ştiau ce se întâmplă, pen-
tru că nu era nici măcar ora nouă dimineaţa. Dar vestea se răspândea 
foarte repede. 

„Grăbiţi-vă! Grăbiţi-vă! Îl duc pe Isus pe Golgota, ca să-L răstig-
nească!“ 

Mulţi dintre prietenii lui Isus s-au alăturat mulţimii. Cât de trişti 
erau ei! Au sperat atât de mult că El este Fiul lui Dumnezeu, şi iată, 
acum El era dus la moarte. A făcut atâtea minuni, dar se pare că nu 
este în stare să scape de duşmanii Lui. El ar f i putut să cheme în 
ajutor mii de îngeri. Şi în loc să facă aşa, El suferea de bună voie, 
lăsându-Se dus la moarte. Dar nimeni nu-L obliga să facă lucrul 
acesta. El Şi-a dat viaţa de bună voie, pentru păcătoşi. De aceea mer-
gea pe drumul spre Golgota.
«	Desfăşurarea evenimentelor: Soldaţii Îl pironesc pe cruce

În cele din urmă au ajuns. Soldaţii au săpat o groapă pentru cru-
ce. Prietenii Lui Îl priveau, fără să poată face ceva. Erau cu inima 
zdrobită; câteva femei plângeau cu voce tare. 
«	Introducere: El se roagă: „Tată, iartă-i!“

Soldaţii L-au luat apoi, şi L-au întins pe cruce. I-au pironit mâinile 
şi picioarele cu cuie mari, pe bârnele de lemn. În timp ce făceau acest 
lucru condamnaţilor la moarte, ei erau obişnuiţi să audă strigăte şi 
blesteme. Ce uimiţi au fost atunci când au auzit acest condamnat 
zicând: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!“ (Luca 23:34).
Pune-L pe Isus (32). 

I-au pus deasupra capului o inscripţie, pe care Pilat a scris: „Isus 
din Nazaret, Împăratul iudeilor“ (Ioan 19:19).

Apoi au ridicat crucea, şi au f ixat-o în groapa pe care au săpat-o, 
umplând-o cu pământ şi pietre. 

Cât de mult suferea Domnul Isus – şi nu merita nimic din toate 
acestea. Noi suntem aceia care merităm să f im pedepsiţi. Tu şi eu 
L-am întristat pe Dumnezeu, şi I-am fost neascultători de foarte 
multe ori. Ai folosit tu Numele lui Dumnezeu în înjurături? El ne-a 
poruncit să nu facem aceasta. Şi nu spui întotdeauna adevărul despre 
locurile pe unde umbli, despre programele TV pe care le vizionezi, 
despre timpul tău la şcoală. Biblia ne spune că Dumnezeu urăşte 
minciuna (Proverbe 6:16-19). Eşti invidios atunci când fratele tău 
primeşte un cadou frumos de ziua lui, iar ziua ta este abia peste o 
jumătate de an? Toate aceste lucruri Îl interesează pe Dumnezeu. El 
este bun şi drept, de aceea trebuie să pedepsească păcatul. Pedeapsa 
pentru orice păcat este moartea (Romani 6:23). Aceasta înseamnă 
mai mult decât a muri şi a f i îngropat. Înseamnă a f i despărţit de 
Dumnezeu pentru totdeauna. Eu merit această pedeapsă, şi tu o 
meriţi, de asemenea. Dar Domnul Isus nu a meritat-o. El nu putea f i 
învinuit pentru niciun rău. Şi cu toate acestea, El a acceptat de bună 
voie să f ie atârnat pe o cruce pentru noi.

Dealul Golgota era o creastă 
pietroasă, ce semăna cu un craniu. 
Probabil că dealul nu era departe 
de oraş, căci execuţiile romane erau 
făcute în locuri bine circulate, 
ca semn de avertizare pentru 
răufăcători. 

Planşa 4-2

Planşa 4-3

Foloseşte exemple de păcat, 
potrivite vârstei copiilor din grupul tău. 

ACN
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Scena 3
Pune-i pe tâlhari (33 şi 34).

«	Desfăşurarea evenimentelor: Sunt răstigniţi doi tâlhari

În acelaşi timp au fost răstigniţi împreună cu Domnul şi alţi doi 
bărbaţi. Era drept ca ei să f ie pedepsiţi astfel, pentru că erau tâlhari. 
Desigur, şi ei sufereau dureri groaznice. Ei îi auzeau pe oamenii din 
mulţime strigând la Domnul Isus: „Dacă eşti Tu Hristosul, dă-te jos 
de pe cruce; şi vom crede în Tine!“

Amândoi tâlharii îşi băteau joc de Domnul Isus, în timp ce 
mulţimea striga: „Ha! Pe alţii i-a mântuit, dar pe Sine nu Se poate 
mântui!“
«	Desfăşurarea evenimentelor: Unul îi vorbeşte urât Domnului Isus

Unul dintre tâlhari a spus: „Dacă eşti Tu Hristosul, mântuieşte-Te 
pe Tine şi mântuieşte-ne şi pe noi.“
«	Desfăşurarea evenimentelor: Celălalt se pocăieşte

Dar celălalt tâlhar l-a înfruntat: „Cum îndrăzneşti să vorbeşti 
astfel, când în curând vei muri? Pentru noi este drept, căci primim 
pedeapsa aceasta pentru ceea ce am făcut, dar acest om nu a făcut 
niciun rău!“ Apoi s-a întors către Domnul Isus, şi I-a spus: „Doamne, 
adu-Ţi aminte de mine, când vei veni în împărăţia Ta.“ 

Deşi Domnul Isus avea dureri mari, El l-a iubit pe acest tâlhar, şi i-a 
împlinit dorinţa, deoarece i-a răspuns: „Astăzi vei f i cu Mine în rai.“ 

Dar cum ar putea un om ca acesta să trăiască împreună cu Dumnezeu 
şi cu Domnul Isus? Dumnezeu nu va spune niciodată: „Nu contează 
câte lucruri rele ai făcut.“ Nu, El trebuie să pedepsească păcatul în 
întregime. Acest lucru ne face să ne întrebăm: cum a putut să meargă 
acest tâlhar, chiar în acea zi în rai? Există un singur răspuns. Isus, Fiul 
al lui Dumnezeu, a fost pedepsit de Dumnezeu pentru toate păcatele 
acelui tâlhar. El a luat locul tâlharului. A fost înlocuitorul lui. El este 
înlocuitorul păcătoşilor, ca tine şi ca mine. Dacă astăzi te încrezi în 
El, poţi şti cu siguranţă că El a luat şi pedeapsa pentru păcatul tău. 

Băiat sau fată creştină, să ştii că El a murit şi pentru tine în acea zi. 
El este Înlocuitorul tău, întrucât a luat pedeapsa pentru toate păcatele 
tale. Vei mai f i vreodată pedepsit? Nu! Isus Hristos a fost pedepsit în 
locul tău. Când te gândeşti la aceasta, nu vrei să-L iubeşti mai mult? 
„Noi Îl iubim, pentru că El ne-a iubit întâi“ (1 loan 4:19). Spune-I că 
Îl iubeşti. Mulţumeşte-I că a murit în locul tău. Nu-I mulţumi doar 
astăzi, mulţumeşte-I mereu. Este minunat să poţi spune: „El a murit 
pentru mine.“ Cât de minunat a fost şi pentru acel tâlhar să f ie iertat, 
chiar înainte de a muri.

Scena 4 
Înlocuieşte-i pe soldaţi (31) cu f igura 36.

Timpul trecea atât de greu pentru Cel ce era în suferinţă. Soldaţii 
I-au împărţit hainele, trăgând la sorţi pentru ele. („A trage la sorţi“ 
este similar cu a arunca zarul.)
«	Desfăşurarea evenimentelor: La amiază se lasă întunericul

Planşa 4-4

Planşa 4-4

Matei 27:40-44 şi Marcu 15:32 
scot în evidenţă faptul că cei doi 
tâlhari L-au batjocorit pe Domnul 
Isus, dar numai Evanghelia după 
Luca relatează pocăinţa unuia dintre 
ei (Luca 23:39-43). 

ACN

ACM

Arată cartonul cu aplicaţia pentru 
copilul mântuit: „Iubeşte-L mai mult, 
şi mulţumeşte-I mai des.“

Cântec pentru preşcolari: 
Mulţumesc că Tu m-ai creat.
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Dar lucrul cel mai rău urma să se întâmple. Dumnezeu nu a 
îngăduit ca mulţimea să privească cum Fiul Său suferă cea mai 
groaznică moarte. La ora doisprezece ziua, a fost întuneric. Nu era 
doar înnorat, ci întuneric ca noaptea. 
Pune o pânză neagră peste tablă.

«	Desfăşurarea evenimentelor: Isus este despărţit de Tatăl Său

Întunericul a durat trei ore, iar în acest timp Fiul lui Dumnezeu 
purta pe cruce, toate păcatele noastre. Acolo în întuneric, era singur. 
Tatăl Său L-a părăsit, pentru că ne purta păcatele. Biblia spune că El 
S-a făcut păcat pentru noi (2 Corinteni 5:21). Dumnezeu nu poate 
privi păcatul. 

În timpul acelor ore Domnul Isus a suportat mânia şi pedeapsa lui 
Dumnezeu asupra păcatului. Nu putem înţelege cât de mult a suferit. 
Era atât de greu, încât El a strigat din întuneric: „Dumnezeul Meu, 
Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?“

Nu există o altă cale prin care să f im mântuiţi. Dumnezeu trebuie 
să pedepsească tot păcatul. Dacă noi continuăm să trăim în păcat, 
fără a primi iertarea păcatelor, şi dacă luăm asupra noastră pedeapsa 
pe care o merităm, înseamnă să f im despărţiţi de Dumnezeu, şi să 
suferim pedeapsa Lui pentru totdeauna. Dar pentru că Isus a fost în 
acelaşi timp om desăvârşit şi Dumnezeu, El a putut să ia asupra Lui 
pedeapsa multor oameni. Dumnezeu a iubit păcătoşii ca noi, atât de 
mult, încât a plănuit ca Fiul Său să f ie Înlocuitorul lor. Isus Hristos 
ne-a iubit atât de mult, încât, de bună voie, a devenit înlocuitorul 
nostru. El a fost „Cel neprihănit“, care a murit pentru „cei nelegiuiţi“ 
(1 Petru 3:18).
«	Punct culminant: Isus - „S-a sfârşit.“

Suferinţele Lui erau pe sfârşite. Ştiind că a luat asupra Lui pedeap-
sa lui Dumnezeu pentru păcat, El a strigat cu voce tare: „S-a sfârşit!“ 
Tot ceea ce putea f i făcut pentru păcat, a fost făcut. El a făcut totul 
în chip desăvârşit. Apoi I-a spus Tatălui: „Tată, în mâinile Tale îmi 
încredinţez Duhul!“ Apoi Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, a murit.
Îndepărtează pânza neagră.

«	Punct culminant: Sutaşul roman spune: „Omul acesta era Fiul lui Dumnezeu!“

Conducătorul cetei de soldaţi care L-a răstignit, L-a privit şi a 
spus: „Cu adevărat, Omul acesta era Fiul lui Dumnezeu.“

Ioan, Maria, mama Domnului Isus şi alte femei au fost martori la 
cele întâmplate.
Pune-o pe femeie (35).

«	Punct culminant: Perdeaua din lăuntrul templului se rupe

În templu şi în oraş s-a întâmplat un lucru foarte ciudat.
Îndepărtează toate f igurile.

În faţa locului preasfânt din templu era o perdea mare şi groasă. 
O dată pe an, marele preot intra acolo cu sângele animalelor, care 
era jertfa pentru păcatele oamenilor. Deodată, perdeaua aceasta s-a 
sfâşiat de sus până jos. 
Dacă ai poza cu perdeaua, rupe-o acum de sus în jos.

AC

Cântec pentru preşcolari: 
Calea ce duce sus în ceruri.

Planşa 4-5

Cuvântul „isprăvit“ folosit de Dom-
nul Isus este în limba greacă „tete-
lestai“. Chitanţele scrise pe papirus 
erau răscumpărate prin scrierea 
cuvântului tetelestai, înţelegând prin 
aceasta că s-au plătit în totalitate. 
Lucrarea de răscumpărare a Dom-
nului Isus era completă – preţul 
pentru păcat era plătit în totalitate. 
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Aceasta arăta că oricine putea veni la Dumnezeu, prin Isus Hris-
tos. Nu mai era nevoie de jertfe. Isus Hristos era adevăratul înlo-
cuitor, pentru totdeauna. Dar aceasta nu înseamnă că oricine este 
mântuit. Trebuie să înţelegi că El a murit pentru tine, şi apoi să te 
încrezi în El. Poate doreşti să faci lucrul acesta, dar nu ştii cum să o 
faci. Aş vrea să vorbesc cu tine, după ora noastră. Când se termină 
programul, te rog să rămâi (numeşte un loc).

Scena 5 
Fundal opţional: Scenă de grădină.

«	Concluzie: Iosif Îl îngroapă pe Isus

Unul dintre conducătorii iudeilor, un om numit Iosif, a venit la 
Pilat, şi i-a cerut trupul lui Isus. După ce soldaţii au verif icat că El 
era într-adevăr mort, Iosif şi Nicodim I-au luat trupul. L-au înfăşurat 
în fâşii de pânză de in cu parfumuri şi L-au îngropat pe Mântuitorul 
într-un mormânt nou, săpat în stâncă. 
Pune mormântul (37) şi piatra (38) la uşa mormântului.

Apoi au rostogolit o piatră mare la intrarea în mormânt.
Conducătorii iudei erau siguri că acesta a fost sfârşitul lui Isus. 

Dar ei au vrut să f ie pregătiţi pentru orice eventualitate. „El a spus 
că va învia după trei zile“, i-au spus ei lui Pilat. „Vrem să avem gărzi 
care să păzească mormântul timp de trei zile, pentru a ne asigura că 
trupul Lui nu este furat.“
Pune-i pe soldaţi (31).

Isus a murit. Gândeşte-te cât a suferit El pentru păcatul nostru. 
De aceea nu este destul să spui: „A fost îngrozitor.“ Trebuie să te 
gândeşti la păcatul tău. Doreşti să-ţi continui viaţa ta păcătoasă, ca 
şi când El nu ar f i murit, şi să f ii pedepsit pentru totdeauna? Păcatul 
este un lucru groaznic înaintea lui Dumnezeu. Nu vrei să renunţi 
la păcatele tale, şi să crezi că Isus a murit în locul tău, că a luat 
pedeapsa ta? Nu vrei să-L accepţi chiar acum ca înlocuitor al tău? 
Poţi să-I vorbeşti, pentru că El nu mai este mort. Nu este nevoie să-I 
vorbeşti cu voce tare, doar spune-I: „Doamne Isuse, Îţi mulţumesc 
atât de mult că ai suferit şi ai murit pentru păcatul meu. Te rog, iar-
tă-mă. De acum înainte doresc să Te iubesc şi să trăiesc pentru Tine.“
Îndepărtează toate f igurile.

Întrebări de recapitulare

1. Ce este un înlocuitor? (Cineva care ia locul altcuiva.)

2. Care era numele dealului unde a fost răstignit Isus? (Golgota)

3. Ce a făcut El atunci când soldaţii L-au pironit pe cruce? (S-a 
rugat: „Tată iartă-i!“)

4. Ce a fost scris deasupra crucii Lui? („Isus din Nazaret, Împăratul 
iudeilor“)

ACN

ACN

Planşa 4-6

Domnul Isus Şi-a dat duhul în mod 
intenţionat, f iindcă El Şi-a dat viaţa 
de bună voie (vezi Ioan 10:15-18). 
Sângele şi apa care au curs din rana 
din coastă au dovedit faptul că era 
mort. 

Invitaţie pentru preşcolari: 
Cântaţi „Fiindcă atât de mult a iubit 
Dumnezeu lumea“. Fă referire la 
versetul din Ioan 3:16 şi invită-i să-L 
primească pe Domnul Isus. Expli-
că-le ce înseamnă „a crede“. Cei 
care vor să creadă în Domnul Isus, 
să rămână cu tine pe covoraşul 
povestirilor. 
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5. De ce a suferit şi a murit, atunci când ar f i putut scăpa? (El a 
iubit păcătoşii, şi a vrut să ia asupra Lui pedeapsa lor.)

6. Cum a răspuns Domnul Isus tâlharului care a spus: „Doamne, 
adu-Ţi aminte de mine“? („Astăzi vei f i cu Mine în rai!“)

7. Cum a fost posibil pentru un tâlhar să ajungă în rai? (Isus 
 Hristos a luat asupra Lui pedeapsa tâlharului.)

8. Ce s-a întâmplat la ora doisprezece, la amiază? (S-a făcut întu-
neric.)

9. De ce era Domnul Isus singur în întuneric? (Pentru că Tatăl 
Său L-a părăsit, deoarece purta păcatele noastre. Dumnezeu nu 
poate să privească păcatul.)

10. Ce lucru ciudat s-a întâmplat în templu? (Perdeaua din locul 
prea sfânt s-a rupt de sus până jos.)

11. Cine i-a cerut lui Pilat trupul lui Isus? (Iosif)

12. Completează versetul din Biblie: „Hristos, de asemenea a sufe-
rit odată …“ („pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru cei 
nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu“ 1 Petru 3:18.)

Întrebări de recapitulare pentru preşcolari 

1. Ce a dus în spate Domnul Isus, mergând să f ie răstignit? (crucea)

2. Ce a luat Domnul Isus asupra Lui, care ne aparţineau nouă? 
(păcatele noastre)

3. De ce a murit Domnul Isus pe cruce? (Pentru ca noi să putem f i 
iertaţi de păcatele noastre.)

4. Cum poţi f i iertat? (Crede în Domnul Isus, ca Mântuitor.)

Activitate în clasă 

Timp de laudă 

Condu copiii într-un timp de laudă. Cântaţi cântări de laudă, prefe-
rate de copii. Încurajează copiii să spună scurte motive de mulţumire 
la adresa lui Dumnezeu. 

După aceea să aveţi un timp de rugăciune, în care copiii îi vor 
mulţumi Domnului pentru ceea ce a făcut pentru ei. Participă şi tu şi 
ajutoarele tale. 

Joc de recapitulare pentru 
preşcolari 

Cercuri colorate

Decupează câte patru cercuri din 
câte 5 cartoane/foi de culori diferite 
(foloseşte, dacă vrei, culorile Cărţii 
fără cuvinte – auriu, roşu, negru, 
alb şi verde – şi recapitulează cu 
această ocazie şi semnificaţia 
f iecăreia dintre ele.) Ia un plic mare, 
pe faţa căruia vei ataşa un cerc 
galben, unul negru, unul roşu, unul 
alb şi unul verde. Celelalte cercuri 
pune-le în plic.

Când un copil răspunde la o 
întrebare, el vine în faţă, şi extrage 
un cerc din plic. Va arăta apoi cât 
mai repede pe plic cercul de aceeaşi 
culoare. Copilul va păstra apoi cercul 
până la f inalul jocului. 

Continuaţi jocul cu întrebări din 
lecţiile 1-4, până când sunt extrase 
toate cercurile. 
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Text biblic pentru învăţător
Matei 28:1-15
Marcu 16:1-14
Luca 23:55 – 24:12
Luca 24:36-48
Ioan 20:1-21

Adevăr central
Isus Hristos a înviat şi este viu în vecii vecilor

Aplicaţie
Nemântuit: Fii sigur că păcatul tău a fost plătit în 

întregime, de aceea pune-ţi încrederea 
în El.

Mântuit: Poţi să-L cunoşti mai mult, şi să 
aştepţi cu nerăbdare să f ii împreună 
cu El pentru totdeauna.

Verset de memorat
„Eu sunt Cel dintâi, şi Cel de pe urmă, Cel viu. 
Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor.“ 
Apocalipsa 1:17-18 

Ajutoare vizuale
Planşe: 4-6, de la 5-1 la 5-6 ♦

sau
Figurile: 2, 4, 5, 6, 15, 31, de la 37 la 45 şi 51 ♦
Fundaluri (opţional): Scenă cu grădina, şi  ♦
scena de interior (dacă este posibil, cu uşi 
închise)

şi
Copiază scrisoarea de la pagina 38 şi pune-o  ♦
într-un plic.

Activitate de implicare
 Tractate pentru copii sau Cartea fără cuvinte,  ♦
pentru f iecare copil

Schiţa lecţiei
Introducere

Scrisoarea de la Martin

Desfăşurarea evenimentelor

1. Soldaţii păzesc mormântul

2. Cutremurul, îngerul rostogoleşte piatra

3. Soldaţii aleargă să dea de veste AC

4. Soldaţii s-au înţeles să mintă

5. Femeile vin cu parfumuri

6. Femeile văd mormântul gol  ACN

7. Petru şi Ioan vin la mormânt  ACM

Punctul culminant
Maria Magdalena se întâlneşte 
cu Domnul ACM

Concluzia

Vestea se răspândeşte  ACN

Lecţia 5
Învierea
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Lecţia
«	Introducere: Scrisoarea de la Martin

Dragă Robert şi Ioana,

Cu adevărat vă simt lipsa de când aţi plecat de lângă noi. 
Şcoala a început din nou. În unele zile este perfect, mai ales 
dacă avem gimnastică. Într-o zi, dl Barbu a spus în clasă că 
Paştele este o sărbătoare frumoasă, dar el nu poate să creadă că 
Isus a înviat. El a spus că ucenicii au inventat povestea aceas-
ta. Îmi place de dl Barbu, dar lucrul acesta nu-mi poate ieşi 
din cap. Dacă Isus nu este viu, atunci nu are niciun rost să f ii 
creştin. Voi ce credeţi?

Sâmbăta trecută am fost la muzeul căilor ferate. A fost mi-
nunat. 

Nu mai am alte veşti, aşa că scrieţi-mi cât mai repede!

Martin

Haideţi să vedem dacă putem învăţa astăzi câteva lucruri care l-ar 
putea ajuta pe Martin.

Scena 1 
Fundal opţional: Scenă cu grădină. Pune-i pe soldaţi (31), mormântul (37) şi piatra (38) în 
faţa deschizăturii mormântului.

«	Desfăşurarea evenimentelor: Soldaţii păzesc mormântul

„Aceasta este cea mai uşoară muncă pe care o avem de făcut“, 
s-au gândit probabil soldaţii. „Nu este greu să păzeşti mormântul 
unui om mort!“

Ei trebuiau să aibă grijă ca ucenicii acestui om mort să nu îi fure 
trupul, ca mai apoi să pretindă că El a înviat din morţi. Dar nu era 
urmă de ucenici pe acolo. Până duminică dis-de-dimineaţă era atâta 
linişte în grădină!

Scena 2
Fundal opţional: Scenă cu grădină.

«	Desfăşurarea evenimentelor: Cutremurul; îngerul rostogoleşte piatra

Dintr-odată s-a produs un cutremur de pământ puternic şi a apărut 
un înger. Era luminos ca fulgerul, şi hainele lui erau albe ca zăpada. 
El a venit şi a răsturnat piatra din faţa mormântului. 
Îndepărtează piatra (38), pentru a descoperi mormântul. Pune-l pe înger (39) pe piatră (38).

Soldaţii s-au înspăimântat, au tremurat de frică şi au căzut leşinaţi 
la pământ. 
Îndepărtează-i pe soldaţi (31).

«	Desfăşurarea evenimentelor: Soldaţii aleargă să dea de veste

Când şi-au revenit, s-au grăbit să meargă şi să spună conducătorilor 
religioşi că a venit un înger, şi a rostogolit piatra din faţa mormân-
tului. 

 Înainte de oră copiază scrisoarea şi 
pune-o într-un plic. 

Planşa 4-6

Planşa 5-1
Dacă vrei, cumpără o bucată 

plană rotundă de polistiren, şi 
foloseşte-o pentru a ilustra cum a 
fost rostogolită piatra mare în faţa 
mormântului, apoi dată la o parte.
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De ce a făcut îngerul lucrul acesta? Oare pentru a-I permite Dom-
nului Isus să iasă afară din mormânt? Nu! Ci să arate că mormântul 
este gol. Trupul Domnului Isus nu mai era acolo. Dumnezeu L-a 
înviat. Acum oamenii puteau să intre şi să vadă ei înşişi. 

Isus era viu. Avea acelaşi trup, căci încă mai avea semnul cuielor 
în mâini şi în picioare. Dar era ceva diferit: El a putut să iasă din 
mormânt înainte ca piatra să f ie dată la o parte. Putea să treacă prin 
uşi fără să le deschidă. Avea un trup înviat, minunat, cu care avea 
să se întoarcă în cer. Da, exact aşa cum a spus, a treia zi a înviat. 
Mormântul era gol, iar piatra era rostogolită la o parte.
Îndepărtează toate f igurile.

Scena 3 
Fundal opţional: Scenă cu grădină (poţi folosi o tablă mai mică, pe care să ilustrezi această 
scenă). Pune-i pe soldaţi (31) şi pe conducători (15).

«	Desfăşurarea evenimentelor: Soldaţii s-au înţeles să mintă

Soldaţii au povestit ce s-a întâmplat. „Nu mai spuneţi nimănui“, 
i-au avertizat conducătorii iudei. Le-au dat mulţi bani. „Banii aceştia 
vi-i dăm vouă“, au spus ei, „ca să nu spuneţi nimănui ceea ce ştiţi. 
Spuneţi că aţi adormit, şi ucenicii Lui au venit şi I-au furat trupul!“

Era o nebunie din partea soldaţilor să spună lucrul acesta, dar nu 
au vrut să refuze banii oferiţi. S-a răspândit zvonul că trupul Dom-
nului Isus a fost furat, şi unii oameni au crezut.
Îndepărtează toate f igurile.

«	Desfăşurarea evenimentelor: Femeile vin cu parfumuri

Atunci când a fost îngropat Domnul Isus, erau acolo câteva femei 
care priveau unde era pus trupul Domnului Isus. Ele, de asemenea, 
au vrut să pună pe trupul Domnului Isus câteva parfumuri frumos 
mirositoare, aşa cum a făcut şi Nicodim. Dar, era prea târziu. Au 
privit piatra aceea mare, care fusese rostogolită, pentru a închide in-
trarea. Apoi au plecat acasă şi au pregătit parfumurile care trebuiau 
duse la mormântul Domnului Isus (vezi Luca 23:56). Deoarece a 
doua zi era ziua de sabat (o zi specială pentru iudei, în care se odih-
neau şi se închinau Domnului) nu puteau merge la mormânt. 

Scena 4
Fundal opţional: Scenă cu grădină. Pune-o pe Maria Magdalena (40) şi pe celelalte femei (41).

«	Desfăşurarea evenimentelor: Femeile văd mormântul gol

Duminică dis-de-dimineaţă nişte femei erau pe drum spre mor-
mânt. Era încă întuneric când au plecat ele de acasă. Se părea că 
Maria Magdalena mergea înaintea lor, arătându-le drumul. Mai era 
şi o altă Marie, şi Salomea şi Ioana, şi poate şi altele. Ele erau foarte 
triste.

„Cum putem ajunge oare la trupul Lui?“, au întrebat ele. „Cine va 
rostogoli piatra de la intrare?“ Aceasta era o problemă mare, dar au 
mers în continuare înainte pe drum. Probabil nu ştiau nimic despre 
garda de soldaţi.

Când au ajuns la mormânt, au văzut că era gol! Maria Magdalena 
s-a grăbit să privească înăuntrul lui.

Planşa 5-2

AC

În mod normal, parfumurile erau 
folosite înainte de înmormântare, dar 
femeile nu au reuşit să facă aceasta 
din cauza sabatului. 

Maria Magdalena a ajuns o 
urmaşă devotată, după ce Domnul 
Isus a eliberat-o de demoni (vezi 
Luca 8:2).
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Pune mormântul (37) şi piatra (38) lângă intrarea mormântului.

Maria a ieşit repede afară. 
Îndepărteaz-o pe Maria Magdalena (40).

„A dispărut! El nu mai este aici. Trupul Lui a dispărut!“ Nu a mai 
aşteptat să discute şi cu celelalte femei. Oare ce s-a întâmplat? Ştiu 
Petru şi Ioan ceva despre aceasta?

Maria Magdalena i-a găsit pe Petru şi pe Ioan. Le-a spus plângând: 
„L-au luat pe Domnul din mormânt, şi nu ştiu unde L-au pus.“ Petru 
şi Ioan au plecat imediat la mormânt, iar Maria i-a urmat.

Dacă ar f i aşteptat împreună cu celelalte femei, ar mai f i af lat 
ceva. După ce a plecat ea, ele au văzut un înger. 
Pune îngerul (39).

Biblia ne relatează scena după înviere astfel: „Nu vă temeţi“, le-a 
spus îngerul femeilor. „Ştiu că Îl căutaţi pe Isus, care a fost răstignit. 
Nu este aici. A înviat, aşa precum a spus. Veniţi şi vedeţi locul unde 
a fost aşezat.“
Predă versetul din Apocalipsa 1:17-18, folosind ajutorul vizual. Povestirea însăşi explică 
versetul. Aprofundează prin repetarea lui, apoi continuă predarea lecţiei.

Probabil că femeile s-au apropiat de mormânt, pentru a vedea mai 
de aproape. Au venit şi au văzut. 

Este foarte important să ştim că Domnul Isus este viu. Învierea 
Lui este dovada că moartea Lui este atotsuf icientă pentru iertarea 
păcatelor noastre.

Atunci când păcătuim, este ca şi când avem o datorie la Dumnezeu. 
Este ca şi când ai o factură pe care trebuie să o plăteşti. Să presu-
punem că aceasta este factura ta. 
Agaţă de tablă o coală de hârtie, şi apoi notează păcatele, pe măsură ce le menţionezi.

Ce ar putea exista pe factura ta? Furtul? Neascultarea? Dorinţa 
de a merge pe calea ta proprie? Cuvinte urâte? Înşelătorie? Certuri? 
Josnicie? Dacă ar trebui să-ţi plăteşti factura, pedeapsa ar trebui să 
f ie moartea, ceea ce înseamnă să f ii separat pentru totdeauna de 
Dumnezeu, în iad. 

Când Domnul Isus a murit, a zis: „S-a sfârşit!“ Aceasta înseamnă 
că El a plătit pe deplin plata păcatului. Dovada evidentă că ceea ce 
a făcut Isus a fost suf icient, este tocmai faptul că Dumnezeu L-a 
înviat. Atunci când te încrezi în Isus Hristos ca Mântuitor, datoria pe 
care o ai este plătită pe deplin. 

Poate ştii că păcatul tău este asemenea unei mari datorii înaintea 
lui Dumnezeu. Nu vrei să te încrezi în Isus, care a plătit totul pentru 
tine, şi să-L primeşti ca Mântuitor? Mulţumeşte-I că El a plătit dato-
ria în locul tău, şi roagă-L să te elibereze de datoria îngrozitoare pe 
care o ai la Dumnezeu. El face lucrul acesta, în momentul când te vei 
încrede în El. Dacă nu vrei să te încrezi în El, atunci trebuie să plă-
teşti tu însuţi datoria. Nu poate f i însă plătită cu bani sau încercând 
să f ii bun. Dacă o vei plăti tu, atunci trebuie să suferi pedeapsa lui 
Dumnezeu în vecii vecilor, într-un loc groaznic numit iad. Cât de trist 
este faptul că nu vrei să accepţi preţul plătit de Isus în locul tău! 

Femeile au văzut cu ochii lor, că mormântul era gol.

Planşa 5-3

Foloseşte exemple de păcat, 
potrivite vârstei copiilor cărora le 
predai. 

Cântec pentru preşcolari: 
Dumnezeu în cartea Sa.

ACN
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Îngerul le-a spus: „Duceţi-vă repede, şi spuneţi ucenicilor că El 
a înviat.“ „Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică şi cu mare 
bucurie, şi au alergat să dea de veste ucenicilor Lui“ (Matei 28:8).
Îndepărtează toate f igurile.

Scena 5
Fundal opţional: Scenă de grădină. Pune-l pe Petru şi Ioan (43) la distanţă.

«	Desfăşurarea evenimentelor: Petru şi Ioan vin la mormânt

Petru şi Ioan au alergat spre mormânt. Maria Magdalena venea 
mai încet în urma lor. 
Pune mormântul (37) şi piatra (38). Apropie-i pe Petru şi Ioan (43) de mormânt.

Ioan a ajuns primul, şi s-a oprit la intrare. Petru a alergat pe lângă 
el, şi a intrat în mormânt. Apoi Ioan l-a urmat. Acolo au văzut cel mai 
ciudat lucru. Fâşiile de in, în care au înfăşurat Iosif şi Nicodim trupul 
lui Isus, erau acolo. Erau exact în forma trupului Său, dar erau goale. 
Ştergarul care a fost pe faţa Sa era separat de celelalte. Într-un fel, 
trupul Lui a ieşit din fâşiile cu care a fost înfăşurat fără a le mişca. 
Ştim cu siguranţă că în acel moment Ioan a văzut şi a crezut (Ioan 
20:8). Da! Stăpânul lor era viu! Cât de emoţionant, cât de minunat! 

Copil creştin, Mântuitorul şi Domnul tău este viu. Aproape 2.000 
de ani mai târziu El este tot viu. El va trăi veşnic. În Biblie, Domnul 
Isus cel viu ne spune: „Eu sunt Cel viu, am fost mort, şi iată că sunt 
viu în vecii vecilor“ (Apocalipsa 1:18). Nu este minunat că ai un 
Mântuitor adevărat şi viu, care este cu tine în f iecare clipă? Pentru că 
El este viu, tu poţi să-L cunoşti tot mai mult. Vorbeşte cu El mai des. 
Fă-ţi timp special în f iecare zi, când să vorbeşti cu El. Este bine să-ţi 
aminteşti că El este cu tine la şcoală, pe terenul de joacă, oriunde 
te af li. Poţi să-I spui Lui toate secretele şi toate problemele tale. Te 
bucuri că El este viu?
Îndepărtează-l pe Petru şi Ioan (43).

Petru şi Ioan au fost atât de bucuroşi când au văzut mormântul 
gol. 
Pune-o pe Maria Magdalena (44).

Maria Magdalena s-a dus până la intrare, şi a privit înăuntru. 
Pune îngerii (51).

A văzut doi îngeri, care au întrebat-o: „Femeie, de ce plângi?“
„L-au luat pe Domnul, şi nu ştiu unde L-au pus“, a spus ea tristă. 

«	Punct culminant: Maria Magdalena se întâlneşte cu Domnul

Când s-a întors, printre lacrimi a văzut pe cineva.
Îndepărtează îngerii (51).

Scena 6
Fundal opţional: Scenă cu grădina.

„Femeie, de ce plângi? Pe cine cauţi?“, a întrebat-o El. Maria a 
crezut că este grădinarul. „Domnule, dacă L-ai luat, spune-mi unde 
este şi Îl voi lua“, a spus ea.

ACM

Planşa 5-4

Adu în clasă un cearşaf alb, şi 
când ajungi la această parte în po-
vestire, pune pe copii să îl atingă. 

Cântec pentru preşcolari: 
Eu cred în Scriptură (strofa 4 - Viu 
El este astăzi).

Arată cartonul cu aplicaţia pentru 
copilul mântuit: „Poţi să Îl cunoşti 
mai mult, şi să aştepţi cu nerăbdare 
să f ii împreună cu El pentru tot-
deauna.“

Unii comentatori ai Bibliei spun că 
ochii Mariei erau „orbiţi“, la fel cum 
erau şi ochii ucenicilor pe drumul 
spre Emaus. Alţii cred că ea nu 
L-a recunoscut, din cauza marii ei 
mâhniri. 
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Pune-L pe Isus (45).

Omul care stătea acolo i-a zis: „Marie!“ 
Maria a ştiut imediat că era Isus.
„Domnul meu!“, a strigat ea. 
Biblia ne spune că Maria Magdalena a fost prima persoană care 

L-a văzut pe Isus după ce a înviat (Marcu 16:9).
„Du-te la fraţii Mei (la ucenicii Mei) şi spune-le că Mă duc la 

Tatăl Meu“, i-a spus Domnul.
Maria L-a văzut. Ea a ştiut că este viu. Într-adevăr, mai târziu 

L-au văzut mai mult de cinci sute de oameni (1 Corinteni15:6). Unii 
dintre ei au scris despre aceasta în Biblie. De aceea, putem f i siguri 
că Fiul lui Dumnezeu a înviat. Acum El este viu. I-a spus Mariei că 
Se va întoarce în cer. Acolo este El astăzi. 

Nu este emoţionant că tu – copil creştin – Îl cunoşti pe Isus tot 
mai mult în f iecare zi? Poţi f i sigur că într-o zi vei f i împreună cu 
El în cer. Biblia ne spune că vom f i pentru totdeauna cu Domnul (1 
Tesaloniceni 4:17). Pentru că Domnul Isus a înviat, în ziua când El 
va reveni, f iecare creştin adevărat va primi un trup minunat, ca tru-
pul înviat al Domnului Isus. Acesta este un lucru pe care îl aşteptăm 
cu nerăbdare. În acelaşi timp însă, caută să-L cunoşti tot mai mult. 
Citeşte Biblia şi vorbeşte cu Domnul Isus în f iecare zi. Spune-I Lui 
că doreşti să-L cunoşti mai mult, aşa cum cunoşti o persoană reală. 
Maria nu mai avea nicio îndoială că El era viu şi real. 
Îndepărtează toate f igurile.

Scena 7 
Fundal opţional: Scenă de interior (daca e posibil cu uşile închise). Pune ucenicii (2, 4, 5 
şi 6) şi pe Maria Magdalena (44).

«	Concluzie: Vestea se răspândeşte

Maria Magdalena a plecat să le spună ucenicilor că L-a văzut 
pe Domnul, şi să le spună ce i-a spus El. Şi celelalte femei care au 
primit mesajul din partea îngerului, au răspândit vestea cea bună. 
Ucenicii nu ştiau dacă să le creadă pe aceste femei sau nu. Dar Maria 
Magdalena ştia. 
Îndepărteaz-o pe Maria Magdalena (44) şi pe Toma (5).

Şi celelalte femei ştiau, pentru că mai târziu Domnul Isus le-a 
întâlnit pe drum. Deşi au auzit mesajul din partea îngerului, s-au 
speriat când L-au văzut pe Domnul Isus.

„Nu vă temeţi“, le-a spus Isus. 
Ce zi minunată pentru femei! Întristarea le-a fost schimbată în 

bucurie, frica în încredere. Ucenicii însă erau tot fricoşi; ei nu-L 
văzuseră încă pe Domnul.

Scena 8

În acea seară ucenicii erau într-o cameră, cu uşile încuiate. Biblia 
ne spune că le era frică de iudei (Ioan 20:19). Dintr-odată li s-a oprit 
respiraţia de uimire. Isus era acolo.
Pune-L pe Isus (45).

ACM

Planşa 5-5

Planşa 5-6

Cântec pentru preşcolari: 
Citeşte Biblia în fiecare zi (strofa 1).
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Uşile încuiate nu L-au putut ţine afară. „Pace vouă“, le-a spus 
Domnul Isus.

La început au fost îngrozitor de speriaţi. Se gândeau că văd un 
duh. „De ce vă este teamă?“, i-a întrebat El. „Priviţi la mâinile şi 
picioarele Mele!“ 

Le-a arătat semnul cuielor. 
„Atingeţi-Mă, şi vedeţi!“, le-a zis El. „Un duh nu are trup.“
Acum ucenicii ştiau că este adevărat. Erau bucuroşi, mai fericiţi 

ca niciodată. 
„Aveţi ceva de mâncat?“, i-a întrebat Isus. Ei I-au dat o bucată 

de peşte prăjit, şi Îl priveau în timp ce mânca. Da, El era real, era 
viu. A vorbit cu ei un timp. „Când eram încă cu voi“, le-a zis El, vă 
spuneam că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre Mine în 
Vechiul Testament.“ El i-a ajutat să înţeleagă că Dumnezeu a spus în 
Cuvântul Său că El trebuie să sufere şi să învieze a treia zi. „Acum 
vreau ca voi să spuneţi şi altora.“ 

Da, ei trebuiau să spună şi altora vestea bună. Ce veste minunată 
aveau ei! Şi astăzi este la fel de minunată. Mântuitorul trăieşte. Şi tu 
ai auzit această veste, dar are ea vreun efect în viaţa ta? L-ai acceptat 
pe El ca Mântuitor, ca Unul care a plătit tot păcatul tău? Ai nevoie 
de El, sau dacă nu, vei avea de plătit tu însuţi pentru tot păcatul tău. 
Primeşte-L astăzi. Spune-I că nu vrei să f ii pedepsit pentru totdeauna 
pentru păcatul tău, mulţumeşte-I că a plătit plata păcatului tău, şi 
roagă-L să f ie Mântuitorul tău. Astfel, acest Mântuitor viu, va deveni 
şi Mântuitorul tău.
Îndepărtează toate f igurile.

Întrebări de recapitulare

1. Ce minciună au spus soldaţii despre ceea ce s-a întâmplat la 
mormânt? (Au spus că au adormit, şi ucenicii au venit şi I-au 
furat trupul lui Isus din mormânt.)

2. De ce au spus ei această minciună? (Pentru că, dacă spuneau 
aşa, primeau banii promişi de conducătorii iudei.)

3. Ce era diferit la trupul Domnului Isus după înviere? (Era acelaşi 
trup, întrucât se putea vedea semnul cuielor şi al suliţei în el, 
dar El putea intra şi prin uşile încuiate.) 

4. De ce s-au dus femeile la mormântul lui Isus? (Să pună parfu-
muri pe trupul Lui.)

5. Ce au găsit ele acolo? (Piatra răsturnată. Unele au văzut un 
înger.)

6. Ce dovedeşte învierea Domnului Isus? (Plata păcatului a fost pe 
deplin plătită.)

7. Cine a fost prima persoană care L-a văzut pe Domnul Isus după 
ce a înviat? (Maria Magdalena)

ACN

Invitaţie pentru preşcolari: 
Cântaţi „Fiindcă atât de mult a iubit 
Dumnezeu lumea“. Fă referire la 
versetul din Ioan 3:16 şi invită-i să-L 
primească pe Domnul Isus. Expli-
că-le ce înseamnă „a crede“. Cei 
care vor să creadă în Domnul Isus, 
să rămână cu tine pe covoraşul 
povestirilor. 



Viaţa lui Hristos - volumul 4

44

8. Ce au văzut Petru şi Ioan când au ajuns la mormânt? (Fâşiile 
cu care fusese înmormântat erau pe jos în mormânt, iar trupul 
dispăruse.)

9. Unde S-a întâlnit Domnul Isus cu ucenicii? (În camera unde 
ucenicii stăteau cu uşile încuiate.)

10. Ce a făcut El pentru a dovedi că este viu? (Le-a arătat rănile 
din mâinile şi picioarele Sale; Le-a spus să-L pipăie; a mâncat 
peşte.)

11. Ce va primi f iecare creştin adevărat, atunci când va reveni Dom-
nul Isus? (un trup nou)

12. Cât timp va f i Domnul viu? (totdeauna)

Întrebări de recapitulare pentru preşcolari 

1. Unde au pus trupul Domnului Isus după ce a murit? (într-un 
mormânt)

2. Unde se af la piatra, când au venit femeile la mormânt? (rosto-
golită de la intrarea în mormânt)

3. Ce a spus îngerul despre Domnul Isus? („Nu este aici; a înviat!“)

4. Unde este Domnul Isus astăzi? (în cer)

Activitate în clasă 

Răspunde la scrisoare

Lasă-i pe copii să te ajute să răspunzi la scrisoarea citită la în-
ceputul lecţiei. Pe măsură ce discutaţi, scrie răspunsurile lor pe tablă, 
sau pe o foaie mare de hârtie. 

Alternativ, împarte foi şi creioane copiilor, ca să răspundă f iecare, 
şi discută împreună cu ei răspunsurile lor. 

Activitate pentru acasă

Spune altora Vestea Bună 

Adu tractate sau alte ajutoare evanghelistice pentru copii, şi 
explică pe înţelesul copiilor cum să spună altora Evanghelia cu aju-
torul acestora. 

Fă o scurtă demonstraţie şi, dacă timpul îţi permite, lasă pe copii 
să exerseze pe perechi.

La Biroul Naţional AMEC sunt disponibile tractate şi Cărţi fără 
cuvinte pentru copii. 



Viaţa lui Hristos - volumul 4

45

Text biblic pentru învăţător
Matei 26:32
Matei 28:7, 10, 16-20
Ioan 20:24-29
Ioan 21:1-17
F. Ap. 1:3-11
1 Corinteni 15:3-7

Adevăr central
Isus Hristos este Domnul

Aplicaţie
Nemântuit: Încrede-te în El ca Mântuitor al tău 
 şi El va f i Domnul vieţii tale. 

Mântuit:  Ascultă de El, mai ales de porunca 
 de  a spune despre El şi altora.

Verset de memorat
„Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult, şi I-a dat 
Numele care este mai presus de orice nume.“
Filipeni 2:9 

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

sau
Figurile de f lanelograf: 2, 4, 5, 6, de la 45 la 51 ♦
Decupează dintr-un carton alb o formă de nor  ♦
şi lipeşte pe spate o bucată de material care 
aderă pe tabla de f lanelograf
Fundaluri (opţional): Scenă de interior, scenă  ♦
de exterior şi scenă cu un vârf de munte

şi
Diferite tractate pentru copii. ♦

Schiţa lecţiei

Introducere

„După terminarea orelor, vino imediat acasă!“

Desfăşurarea evenimentelor

1. Toma a lipsit de la prima întâlnire 
 a ucenicilor cu Domnul

2. Ucenicii îi povestesc

3. Necredinţa lui Toma

4. Vine Domnul Isus

5. Toma vede, şi crede  ACN

6. Domnul Isus li se arată în Galileea

7. „Toată puterea Mi-a fost dată“  ACM

8. Domnul vorbeşte ucenicilor 
 pe Muntele Măslinilor ACM

Punctul culminant

Domnul Isus se înalţă la cer  ACM

Concluzia

Îngerii spun: „Va veni din nou“  ACM, ACN 

Lecţia 6
Înălţarea
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Prezentarea Evangheliei
Ceasul Evangheliei

La ce te gândeşti când vezi un ceas? 
Lasă copiii să răspundă, de exemplu: să af li cât este ceasul, cât mai ai până să faci un 
anumit lucru, etc.

Când mă uit la ceas, îmi reamintesc că Domnul Isus Se va întoarce 
într-o zi. Sunteţi gata pentru revenirea Lui? 
Arată spre numere. 

Aceste numere negre ne reamintesc de întunericul păcatului. 
Păcatul este orice lucru care îl gândeşti, îl spui şi îl faci, şi care 
încalcă legea lui Dumnezeu. Fiecare om de pe pământ a păcătuit. 
Biblia spune: „Toţi au păcătuit“ (Romani 3:23). Fiindcă ai păcătuit, 
este drept să suporţi pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcat, care este 
despărţirea de El pentru totdeauna, într-un loc îngrozitor, numit iad. 
Păcatul nu poate exista acolo unde este Dumnezeu, f iindcă El este 
sfânt. 

Dar Dumnezeu te iubeşte, şi a găsit o cale pentru ca păcatele tale 
să f ie iertate. El L-a trimis pe Fiul Său fără de păcat, pe Domnul Isus, 
să moară pe cruce. Biblia spune: „Hristos a murit pentru păcatele 
noastre“ (1 Corinteni 15:3). 
Arată spre limbile ceasului. 

Limbile roşii ale ceasului îmi reamintesc că Domnul Isus a avut 
mâinile şi picioarele străpunse de cuie. El a suferit, Şi-a vărsat sân-
gele, şi a murit pe cruce, ca să plătească pentru păcatul tău şi al meu. 
Dar Domnul Isus nu a rămas mort! Biblia spune în continuare „că 
a fost îngropat, şi a înviat a treia zi, după Scripturi“ (1 Corinteni 
15:4). 

După 40 de zile, Domnul Isus S-a înălţat la cer. Astăzi El este în 
cer, şi pregăteşte un loc minunat în care să locuim, cu străzi de aur 
curat. 
Arată spre rama aurie. 

El a promis că Se întoarce într-o zi, pentru a-i lua la El în cer pe 
toţi aceia care au crezut în El. Te-ai încrezut şi tu în Domnul Isus, ca 
Mântuitor? 
Arată spre cadranul alb. 

Biblia spune: „Cine crede în Fiul, are viaţa veşnică“ (Ioan 3:36). 
Când crezi în Domnul Isus Hristos, El îţi iartă păcatele şi te mântuieşte 
de pedeapsa păcatului tău. El te pregăteşte pentru întoarcerea Sa, şi 
pentru cer. Eşti gata? Nu pleca astăzi de aici, până când nu eşti sigur 
de aceasta. 

Pregăteşte un ceas cu ramă aurie 
şi cadran alb, cu numere negre. 
Ataşează limbi roşii de carton 
(în formă de mâini) la ora 11:55.

Alternativ, foloseşte o tăbliţă pe 
care scrie „deschide / intră / vin 
înapoi“.

Dezvoltă învăţăturile date aici, 
folosind cuvintele de pe tăbliţă – 
„deschide“ inima ta pentru Domnul 
Isus, şi El va „intra“; într-o zi Domnul 
Isus Se va „întoarce“. 
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Lecţia
« Introducere: „După terminarea orelor, vino imediat acasă!“ 

Vi s-a întâmplat vreodată să pierdeţi un eveniment sau ceva foarte 
important din cauză că nu aţi fost acolo unde ar f i trebuit să f iţi?

Mama lui Ema i-a spus: „După terminarea orelor de şcoală, vino 
imediat acasă!“ Dar Ema nu a dat nicio atenţie mamei. După şcoală 
s-a jucat cu Amalia, s-au oprit să privească păpuşile în vitrina maga-
zinului de jucării, şi a ajuns acasă cu aproape o oră întârziere.

„Ema, ţi-am spus să vii direct acasă. Nu ţi-am spus de ce, pentru 
că am vrut să f ie o surpriză“, i-a spus mama. „Alexandra a fost aici 
împreună cu părinţii ei, dar a trebuit să plece înainte de a veni tu.“

Alexandra a locuit lângă ei, şi a fost cea mai bună prietenă a lui 
Ema. Alexandra împreună cu familia ei s-au mutat de acolo anul 
trecut; şi de atunci Ema n-a mai văzut-o. Ema a fost dezamăgită şi 
ruşinată. Ar f i vrut să f i ajuns la timp acasă.

Scena 1 
Fundal opţional: Scenă de interior. Pune-i pe ucenici (2, 4 şi 6) şi pe Toma (46).
« Desfăşurarea evenimentelor: Toma a lipsit de la prima întâlnire a ucenicilor 
  cu Domnul 

Toma a fost unul dintre ucenicii Domnului Isus, dar el nu a fost 
împreună cu ceilalţi atunci când Domnul Isus S-a arătat ucenicilor 
prima dată, după învierea Sa.
« Desfăşurarea evenimentelor: Ucenicii îi povestesc 

„Toma, noi L-am văzut viu.“
„Toma, ai pierdut. Ce păcat!“
„A intrat în cameră fără să deschidă uşa.“
„Ne-a arătat semnul cuielor.“
Erau atât de emoţionaţi, şi aveau atâtea de spus. Dar Toma nu era 

emoţionat sau fericit. El nu credea că s-a întâmplat aşa ceva.
« Desfăşurarea evenimentelor: Necredinţa lui Toma 

„Dacă nu pun eu degetul în rănile cuielor Lui, şi în coasta Lui, nu 
voi crede“, a zis Toma.

Domnului Îi păsa foarte mult de acest ucenic neîncrezător.

Scena 2
« Desfăşurarea evenimentelor: Vine Domnul Isus

O săptămână mai târziu, ucenicii erau din nou împreună. Şi era 
şi Toma acolo. Uşile camerei erau închise. Dintr-o dată, fără să se 
deschidă vreo uşă, Isus a apărut între ei. Cred că a venit în mod spe-
cial pentru Toma. „Pace vouă!“, a spus El.
Pune-L pe Isus (45) la stânga lui Toma (46).

« Desfăşurarea evenimentelor: Toma vede, şi crede

Domnul Isus i-a arătat lui Toma rana lăsată de suliţă în coasta Lui, 
şi semnul cuielor în mâinile Lui. „Pune-ţi mâna aici!“, a spus El. 
„Vezi mâinile Mele. Pune-ţi degetul în coasta Mea. Nu te mai îndoi 
nicio clipă! Crede doar!“

Planşa 6-1
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Şi Toma a crezut chiar în acel moment. 
Înlocuieşte-l pe Toma (46) cu f igura 47.

„Domnul meu, şi Dumnezeul meu“, a strigat el. Acum ştia  sigur  
că Învăţătorul lui a înviat. El avea putere şi asupra morţii. 

Da, Isus, Fiul lui Dumnezeu, a dovedit că este mai puternic decât 
soldaţii, decât Satana, şi chiar decât moartea. El este Domn peste 
toate – peste cei mai puternici oameni şi peste cele mai mari puteri. 
Atunci când te încrezi în El ca Mântuitor, El devine Domnul vieţii 
tale. Aceasta înseamnă că El Se îngrijeşte de tine. Poate te-ai gândit 
să-ţi pui încrederea în El, pentru a te elibera de păcat. Ştii că trebuie 
să te încrezi în El. Doreşti ca El să-ţi conducă viaţa ta? Aceasta va 
însemna să-I f ii ascultător, şi să trăieşti într-un fel plăcut Lui. Când 
ceilalţi din clasă copiază la test, tu faci ceea ce I-ar place Domnului 
tău. Doreşti să-L ai pe Isus Hristos cel înviat ca Domn? Toma L-a 
numit: „Domnul meu, şi Dumnezeul meu!“ El ştia sigur că Isus era 
Dumnezeu – Dumnezeu-Fiul.
Îndepărtează f igurile. 

Scena 3 
Fundal opţional: Scenă de exterior. Pune-i din nou pe ucenici (2, 4, 5 şi 6).

« Desfăşurarea evenimentelor: Domnul Isus li se arată în Galilea

Într-o zi erau adunaţi într-un loc cinci sute de credincioşi, împreună 
cu cei unsprezece ucenici. Dintr-o dată Domnul Isus a apărut în mij-
locul lor, şi L-au văzut toţi.
Pune-L pe Isus (45).

« Desfăşurarea evenimentelor: „Toată puterea Mi-a fost dată“

Cu altă ocazie Domnul Isus S-a întâlnit cu cei unsprezece ucenici 
pe munte, în Galileea. El i-a rugat să meargă acolo. Ucenicii erau 
nerăbdători să-L întâlnească pe Domnul Isus în acelaşi loc, unde au 
petrecut mult timp cu El înainte să f ie răstignit. Acum Domnul lor 
avea ceva foarte important să le spună. „Toată puterea Mi-a fost dată 
în cer şi pe pământ!“ 

Ce lucru minunat a spus! El a spus că are putere peste orice 
persoană sau lucru, în cer şi pe pământ. Poate ai auzit că vrăjitoarele 
au putere. Domnul Isus este mai mare decât ele. Gândeşte-te la câţi-
va dintre cei mai mari împăraţi şi conducători. Domnul Isus este 
mult deasupra lor. Acesta este Domnul tău, copil creştin! 

Dar nu a terminat de vorbit: „Duceţi-vă, şi faceţi ucenici din toate 
naţiunile“, le-a poruncit El. Poftim? Puteau ei să propovăduiască 
Evanghelia întregii lumi? Da, pentru că Isus a zis: „Eu sunt cu voi 
întotdeauna, până la sfârşitul veacurilor.“ El, măreţul, atotputernicul 
Domn, va f i cu ei. Ce minunat! 

Ştii, dacă eşti şi tu creştin, Domnul Isus îţi porunceşte să spui 
altora despre El. Acest lucru poate f i greu. Dar El, Domnul tău, este 
cu tine, ca să te ajute să asculţi această poruncă.

Ucenicii au fost atât de bucuroşi să audă că El va f i întotdeau-
na cu ei, chiar dacă nu-L puteau vedea. Într-un fel, după ce au fost 
împreună cu El timp de trei ani, este greu să te obişnuieşti să nu-L 

ACN

ACM

ACM

Planşa 6-4

Deoarece această lecţie se 
concentrează pe creşterea spirituală 
a copiilor mântuiţi, mesajul mântuirii 
este concis. Accentuează prezen-
tarea Evangheliei într-un alt punct 
al programului. 

Foloseşte exemple de păcate, 
potrivite vârstei copiilor cărora le 
predai. 

Planşa 6-2
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mai vezi tot timpul. Câteodată apărea în mijlocul lor, apoi dispărea; 
şi lucrul acesta s-a petrecut timp de patruzeci de zile.

Dar a vedea nu este cel mai important lucru. „Fiindcă M-ai văzut, 
ai crezut“, i-a spus Domnul Isus lui Toma. „Ferice de cei ce n-au 
văzut, şi au crezut.“ 

Domnul Isus se referă şi la aceia care sunt chiar aici şi care Îl 
cunosc pe Isus Hristos ca Învăţător şi Domn. Dacă te-ai încrezut în 
El, Domnul spune că eşti „fericit.“ De ce putem f i fericiţi? 
Permite copiilor să spună câteva motive.

Noi suntem fericiţi, pentru că Domnul Isus este şi Domnul nostru, 
El îngrijeşte de noi. Nu este uşor să trăieşti o viaţă plăcută înaintea 
Lui, dar acesta este lucrul cel mai bun. Poate doreşti să te încrezi în 
El, dar nu ai înţeles cum să faci aceasta. Te rog, vino şi vorbeşte cu 
mine la sfârşitul programului. Voi f i … (numeşte un loc). Îţi voi arăta din 
Biblie cum acest Domn Isus, care este viu, poate f i şi Mântuitorul şi 
Domnul tău.
Îndepărtează f igurile. 

Sunt sigur că ucenicii au răspândit Vestea Bună despre Domnul 
lor cel înviat. Femeile le-au spus mesajul transmis de îngeri, că El Se 
va întâlni cu ei în Galileea. Poate le-a trebuit patru sau cinci zile să 
ajungă din Ierusalim în Galileea. 

Erau bine cunoscuţi în acea zonă. Poate oamenilor din Galileea 
li s-a părut ciudat că Învăţătorul lor nu era împreună cu ei. Probabil  
i-au întrebat multe lucruri. Iar ucenicii probabil le-au spus vestea des-
pre moartea şi învierea Lui. Aşteptau cu nerăbdare să-L vadă în acest 
loc, unde au petrecut mult timp împreună înainte de moartea Lui.

Scena 4 
Fundal opţional: Scenă de vârf de munte. Pune-i pe ucenici (49 şi 50) şi pe Isus (45).

« Desfăşurarea evenimentelor: Domnul vorbeşte ucenicilor pe Muntele Măslinilor

Ucenicii erau acum din nou la Ierusalim, şi Isus era împreună 
cu ei. Erau pe Muntele Măslinilor, afară din oraş. „Rămâneţi aici în 
Ierusalim“, le-a spus Isus „până va veni Acela promis de Tatăl. V-am 
spus despre El mai înainte“ (vezi Luca 24:49). 

Şi-au amintit că înainte de a muri, Domnul Isus le-a spus: „Tatăl 
vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac – Duhul 
Sfânt. El va locui în voi“ (vezi Ioan 14:16, 26). Acum Domnul Isus 
le-a amintit acea promisiune. 

 „Duhul Sfânt va veni!“, a spus Domnul Isus.
Ucenicii încă mai aveau întrebări. Oare nu era Isus Împăratul iu-

deilor? Oare nu a spus chiar El lucrul acesta? Când va deveni Împărat? 
Aşa că L-au întrebat: „Doamne, când vei întemeia împărăţia Ta în 
Israel?“

„Nu este treaba voastră să ştiţi când se va întâmpla aceasta“, le-a 
răspuns Isus. „Aceasta numai Tatăl o ştie.“

Domnul Isus a continuat să vorbească despre Duhul Sfânt. „Când 
va veni El, veţi primi putere să f iţi martorii Mei, să învăţaţi şi să 
propovăduiţi despre Mine.“

Arată pe o hartă distanţa dintre 
Ierusalim şi Galileea. 

Dacă timpul permite, include 
în predarea ta învăţătură despre 
Trinitate. 



Viaţa lui Hristos - volumul 4

50

Prin Duhul Sfânt, El va f i totdeauna cu ei. Dacă Îl iubeşti pe 
Domnul Isus, deşi nu-L poţi vedea, El este în tine. Prin Duhul Sfânt, 
Domnul Isus te ajută să împlineşti porunca Lui de a spune despre El 
şi altora. Am câteva broşuri aici, care explică Evanghelia. Dacă Îl 
iubeşti pe Domnul Isus, nu vrei să împarţi aceste broşuri, ca şi alţii să 
cunoască mesajul Evangheliei? Dacă doreşti să iei una, gândeşte-te 
cui ai vrea să o dai.

Cui i-o vei da? Te gândeşti deja la o anumită persoană?
Când i-o vei da? Marţi – în recreaţie sau sâmbătă la meciul de 

fotbal – sau când? 
Ce-i vei spune? „Pentru mine a f i creştin înseamnă atât de mult, 

încât mi-ar place ca şi tu să înveţi despre aceasta, deci te rog, vrei să 
citeşti acest tractat?“ 

Gândeşte-te la aceste întrebări. Roagă-te Domnului Isus pentru 
aceasta, căci El este atotputernic, şi El este cu tine. El te va ajuta să 
mărturiseşti, la fel cum i-a ajutat şi pe ucenici. 

Scena 5
Înlocuieşte-L pe Isus (45) cu f igura 48.

« Punct culminant: Domnul Isus se înalţă la cer

În timp ce Domnul le spunea ucenicilor aceste lucruri, ei Îl priveau 
şi-L ascultau cu atenţie. După aceea, picioarele Lui s-au dezlipit de 
pământ, şi El a început să se înalţe în aer. Ucenicii au rămas uimiţi 
privind la El cum Se înălţa. 
Pune norul pentru a acoperi imaginea cu Isus (48).

Apoi au văzut un nor, care l-a acoperit pe Domnul Isus. Ucenicii 
încă mai aveau privirile aţintite spre cer, dar El nu se mai vedea.
Îndepărtează-L pe Isus (48) şi norul.

Domnul Isus S-a întors în cer. Biblia spune că „S-a aşezat la 
dreapta Măririi, în locurile preaînalte“ (Evrei 1:3). Aceasta înseamnă 
că El este împreună cu Tatăl Său, aşezat pe tron în cer. El este Domn 
peste întreg pământul şi peste toţi oamenii de pe el. Este Domn peste 
stele şi peste îngeri. 

Să nu uiţi niciodată, copil creştin, cine este Mântuitorul tău! 
Ascultă-L ca pe Domnul tău! Dacă vei face aşa, vei vedea că El are 
putere, şi astfel te poate ajuta să-I asculţi poruncile. Porunca la care 
vrem să ne gândim în mod deosebit astăzi este aceea de a spune şi 
altora despre El. Şi ucenicii au ascultat această poruncă. Dar acum ei 
priveau ţintă spre cer.

Scena 6
Pune-i pe oamenii în alb (51).

« Concluzie: Îngerii spun: „Va veni din nou“

Imediat au apărut doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb (doi îngeri). Şi s-au 
adresat ucenicilor astfel: „Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi 
spre cer? Acest Isus, care S-a înălţat la cer, va veni în acelaşi fel în 
care L-aţi văzut mergând la cer.“

ACM

ACM

Arată cartonul cu aplicaţia pentru 
copilul mântuit: „Ascultă de El, mai 
ales de porunca Lui de a spune şi 
altora despre El“. 

Dacă vrei, contactează Biroul 
Naţional AMEC şi comandă tractate 
gratuite pentru copii. 

Cântec pentru preşcolari:
Isus este Calea, Adevăr şi Viaţa. 

Planşa 6-5

Planşa 6-6

Preşcolarii mimează că privesc 
printre nori. 

Arată cartonul cu aplicaţia pentru 
copilul mântuit. 
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Va reveni? Da, va reveni. Mulţi oameni nu cred că El este Domn. 
Dar în acea zi măreaţă, când va reveni, orice om va vedea că Isus 
Hristos este Domnul. Va f i o zi minunată pentru tine, dacă El este 
deja Mântuitorul şi Împăratul tău. 

Dar dacă El nu este Mântuitorul şi Domnul tău, aceea va f i o zi 
tristă şi înfricoşătoare pentru tine. Va f i prea târziu atunci să te în-
crezi în El. Nu vrei să vii la El astăzi, să te încrezi în El, în singurul 
care poate să te elibereze de păcat, şi să-L accepţi ca Domn în viaţa 
ta? Spune-I chiar acum: „Doamne Isuse, Tu eşti Domn şi Mântuitor. 
Te rog, eliberează-mă de păcat, şi domneşte Tu în viaţa mea de acum 
înainte.“
Îndepărtează toate f igurile.

Întrebări de recapitulare
1. Care dintre ucenici nu a fost acolo când Domnul Isus i-a întâlnit 

pe ceilalţi după înviere? (Toma)
2. Ce i-a spus Domnul Isus lui Toma să facă, atunci când S-a întâl-

nit cu El? (Să-i atingă rănile Lui.)
3. Ce a spus Toma? („Domnul meu, şi Dumnezeul meu.“)
4. Completaţi cuvântul care lipseşte: „_____ puterea Mi-a fost dată 

în cer şi pe pământ.“ (Toată)
5. Completează cuvântul care lipseşte. Când te încrezi în Domnul 

Isus Hristos ca Mântuitor, El devine în acelaşi timp şi _____ tău. 
(Domnul)

6. Ce sarcină deosebită a dat Domnul Isus ucenicilor Săi? (Să ducă 
Evanghelia lumii întregi.)

7. Cum puteau ei să f ie în stare de acest lucru? (El a fost întot-
deauna cu ei.)

8. De unde S-a înălţat Domnul Isus la cer? (De pe Muntele 
Măslinilor.)

9. Cum S-a despărţit El de ucenici? (S-a înălţat sus, sus, sus şi apoi 
un nor l-a acoperit.)

10. Ce le-au spus îngerii ucenicilor? (Că Domnul Isus va reveni în 
acelaşi fel în care S-a înălţat la cer.)

11. De ce ziua când va reveni El, va f i o zi minunată pentru aceia 
care-L iubesc? (Toţi vor vedea că El este Domnul.)

12. De ce va f i aceea o zi tristă pentru cei care nu-L iubesc? (Va f i 
prea târziu să se mai încreadă în El.)

Întrebări de recapitulare pentru preşcolari
1. Ce a vrut să vadă Toma, ca să creadă că Domnul Isus era viu? 

(rănile din mâinile şi coasta Lui)
2. Unde a plecat Isus, după ce a vorbit ucenicilor pe munte? (în 

cer)
3. Ce au spus îngerii că va face Domnul Isus cândva în viitor? (Va 

reveni.)
4. Cine te poate ajuta să f ii pe placul Domnului Isus? (Duhul 

Sfânt)

ACM

ACN
Invitaţie pentru preşcolari: 

Cântaţi „Fiindcă atât de mult a iubit 
Dumnezeu lumea“. Fă referire la 
versetul din Ioan 3:16 şi invită-i să-L 
primească pe Domnul Isus. Expli-
că-le ce înseamnă „a crede“. Cei 
care vor să creadă în Domnul Isus, 
să rămână cu tine pe covoraşul 
povestirilor. 

Cântec pentru preşcolari: 
Eu cred în Scriptură (strofa 5 - El pe 

nori revine) 

Joc de recapitulare pentru 
preşcolari 

Norii 

Pune pe podea un castron mare, 
la o distanţă mică de copii. Când un 
copil răspunde la o întrebare, el va 
încerca să arunce nori (ghemotoace 
de vată) în castron.

Foloseşte întrebări de la lecţiile 
1-6, şi continuă cât îţi permite timpul, 
şi cât timp copiii sunt interesaţi.
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Cartonaşe cu Evanghelia
Prezentarea Evangheliei – lecţia 1

Dumnezeu
Dumnezeu te iubeşte!

(Ioan 3:16)
Tu ai păcătuit.
(Romani 3:23)

Isus este viu!
(1 Corinteni 15:4)

Isus a murit pentru a plăti
pentru păcatele tale.

(1 Corinteni 15:3)

Primeşte-L pe Isus
ca Mântuitor.

(Faptele Apostolilor 16:31)

Spune altora 
despre Isus.

(Marcu 16:15)
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Frunze de palmier
Joc de recapitulare pentru preşcolari – lecţia 1



Viaţa lui Hristos - volumul 4

54



Viaţa lui Hristos - volumul 4

55

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#



Biroul Naţional AMEC 
Calea Turnişorului Nr. 90, 550048, Sibiu, România

Tel. 0269 229994, 0369 405255
E-mail: amec.cef@rdslink.ro

www.edituraamec.ro
www.ameccef.com


	Cuprins
	Introducere
	Privire generală
	Lecţia 1: Intrarea triumfală
	Prezentarea Evangheliei
	Lecţia
	Întrebări de recapitulare
	Frunze de palmier. Joc de recapitulare pentru preşcolari – lecţia 1


	Lecţia 2: Camera de sus şi grădina
	Prezentarea Evangheliei
	Lecţia
	Întrebări de recapitulare

	Lecţia 3: Judecata
	Lecţia
	Întrebări de recapitulare
	Activitate în clasă

	Lecţia 4: Răstignirea
	Lecţia
	Întrebări de recapitulare
	Activitate în clasă

	Lecţia 5: Învierea
	Lecţia
	Întrebări de recapitulare
	Activitate în clasă

	Lecţia 6: Înălţarea
	Prezentarea Evangheliei
	Cartonaşe cu Evanghelia. Prezentarea Evangheliei – lecţia 1

	Lecţia
	Întrebări de recapitulare

	Paşi pentru sfătuirea copilului care vrea să vină la Hristos

