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Cunoaşterea lui Hristos 

 

INTRODUCERE 

 

Creştinismul este fără asemănare prin faptul că oferă bărbaţilor şi femeilor, băieţilor şi fetelor 

posibilitatea unei relaţii personale cu Fiul lui Dumnezeu. Copiii au nevoie să fie învăţaţi Cuvântul lui 

Dumnezeu, ei trebuie să cunoască întâmplările din Evanghelie, dar scopul nostru final este ca ei să-L 

cunoască pe Hristos ca Domn şi Mântuitor. Aceste lecţii simple evanghelistice sunt despre Domnul 

Isus, având în centrul lor cuvintele Sale „Eu sunt“.  

 

FOLOSIREA IMAGINILOR 

În vederea adaptării acestor lecţii pentru Europa, a fost necesar să schimbăm ordinea în care sunt 

folosite anumite imagini. Va fi de folos învăţătorului să lipească o etichetă imaginii care este folosită în 

altă ordine, în acest fel ea poate fi găsită mai uşor. Mai presus de toate este necesară exersarea 

folosirii imaginilor înaintea predării lecţiilor. 

 

VERSETELE DE MEMORAT 

Fiecare lecţie cuprinde un verset de memorat recomandat. Când seria de lecţii este predată în cinci 

zile consecutive este cel mai bine să se aleagă două sau trei versete şi să se accentueze acestea.  

 

FII DISPONIBIL 

Copiii au nevoie să ştie că învăţătorul este disponibil pentru a da ajutor spiritual ulterior. Ei trebuie să 

ştie când şi unde pot vorbi învăţătorului despre problemele lor. Acest lucru este introdus în majoritatea 

textelor lecţiilor, dar acolo unde nu este, învăţătorul ar trebui să dea aceste informaţii în altă parte din 

timpul programului.  

La sfârşitul acestui manual vei găsi o schiţă care să te ajute la sfătuirea unui copil ce doreşte să-L 

primească pe Hristos.  
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Lecţie Accent 

special 

Aplicaţie Verset de memorat 

Păstorul cel bun 

Luca 15:1-7 

Ioan 10:1-10 

Matei 18:11-14 

  

Isus Hristos, 

Păstorul cel 

Bun, iubeşte pe 

cei pierduţi. 

Nemântuiţi: Cere-i Domnului Isus     

să te mântuiască şi să se 

îngrijească de tine.  

„Eu sunt Păstorul cel Bun. Păstorul 

cel Bun îşi dă viaţa pentru 

oi.“ (Ioan 10:11) 

Pâinea vieţii 

Matei 14:13-21 

Marcu 6:32-44; 

Luca 9:10-17 

Ioan 6:1-59 

Isus Hristos 

poate să 

împlinească cea 

mai adâncă 

nevoie a ta.   

Nemântuiţi: Cere-i Domnului Isus să 

îţi ierte păcatele şi să 

conducă viaţa ta.  

„Eu sunt Pâinea vieţii. Cine vine la 

Mine, nu va flămânzi niciodată ...“ 

Ioan 6:35 

 

Învierea 

Ioan 11: 1-46 

Isus Hristos are 

putere asupra 

morţii. 

Nemântuiţi: Crede în Domnul Isus şi 

atunci vei fi gata să 

trăieşti cu Dumnezeu.   

„Eu sunt învierea şi viaţa. Cine 

crede în Mine, chiar dacă ar fi 

murit, va trăi“. Ioan 11: 25 

Lumina lumii 

Luca18:31-43 

Marcu 10:32-34; 

46-52 

Matei 20:17-19;  

29-34; 

Luca 24: 18 

Isus Hristos este 

Lumina lumii 

Nemântuiţi: Cere-i Domnului Isus  

să-ţi îndepărteze tot 

întunericul păcatului.  

„Eu sunt Lumina lumii; cine Mă 

urmează pe Mine, nu va umbla în 

întuneric.“ (Ioan 8: 12) 

Calea 

Ioan 13: 1, 2, 30-38 

Ioan 14: 1-6 

Isus Hristos este 

singura Cale 

spre Dumnezeu 

şi spre cer.  

Nemântuiţi: Cere-I Domnului Isus să 

îţi ierte păcatele şi să te 

pregătească să trăieşti 

cu Dumnezeu 

„Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. 

Nimeni nu vine la Tatăl decât prin 

Mine“ (Ioan 14: 6). 

Privire generală  
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Cunoaşterea lui Hristos 

 

LECŢIA 1 

PĂSTORUL CEL BUN 

 

Texte pentru învăţător  
Luca 15:1-7;  
Ioan 10:1-10;  
Matei 18:11-14 

 

Accent special  
Isus Hristos, Păstorul cel Bun, iubeşte pe cei pierduţi. 

 

Aplicaţie 
Nemântuiţi: Cere-i Domnului Isus să te mântuiască şi să se îngrijească de tine. 

 

Verset de memorat 
„Eu sunt Păstorul cel Bun. Păstorul cel Bun îşi dă viaţa pentru oi.“ (Ioan 10:11) 

 

Ajutoare vizuale  
Pregătiţi două cartoane pentru a le folosi la sfârşitul lecţiei: 

 Pe unul va fi scris:  „Pierdut“ pe o parte şi „În pericol“ pe partea opusă; 

 Pe celălalt carton va fi scris „Găsit“ pe o parte şi „În siguranţă“ pe partea cealaltă. 

 

 

 

 

Schiţa lecţiei 

Introducere 

Liderii religioşi sunt şocaţi 

Desfăşurarea evenimentelor 

1. Păstorul se îngrijeşte de turma lui 

2. Una dintre oi se rătăceşte 

3. Păstorul merge să o caute 

4. Păstorul găseşte oaia 

Punctul culminant 

Veniţi să sărbătorim 

Concluzie 

Este bucurie în cer când un păcătos se întoarce la Dumnezeu 
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Predarea versetului de memorat 

Introducere 

Câţi dintre voi au mângâiat vreodată un mieluşel? El are blana aşa de moale şi este aşa de blând 
nu-i aşa? Oile au nevoie de îngrijire şi protecţie specială. Ştiţi cum se numeşte persoana care 
are grijă de oi? Exact – păstor. Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbeşte despre un Păstor 

foarte deosebit.  

 

Prezentare  

Citeşte versetul mai întâi din Biblie, apoi împreună cu copiii, versetul de pe ajutorul vizual.  

 

Explicare 

„Eu sunt Păstorul cel bun“- Isus, Fiul lui Dumnezeu vorbeşte despre El Însuşi. Isus este Păstorul 
cel Bun. Dar Isus nu spune că El este păstor la oi, ci El este un altfel de păstor. Isus păstoreşte 
oameni! În Biblie, Dumnezeu spune deseori că oamenii sunt ca şi oile. Când Isus spune despre 
El că este Păstorul cel Bun, El vrea să spună că El va face orice este nevoie pentru a ne conduce 
la Dumnezeu ca să fim ai Lui. Apoi El va avea grijă de noi ca de oile Lui, conducându-ne pe căi 
bune şi protejându-ne de duşmanul lui Dumnezeu, Satan.  

„Păstorul cel Bun îşi dă viaţa pentru oi“-  Un păstor bun face orice pentru a-şi salva oile, chiar şi
-ar da viaţa pentru ele. Domul Isus, Păstorul cel Bun, şi-a dat viaţa pe cruce ca să plătească 
pentru păcatele noastre. El a luat pedeapsa morţii asupra Sa, apoi a înviat ca eu şi tu să putem fi 
mântuiţi. Toţi cei care cred că Domnul Isus a murit pe cruce pentru ei vor fi salvaţi de pedeapsa 
pentru păcatele lor. Ei vor deveni copii ai lui Dumnezeu – oile Lui – iar El va avea întotdeauna grijă 
de ei.    

 

Aplicaţie 

Nemântuiţi: Domnul Isus, Păstorul cel Bun, a venit să te mântuiască de păcatul tău. Dacă nu te-ai 
încrezut niciodată în Domnul Isus şi nu I-ai cerut să te ierte de păcate, vei auzi mai târziu 
în timpul lecţiei cum poţi să faci aceasta. El doreşte să-ţi poarte de grijă, să te 
călăuzească şi să te protejeze.  

Mântuiţi:  Dacă deja te-ai încrezut în El şi ai primit iertarea de păcate, poţi să-I mulţumeşti 
Domnului Isus, Păstorul cel bun, pentru că El îţi poartă de grijă.   

 

 

Repetiţie  

„Adaugă două cuvinte“ 
 
Începând cu referinţa, repetă versetul cu copiii adăugând de fiecare dată alte două cuvinte. De 
exemplu: „Ioan 10:11“... „Ioan 10:11, Eu sunt“ ... „Ioan 10:11, Eu sunt Păstorul cel“ … şi aşa 
mai departe. Joacă acest joc până când este memorat întregul verset.   

 

Cunoaşterea lui Hristos 

6 



Cunoaşterea lui Hristos 

7 

Lecţia 
 

IMAGINEA 1-1 

„Sunt şocat că El le vorbeşte acestor oameni!“ „Oare nu ştie ce fel de 
oameni sunt?“ Cu siguranţă n-ai să mă vezi pe mine niciodată 
vorbindu-le“. „Hm! Nu oamenii buni ca noi Îl urmează - ci păcătoşii.“ 

Conducătorii religioşi vorbeau astfel unul cu altul, atunci când  L-au 
văzut pe Domnul Isus Hristos petrecând timp cu oamenii despre care 
ei credeau că nu sunt buni. Conducătorii religioşi credeau că ei înşişi 
erau mai buni decât majoritatea oamenilor. Ei îşi petreceau o 
grămadă de timp împlinind tot felul de reguli pe care le-au făcut ei. 
Priveau cu dispreţ spre alţi oameni şi chiar Îi mulţumeau lui 
Dumnezeu că ei sunt mai buni decât cei mai mulţi. 

Spre deosebire de conducătorii religioşi, Isus Hristos era bun - pe 
deplin. Dar El se îngrijea de aceia care ştiau că nu sunt buni. Ba mai 
mult, El s-a împrietenit cu vameşii care strângeau bani pentru 
guvernul roman, care era dispreţuit.  

Domnul Isus ştia ce gândeau conducătorii religioşi şi El a dorit să le 
spună o întâmplare. Este o întâmplare pe care El doreşte ca şi tu să 
o ştii … 

IMAGINEA 1-2 

A fost odată un păstor care avea o sută de oi. El era un păstor bun 
aşa încât cunoştea probabil fiecare oaie pe nume. El le conducea la 
păşuni verzi pentru a le hrăni şi la izvoare cristaline pentru a le da 
apă. El veghea cu atenţie pentru a-şi proteja turma de atacurile 
vreunui animal sălbatic. Dacă vreo oaie sau vreun miel se rănea, el 
avea grijă de ei.  

În turmă era o oaie care probabil tânjea după mai multă aventură. 
Poate era curioasă cu privire la locurile unde păstorul nu şi-a dus 
niciodată turma. Într-o zi, pe când păstorul nu se uita, această oaie s
-a furişat din turmă. Ea putea explora singură rocile şi tufele. Era aşa 
de amuzant să mergi de una singură - cel puţin pentru o vreme. Dar 
mai târziu, poate că oaia a încercat să se întoarcă în turmă. Oare 
acesta este drumul sau acela? A alergat cu paşi mărunţi încoace şi 
încolo, dar nu a auzit glasul păstorului şi nu a putut să găsească 
turma. S-a pierdut. S-a dus pe calea ei şi s-a pierdut cu adevărat.  

IMAGINEA 1-9 

Ştiai tu că în Cartea lui Dumnezeu - Biblia - citim că noi toţi suntem 
ca acea oaie? Ascultă la ceea ce am să citesc din Biblie: „Noi 
rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui“ (Isaia 
53:6). Gândeşte-te la aceasta pentru un moment. Mama ta vine în 
sufragerie şi spune: „Te rog, stinge televizorul şi du-te la culcare.“ A 
o asculta înseamnă a merge pe calea lui Dumnezeu pentru că El 
porunceşte: „Copii, ascultaţi de părinţii voştri.“ (Efeseni 6:1). Dar tu 
nu stingi televizorul şi nu te duci la culcare. Pe ce cale mergi tu? Da, 
tu mergi pe calea ta proprie! Calea lui Dumnezeu este aceea pe care 
întotdeauna spui adevărul, dar tu ai spus minciuni. Calea lui 
Dumnezeu este aceea în care eşti fericit când alţii primesc jucării noi 
sau haine, dar tu eşti gelos. Da, „fiecare îşi vedea de drumul lui“, 
fiecare de aici este asemenea oiţei din povestire.   

Foloseşte tonul vocii şi gesturi 

pentru a arăta mândrie.  
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IMAGINEA I-3 

Oare păstorul va observa lipsa ei? 

Probabil că în acea seară păstorul le-a numărat în timp ce ele 
intrau în staul pentru noapte. „90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 
99“. Ciudat - şi-o fi spus el. Poate am făcut o greşeală. Erau doar 
nouă zeci şi nouă de oi - una lipsea! Păstorul ştia care lipsea şi îi 
cunoştea numele. Nouă nu ni se spune numele, de aceea poate 
am putea să-i dăm noi un nume. (Permiteţi copiilor să sugereze un nume 

şi apoi folosiţi-l când credeţi de cuviinţă în timpul lecţiei). 

Se însera şi păstorul era obosit după o zi încărcată, dar el ştia ce 
trebuia să facă. „Mă voi duce şi voi căuta oiţa“ - şi-a spus el. Se 
îngrijora pentru oiţă când se gândea la întuneric, la stâncile 
ascuţite şi la animalele sălbatice. Poate se înfiora gândindu-se la 
pericolul în care se afla oiţa.  

Ştii tu că atunci când mergi pe calea ta proprie şi tu eşti în 
pericol? Desigur, nu este pericolul spinilor sau al animalelor 
sălbatice. Este chiar mai rău. Tu te-ai dus pe calea ta şi te-ai 
pierdut de Dumnezeu. Aceasta înseamnă să fii departe de 
Dumnezeu, incapabil de a-L găsi. Dacă continui să mergi pe calea 
ta, vei fi pierdut de El pentru totdeauna. Când vei muri, nu vei 
locui cu El în cer. Dimpotrivă, va trebui să fii pedepsit pentru 
totdeauna, pentru că ai mers pe calea ta proprie. Astăzi 
Dumnezeu doreşte să ştii că eşti în pericol - la fel cum era oiţa 
pierdută.  

IMAGINEA 1-4 

Păstorul a lăsat cele nouăzeci şi nouă de oi şi s-a grăbit să o 
caute pe … (numele sugerat). Ce credeţi că a făcut? (Permiteţi 

copiilor să răspundă). Da, el a strigat oiţa pe nume. A pornit în 
grabă printre stânci şi prin văi. A verificat locurile periculoase. 
Sunt sigur că a obosit din ce în ce mai mult, poate a fost chiar 
prins în mărăcini. Dar nici o strădanie nu era prea mare. El iubea 
acea oaie mititică.  

IMAGINEA 1-7 

Există Cineva care este foarte preocupat de băieţii şi de fetiţele, 
de bărbaţii şi de femeile care s-au îndreptat pe calea lor şi care 
sunt departe de Dumnezeu. El a făcut un efort mult mai mare şi a 
suferit mult mai mult decât acest păstor. El este Isus Hristos, Fiul 
lui Dumnezeu. El a părăsit cerul, unde a locuit dintotdeauna, şi s-a 
coborât pe pământ. El a mers întotdeauna pe calea lui Dumnezeu 
şi a făcut-o cu bucurie. A trăit pe pământ 33 de ani şi viaţa nu I-a 
fost uşoară. Apoi s-a dat pe Sine la moarte. A fost pironit pe cruce 
şi lucrul acesta în sine a fost îngrozitor de dureros. Dar chiar mai 
rău, pe când atârna pe cruce, El a luat asupra Lui pedeapsa lui 
Dumnezeu pentru păcat. El a ştiut că aceasta este singura cale 
prin care oamenii pierduţi pot fi aduşi înapoi la Dumnezeu. Cartea 
lui Dumnezeu - Biblia - spune „Domnul a făcut să cadă asupra Lui 
(a Domnului Isus) nelegiuirea (fapta rea) noastră a tuturor.“ (Isaia 
53:6) 

Domnul Isus Hristos Însuşi spune: „Eu sunt Păstorul cel Bun, 
Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oi“ (Ioan 10:11). Cât de mult  s
-a îngrijit El de oamenii pierduţi încât a fost gata să sufere şi să 
moară! Dar El nu a rămas mort. A treia zi s-a întors la viaţă. El 

Implică copiii, pretinzând că nu-

meri  oile — „95-96-97-98- 99 … 

o oaie lipseşte!“ 

Discută despre pericolele pe care 

le are de înfruntat o oaie. 

Pretinde că eşti păstorul care caută 

oaia pierdută, punându-şi mâna la 

ochi şi mergând în sus şi în jos pe 

dealuri. Preşcolarii se vor bucura 

şi ei să imite aceasta împreună cu 

tine! 
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astăzi e viu! El poate fi Păstorul tău cel bun şi tu poţi vedea că El 
se îngrijeşte de tine mai mult decât s-a îngrijit acest păstor de oiţa 
lui pierdută. 

IMAGINEA 1-4 

Cu multă îngrijorare, păstorul obosit a strigat din nou şi din nou. 
Vocii lui îi răspundea ecoul.  

Şi apoi a auzit - obosit, slab şi îndepărtat: „Mee, mee“ un sunet 
slab. Păstorul a recunoscut dintr-o dată acel behăit. Era oiţa cea 
pierdută care răspundea chemării Sale. Păstorul s-a grăbit cât a 
putut, urmând sunetul acelui behăit slab. 

IMAGINEA 1-5 

“Iat-o!“ - căutarea a încetat! Păstorul, milos, a vorbit probabil cu 
duioşie oiţei înfricoşate care tremura, ridicând-o cu grijă în braţele 
sale puternice. A pus-o cu gingăşie de-a curmezişul umerilor săi 
laţi. Mai era oiţa pierdută? Nu! De ce nu? (Permiteţi copiilor să 
răspundă).  

IMAGINEA 1-8a şi 1-9b 

Îndoaie planşa 1-9 pe jumătate şi pune-o peste planşa 1-8, în aşa fel 
încât imaginea Domnului Isus (1-8a) să se vadă împreună cu copilul 
nemântuit (1-9b).  

La fel poate fi şi cu tine astăzi. Tu eşti pierdut, departe de 
Dumnezeu. Eşti în pericolul de a fi pedepsit pentru totdeauna 
după ce vei muri. Dar Domnul Isus Hristos - Păstorul cel Bun - te 
poate găsi. El te poate lua în grija Lui. Când face lucrul acesta, El 
îndepărtează tot păcatul din viaţa ta, te păzeşte de pedeapsă. El 
poate să-ţi fie Păstorul cel Bun. Dar cum? Dumnezeu spune în 
Biblie: „Oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit“ (Rom. 
10:13). Oricine înseamnă fiecare – indiferent de vârstă sau 

culoare. Chiar dacă ai fost foarte rău, şi tu eşti inclus aici. Tu 
trebuie să-L chemi pe Domnul – pe Domnul Isus Hristos. Nu 

trebuie să-L strigi tare, poţi să o faci în inima ta. Roagă-L pe 
Domnul Isus să te salveze din pierzare şi să-ţi poarte de grijă 
pentru totdeauna. Mulţumeşte-I că este Păstorul cel Bun care şi-a 
dat viaţa pentru oi. Atunci vei fi găsit şi în siguranţă la fel cum a 
fost şi oiţa. (Arată cartonul cu aceste cuvinte). Era aşa de bine să se 
cuibărească în braţele păstorului în timp ce se îndreptau spre 
casă. 

IMAGINEA 1-5 

Când a ajuns acasă, păstorul a dorit ca toată lumea din sat să 
audă vestea bună. „Veniţi să ne bucurăm“ a spus el prietenilor şi 
vecinilor. „Mi-am găsit oaia care era pierdută!“ Vezi tu, cât de mult 
a însemnat acea oaie pierdută pentru păstor? Şi tu însemni mult 
pentru bunul Păstor, Domnul Isus Hristos. Dacă tu ştii că eşti 
departe de Dumnezeu şi doreşti cu adevărat să mergi pe calea lui 
Dumnezeu, în loc să mergi pe calea ta, atunci cheamă-L pe 
Domnul Isus astăzi. Dacă faci aceasta, ceva foarte deosebit se 
întâmplă în ceruri.  

IMAGINEA 1-6 

Domnul Isus le-a spus despre aceasta conducătorilor religioşi, 
atunci când a încheiat povestirea despre „oaia pierdută“. Poate că 

Încurajează copiii mai mici să 

„behăie“ („mee“) împreună cu 

tine, la început mai încet, apoi mai 

tare, pe măsură ce păstorul se 

apropie de oiţă.  

Pretinde că duci oiţa acasă.  

Ajută-i pe copii să personalizeze 

adevărul dragostei lui Dumnezeu 

prin a le explica că El a făcut 

fiecare persoană unică în felul ei 

şi El îi poartă de grijă fiecăreia în 

parte.  

Prefă-te că eşti păstorul care 

împărtăşeşte Vestea Bună cu 

„vecinii“ din grup sau sala de 

clasă.  
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le-a spus privind cercetător în ochii lor: „Tot aşa, vă spun că va fi 
mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se 
pocăieşte (se întoarce din calea lui la Dumnezeu), decât pentru 
nouăzeci şi nouă de oameni neprihăniţi, care n-au nevoie de 
pocăinţă“. 

IMAGINEA 1-8 

Da, poate să fie bucurie astăzi în cer - pentru tine.  

Dacă vrei să părăseşti calea ta şi să fii găsit de Domnul Isus, 
spune-I lucrul acesta acum. Dumnezeu promite „Oricine va chema 
Numele Domnului va fi mântuit“ (Romani 10:13). Domnul Isus va fi 
Păstorul tău cel Bun pentru totdeauna.  

Ţine minte, oricine rămâne pe calea lui proprie şi nu-L cheamă pe 
Bunul Păstor, rămâne pierdut şi în mare pericol (Arată cartonul cu 

aceste cuvinte).  

Plecând astăzi de aici, vei fi tu găsit şi în siguranţă sau pierdut 

şi în pericol ? 
 

Întrebări recapitulative 

1. De ce liderii religioşi erau mânioşi pe Domnul Isus? 
(Deoarece Domnul Isus vorbea cu oameni pe care ei îi 
considerau „păcătoşi“).  

2. Ce părere aveau liderii religioşi despre ei înşişi? (Ei se 
credeau mai buni decât majoritatea oamenilor. Ei respectau 
tot felul de reguli pe care le-au făcut ei înşişi). 

3. Ce povestire le-a spus Domnul Isus pentru a-i ajuta să 
înţeleagă că sunt pierduţi? (O povestire despre un Păstor 
bun şi o oaie pierdută).  

4. Cum s-a pierdut oaia? (A mers pe calea ei şi nu a mai găsit 
drumul înapoi la turmă). 

5. În ce fel suntem şi noi ca oaia pierdută? (Mergem pe calea 
noastră în loc să mergem pe Calea lui Dumnezeu).  

6. De unde ştim că păstorul iubea oaia? (El s-a decis să 
meargă să o caute. El dorea ca ea să fie găsită).  

7. Cu cine se aseamănă păstorul din povestirea noastră? (Cu  
Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu).  

8. Ce a făcut Domnul Isus, astfel încât oamenii pierduţi să 
poată să vină înapoi la Dumnezeu? (El a murit pe cruce 
pentru a lua pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcatele 
noastre).  

9. Care este versetul biblic de astăzi care arată că Isus, Bunul 
Păstor, a murit pentru noi. („Eu sunt Păstorul cel Bun. 
Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oi.“ Ioan 10:11).  

10. Păstorul a găsit oaia şi a dus-o acasă. Cum poţi să fii tu 
găsit de Domnul Isus? (Cheamă-L şi cere-I să te salveze, ca 
să nu mai fii pierdut).  

Ridică un deget pentru a accentua 

importanţa unui singur păcătos.  
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Lecţia 2 

Pâinea vieţii  

 

Texte pentru învăţători  

Matei 14:13-21 
Marcu 6:32-44 
Luca 9:10-17 
Ioan 6:1-59  

Accent special  
Isus Hristos poate să împlinească cea mai adâncă nevoie a ta.  

Aplicaţie  
Nemântuiţi: Cere-i Domnului Isus să-ţi ierte păcatele şi să preia controlul în viaţa ta.  

Verset de memorat 
„Eu sunt Pâinea vieţii. Cine vine la Mine, nu va flămânzi niciodată… .“ Ioan 6:35 

Ajutoare vizuale suplimentare  

Acoperă cu un carton imaginea cu crucea şi mormântul, planşa 2-9, în aşa fel încât să se vadă 
numai copilul.  

 

Schiţa lecţiei  

Introducere  

Mulţimi de oameni doresc să-L vadă pe Isus  

Desfăşurarea evenimentelor  

1. Ucenicii cu Isus în barcă  

2. Mulţimea îi urmează în jurul lacului  

3. Isus îi învaţă 

4. Vine seara şi oamenii sunt flămânzi  

5. Isus spune ucenicilor să-i hrănească  

6. Andrei găseşte un băiat care are cinci pâini şi doi peşti  

7. Oamenii sunt aşezaţi în grupuri şi Isus binecuvântează mâncarea 

8. Ucenicii împart mâncarea — este de ajuns pentru toţi 

9. Ucenicii adună 12 coşuri pline cu fărâmături   

10. Unii oameni doresc să-l facă împărat pe Domnul Isus  

11. Următoarea dimineaţă Îl găsesc în Capernaum  

Punctul culminant  

„Eu sunt Pâinea vieţii“ 

Concluzie  

Mulţi oameni pleacă fără să creadă în Domnul Isus 

Ucenicii vor să rămână cu Domnul Isus 
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Predarea versetului de memorat  

Introducere  

De câte ori pe zi mănânci? (Permite copiilor să răspundă). Mâncarea pe care o mănânci astăzi 
îţi ţine până mâine? Nu! Trebuie să mănânci în fiecare zi pentru a satisface foamea trupului 
tău. Dar ştii că mai este un alt fel de foame care trebuie satisfăcută? Este o foame adânc în 
interiorul tău, pe care nici o mâncare nu o poate potoli. Versetul nostru de astăzi ne spune 
cum să satisfacem o asemenea foame.  

Prezentare 

Citeşte versetul din Biblie, apoi pune copiii să citească versetul de pe ajutorul vizual.  

Explicare  

„Eu sunt Pâinea vieţii“ - Pâinea este mâncarea de bază în multe ţări din lume. Îţi satisface 
stomacul, atunci când ţi-e foame. Dă viaţă trupului tău fizic. Domnul Isus, referindu-se la acest 
lucru, spune că El este Pâinea care vine din cer. El satisface o foame diferită pe care tu o ai – 
foamea de a-L cunoaşte pe Dumnezeu şi de a avea păcatele iertate. El îţi dă o viaţă diferită –
viaţa veşnică – viaţa de care ai nevoie pentru a trăi în cer şi pentru a fi satisfăcut, sau 

mulţumit, aici pe pământ.  

„Cine vine la Mine nu va flămânzi niciodată“ - Atunci când te încrezi în Domnul Isus ca 
Mântuitor al tău, El vine şi locuieşte în tine. El satisface nevoia ta de dragoste, bucurie şi pace. 
Pâinea pe care o mănânci pentru trupul tău fizic umple golul din stomacul tău pentru o vreme, 
dar viaţa Domnului Isus în tine umple goliciunea din inima ta pentru totdeauna. El promite să 
nu te părăsească niciodată. (Evrei 13:5b) 

Aplicaţie  

Nemântuiţi: Dacă nu te-ai încrezut în Domnul Isus ca Mântuitor, cea mai mare nevoie pe care 
o ai este de a fi iertat de păcatul tău. Ascultă cu atenţie în timpul lecţiei biblice de 
mai târziu pentru a auzi cum poţi să-L primeşti pe Domnul Isus, Pâinea vieţii, şi să 
fii iertat.  

Mântuit:  Dacă deja ai crezut în Domnul Isus, atunci ai nevoie să-L cunoşti mai bine. Citeşte 
câteva versete din Cuvântul lui Dumnezeu şi roagă-te în fiecare zi. Pe măsură ce 
petreci timp cu El, vei ajunge să-L cunoşti mai bine.  

Repetiţie 

„Versetul săltat“ 

Împarte copiii în două echipe. „Saltă“ ajutorul vizual pe care este scris versetul, la fiecare 
cuvânt, arătând spre o echipă, apoi spre cealaltă. Începe prin a arăta spre prima echipă, care 
va spune referinţa; apoi „saltă“ ajutorul vizual arătând către echipa cealaltă, care spune primul 
cuvânt. Continuă să „salţi“ ajutorul vizual, arătând când spre o echipă, când spre cealaltă, 
spunând fiecare câte un cuvânt odată. Ocazional, arată de mai multe ori spre aceeaşi echipă 
sau mişcă-te mai repede sau mai încet. Încurajează echipele să nu „se dea bătute“. Repetă 
activitatea după cum este necesar şi cât îţi permite timpul.   
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Lecţia 

Mari mulţimi de oameni veneau şi plecau de la casa unde stătea 
Domnul Isus şi ucenicii. Isus dorea să-i înveţe pe cei doisprezece 
oameni pe care i-a ales ca să-L urmeze, dar erau atât de multe 
întreruperi încât ei nu aveau timp nici să mănânce. „Haideţi să 
mergem într-un loc retras şi să ne odihnim puţin“ a spus Isus. 
Deci foarte repede, ei au părăsit casa şi s-au grăbit să ajungă la 
lac unde s-au urcat într-o barcă.  

IMAGINEA 2-1 

Barca plutea uşor peste valurile strălucitoare, căci vântul îi umfla 
pânzele. Câtă linişte era pe lac! Se auzea doar sunetul vocilor lor, 
fâlfâitul pânzelor şi loviturile apei care se izbea în corabie. 
Ucenicii erau fericiţi să fie doar cu Domnul Isus. Ei au înţeles mai 
bine decât toţi oamenii cât de deosebit era El. El era Fiul lui 
Dumnezeu, care părăsise cerul şi venise pe pământ cu aproape 
30 de ani în urmă. Era un om real şi arăta ca şi ei, dar El era de 
asemenea Dumnezeu. Ei aşteptau cu nerăbdare orele de odihnă 
pe care urmau să le petreacă împreună pe celălalt mal al lacului.  

Dar mulţimile L-au văzut pe Isus şi pe ucenicii Lui părăsind satul. 
Au urmărit cu atenţie direcţia în care s-a îndreptat corabia şi 
probabil şi-au spus cu bucurie unul altuia: „Haideţi să-i urmăm!“ 

Imediat au început să se strângă în grupuri mici pentru a face 
această călătorie lungă în jurul lacului. În timp ce mergeau de-a 
lungul ţărmului lacului, tot mai mulţi oameni se alăturau lor aşa 
încât au ajuns să fie mii de bărbaţi, femei şi copii care se grăbeau 
să-L vadă pe Isus. Foarte curând ţărmul celeilalte părţi a lacului 
era aglomerat de oamenii care aşteptau sosirea corăbiei.  

Încălziţi şi obosiţi în urma călătoriei lungi, oamenii aşteptau 
nerăbdători să-L vadă pe Domnul Isus de îndată ce corabia 
acosta. Ei aveau întrebări la care căutau un răspuns şi prieteni 
bolnavi care doreau să fie vindecaţi. Nu înţelegeau prea multe 
despre Isus Hristos, dar ştiau că El poate şi vrea să-i ajute.  

IMAGINEA 2-2 

Domnul Isus a venit în acest loc pentru a se odihni. Desigur că El 
ar fi avut dreptul să spună mulţimii gălăgioase: „Vă rog,  întoarceţi
-vă acasă, sunt obosit. Am mare nevoie de odihnă.“ Dar El nu a 
spus aceasta. Cu multă dragoste a privit spre miile de bărbaţi, 
femei şi copii. El a văzut pe cei bolnavi, copiii obosiţi şi feţele 
întrebătoare. El a văzut, de asemenea, nevoia lor ascunsă care 
era chiar mai mare. La fel este şi astăzi. El vede că tu ai nevoie 
de mâncare, de băutură, de haine şi de o casă. El însă vede şi 
nevoile tale profunde, lăuntrice.  

IMAGINEA 2-9B 

Acoperă imaginea 2-9a cu un carton  

Tu ai mare nevoie de iertare pentru toate relele pe care le-ai făcut 
împotriva lui Dumnezeu. I-ai fost neascultător de multe ori. Îţi 
aminteşti când tu şi fratele tău vă jucaţi împreună şi apoi v-aţi luat 
la ceartă? Ai strigat „Te urăsc“. Ascultă ce spune Dumnezeu 
despre aceasta. (Citeşte 1 Ioan 3:15). Atunci când eşti nemulţumit, 

„Haideţi“ - imită această mişcare, 

făcând semne.   

Copiii mici vor experimenta 

plecarea în secret a Domnului Isus 

şi a ucenicilor Lui, în timp ce 

pretind că se îndreaptă în linişte 

către barcă.  

Pretinde că îi urmăreşti pe ucenici 

şi pe Domnul Isus plecând – pune

-ţi mâna streaşină la ochi, apoi 

începe să îi înghionteşti pe cei din 

jurul tău îndemnându-i să-i 

urmeze.  

Ajută-i pe copii să personalizeze 

păcatul. Defineşte ce este păcatul 

şi permite-le să dea exemple.  
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când spui minciuni, eşti neascultător de părinţi sau priveşti la filme 
murdare faci ceva ce este greşit înaintea lui Dumnezeu. El este 
mare, bun şi drept, de aceea El este foarte, foarte nemulţumit. El 
trebuie să pedepsească tot răul făcut împotriva Lui. Pedeapsa pe 
care o merităm tu şi eu este de a fi despărţiţi de Dumnezeu 
pentru totdeauna atunci când murim. Tu trebuie să îndrepţi 
lucrurile între tine şi Dumnezeu şi pentru aceasta, viaţa ta trebuie 
schimbată - aceasta este nevoia adâncă şi mare pe care o ai.  

IMAGINEA 2-2 

Şi oamenii de pe malul lacului aveau această nevoie, cu toate că 
mulţi dintre ei nici nu se gândeau la aceasta. Ei doreau doar 
răspuns la întrebările lor sau vindecare pentru boala lor. Domnul 
Isus a făcut aceasta pentru ei. Orele au trecut repede şi seara s-a 
lăsat înainte ca ei să-şi dea seama.  

IMAGINEA 2-3 

Grăbindu-se spre Domnul Isus, ucenicii I-au spus: „Acest loc este 
pustiu şi acum este seară. Trimite oamenii de aici în satele vecine 
să-şi cumpere mâncare.“ 

Oamenii au petrecut ore în şir fără să mănânce. Erau obosiţi, 
flămânzi şi departe de casă.  

Mii de oameni flămânzi, fără mâncare! Poate copiii au început să 
scâncească şi să plângă, căci erau flămânzi.  

Domnul Isus a spus ucenicilor Săi: „Nu trebuie să plece, daţi-le 
voi să mănânce.“ 

Aceasta se potriveşte aşa de bine Domnului Isus. El se îngrijeşte 
de fiecare nevoie pe care o ai. Îţi aminteşti care este cea mai 
mare nevoie pe care o ai tu? Da, este răul pe care l-ai făcut 
împotriva lui Dumnezeu. Răul care te ţine departe de Dumnezeu 
pentru totdeauna. Tu nu poţi rezolva această problemă, eu nu pot 
şi nimeni de pe pământ nu poate. Dar Isus Hristos poate. El ştia 
deja ce va face pentru acei oameni flămânzi. El este Fiul lui 
Dumnezeu şi El poate orice. Dar ucenicilor li se părea imposibilă 
această situaţie.  

Probabil s-au uitat unul la altul surprinşi şi s-au gândit: „Noi 
trebuie să hrănim această mulţime de oameni. Cum? Nu este 
nimic prin împrejurime decât iarbă, nisip şi pietre.“ Întorcându-se 
spre Filip, unul din ucenicii Săi, Isus a întrebat: „De unde putem 
să cumpărăm pâine pentru toţi aceşti oameni?“ Filip s-a gândit: 
„Nu avem nici o speranţă, nu putem să cumpărăm pentru această 
mulţime“. El i-a răspuns Domnului Isus: „Ar fi necesari toţi banii pe 
care îi câştigă un om în opt luni pentru a cumpăra pâine pentru 
aceşti oameni“.  

„Câtă mâncare avem?“ a întrebat Isus. „Duceţi-vă şi vedeţi.“ 

Andrei, unul din ucenici, s-a întors la Isus şi I-a spus: „Este aici un 
băieţel cu cinci pâini de orz şi doi peşti mici, dar acestea nu ajung 
unei asemenea mulţimi.“ Chiar dacă ar fi fost cinci franzele mari 
de orz, tot nu ar fi fost de ajuns! Dar ele erau de mărimea unor 
chifle! 

IMAGINEA 2-4 

„Aduceţi pâinile la Mine!“ a spus El. Astfel băieţelul a fost adus la 
Domnul Isus şi el I-a dat cu bucurie prânzul Său.  

Vorbeşte dramatic, în timp ce 

exprimi cuvintele ucenicilor.  

Încurajează implicarea copiilor 

permiţându-le să se exprime ca şi 

cum le-ar fi foame.  

Repetă numerele împreună cu 

copiii, ridicând două, apoi cinci 

degete, în timp ce descrii prânzul 

băiatului.  
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„Puneţi oamenii să stea jos în grupuri!“ le-a spus Domnul. 
Curând, miile de oameni stăteau jos în grupuri, pe dealul plin de 
iarbă. Mulţimea a devenit tăcută. „De ce dorea Domnul Isus ca ei 
să stea jos?“ se întrebau ei. „Ce avea de gând să facă?“ Toată 
lumea îl urmărea.  

Ţinând mâncarea băieţelului într-o mână, El a privit în sus spre 
cer şi a mulţumit lui Dumnezeu pentru mâncare. Apoi a rupt în 
bucăţele cele cinci pâini de orz şi cei doi peştişori şi a dat din ele 
fiecărui ucenic. Ei au pus probabil mâncarea în coşuri mai mici.  

IMAGINEA 2-5 

Cei doisprezece ucenici au dat pâine şi peşte oamenilor aşezaţi 
pe deal. Primul om a luat o bucată de pâine şi peşte şi a dat mai 
departe persoanei de lângă el. Al doilea om a luat şi el pâine şi 
peşte şi a dat mai departe persoanei de lângă el. Dar stai? Ce se 
întâmplă? Era la fel de multă mâncare ca atunci când ucenicii au 
luat-o din mâna Domnului Isus. Nu conta cât de multă mâncare 
au luat oamenii, încă mai rămânea mâncare! Mulţimile care 
stăteau împrejur nu au mai văzut niciodată aşa ceva! Mulţimea 
flămândă a mâncat până n-a mai putut lua nici o înghiţitură. Şi 
încă mai era mâncare! 

Aceasta era o minune - ceva ce numai Dumnezeu poate să facă! 
Cum de a putut Domnul Isus să facă lucrul acesta? El este 
Dumnezeu - Dumnezeu Fiul! De aceea El putea să vindece pe cel 
bolnav într-un moment. De aceea El putea să răspundă oricărei 
întrebări care I se punea. Dar ce putem spune despre acea 
nevoie profundă, lăuntrică pe care o ai tu? Îţi aminteşti care este 
ea? (Permite copiilor să răspundă). Da, tu ai făcut ceea ce este rău 
împotriva lui Dumnezeu şi meriţi pedeapsa Lui. Isus Hristos este 
singurul care poate să-ţi rezolve problema. Cât a fost aici pe 
pământ El a făcut ceva ce a fost greu chiar şi pentru El. S-a dat 
pe Sine pentru a lua pedeapsa din partea lui Dumnezeu, pe care 
o meritam noi. 

IMAGINEA 2-9 

El niciodată nu a fost neascultător de Tatăl Său. Niciodată nu a 
strigat „Te urăsc“. Nu a spus niciodată minciuni şi niciodată nu   S
-a plâns. Dar El a îngăduit oamenilor răi să-L pironească pe cruce 
şi pe când atârna acolo, Dumnezeu a pedepsit pe Fiul Său iubit 
pentru neascultarea noastră. Biblia spune: „Hristos a murit pentru 
păcatele noastre“ (1 Corinteni 15:3). Gândeşte-te cât de mult ne-a 
iubit, pe tine şi pe mine, ca să facă lucrul acesta pentru noi. „Fiul 
lui Dumnezeu care m-a iubit şi s-a dat pe Sine Însuşi pentru 
mine“ (Galateni 2:20). El a fost mort timp de trei zile şi apoi a 
revenit la viaţă. El astăzi este viu şi poate îndrepta lucrurile între 
tine şi Dumnezeu. El îţi poate ierta tot păcatul şi greşeala. Ce 
înseamnă a ierta? Imaginează‑ţi că ai făcut ceva foarte urât 
prietenului tău - poate i-ai stricat ascunzătoarea. Mai târziu îţi 
pare rău şi îi spui aceasta. Dacă te iartă, înseamnă că nu mai are 
nimic împotriva ta. Isus Hristos poate să-ţi ierte tot răul pe care     
l-ai făcut împotriva lui Dumnezeu, astfel că Dumnezeu nu-ţi mai 
ţine cont de păcatul pe care l-ai făcut. Nu este minunat că El 
poate să-ţi dea ceea ce ai nevoie pentru a rezolva acea mare 
problemă lăuntrică pe care o ai - la fel cum a putut El să dea 
mâncare acelor oameni când au avut nevoie de ea?  

Vorbeşte cu mirare, în timp ce 

exprimi întrebările pe care poate 

le aveau oamenii.  

Comentariul la Evanghelia după 

Ioan de William Hendrickson 

(Baker Books) sugerează că 

probabil pâinea şi peştii au fost 

distribuiţi în coşurile pe care le 

foloseau ucenicii. Edersheim 

spune că în mod obişnuit coşurile 

erau făcute din salcie sau răchită – 

cele mai ieftine materiale. 

Arată copiilor un coş din răchită şi 

lasă-i pe cei mai mici să-l atingă.  

Pentru copiii mai mici, umple 

coşul de răchită cu bucăţele mici 

de pâine. Dă coşul unui „ucenic“, 

şi lasă-l să ducă tuturor celor din 

„mulţime“. Spre deosebire de 

minunea Domnului Isus, pâinea 

din coşul nostru se termină.  
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IMAGINEA 2-5 

„Strângeţi bucăţile de mâncare rămase, ca să nu se risipească 
nimic!“ a spus Isus. Ucenicii au adunat 12 coşuri pline.  

Oamenii au început să vorbească între ei cu bucurie. Ei au crezut 
că Isus este profetul trimis de Dumnezeu în lume. Ei doreau să-L 
facă rege. Ar fi fost minunat să aibă un rege ca să poată să-i 
hrănească, făcând minuni.  

Pe când stătea Isus înaintea poporului, El Şi-a dat seama că ei 
doreau să-L facă rege peste ţara lor. Dar înainte ca ei să poată 
face vreo mişcare, Isus i-a părăsit şi S-a urcat singur pe munte.  

El nu a venit ca să stăpânească ţara. El a venit să moară pe 
cruce şi să fie pedepsit pentru păcatul lumii. El a venit să fie 
regele vieţilor, să domnească în inimile oamenilor. Când Îl rogi să 
vină şi să-ţi ierte tot păcatul şi fărădelegea, El face aceasta şi apoi 
tu eşti gata să trăieşti împreună cu Dumnezeu pentru totdeauna. 
El de asemenea, preia controlul în viaţa ta ca rege şi te ajută să 
trăieşti astfel încât să-I fi plăcut Lui. Poate te gândeşti: „Da, 
aceasta este ceea ce doresc. Doresc ca Domnul Isus să intre în 
viaţa mea, dar nu ştiu cum poate să se întâmple acest lucru“.    M
-aş bucura să-ţi spun mai multe despre aceasta la sfârşitul 
întâlnirii. Du-te la ... (desemnează un loc) când ceilalţi pleacă şi voi 
înţelege că doreşti să-mi vorbeşti. Dacă eşti preocupat de 
aceasta nu pleca fără a înţelege ce poate face Domnul Isus 
pentru tine. Aceşti oameni au plecat ştiind că El îi poate hrăni, dar 
nu au înţeles nimic mai mult.  

A doua zi, dis-de-dimineaţă, mulţimea Îl aştepta pe Isus. Corăbii 
pline de oameni au venit din oraşul Tiberiada. Ei de asemenea, 
au venit să-L găsească pe Isus. Dar El nu era acolo! „Poate a 
plecat la Capernaum“ şi-au spus ei. Urcându-se în corăbii, s-au 
îndreptat spre oraşul de dincolo de lac.  

IMAGINEA 2-6 

Acolo în Capernaum, mulţimea L-a găsit pe Domnul Isus. 
Alergând spre El I-au zis „Rabi, Învăţătorule, când ai venit aici?“ 

 Isus, ştiind că ei doreau să-L facă rege peste ţara lor, le-a spus: 
“Voi nu mă căutaţi pentru că aţi văzut minunea, ci pentru că aţi 
fost hrăniţi cu pâine şi v-aţi săturat. Acum vă este iarăşi foame şi 
mai vreţi pâine. Voi încercaţi din greu să obţineţi pâinea care ţine 
de foame doar pentru o vreme. Pâinea cea adevărată de la 
Dumnezeu este Aceea care se coboară din cer şi dă lumii viaţă.“ 

Mulţimea s-a gândit: „Dacă am avea această pâine, nu ne-ar mai 
fi foame niciodată. N-ar mai trebui să câştigăm bani pentru a 
cumpăra pâine.“ „Doamne“ au spus ei, „dă-ne această pâine.“ 

Isus a zis: „Eu sunt Pâinea Vieţii. Cine vine la Mine nu va flămânzi 
niciodată.“ Va fi pe deplin satisfăcut. Eu niciodată, niciodată nu 
voi izgoni pe acela care vine la Mine şi crede în Mine. 

Oare ce a vrut El să spună? El nu s-a referit la pâinea pe care o 
mâncăm noi. El le-a spus oamenilor că El este răspunsul la 
nevoile lor profunde. Ca şi tine, şi ei aveau nevoie de iertare - 
aveau nevoie ca lucrurile să fie îndreptate între ei şi Dumnezeu. 
Domnul Isus a spus „Eu pot face aceasta, Eu pot împlini acea 
nevoie. Dacă vii la Mine nu vei fi niciodată dezamăgit“. Dacă vii la 

Tiberiada – oraş numit astfel în 

onoarea împăratului roman 

„Tiberius“ (Children’s ministry 

Resource Bible, pagina 1340). 

Dicţionarul Biblic Ungers spune 

că uneori se face referire la 

„Marea Tiberiadei“ ca fiind 

„Marea Galileii“.  

Arată Tiberiada şi Capernaum pe 

hartă. 

Preşcolarii se vor bucura să pre-

tindă că se urcă în barcă.  
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Domnul Isus El îţi va îndepărta pentru totdeauna păcatul tău. El 
va fi întotdeauna cu tine, El va fi Regele tău, Prietenul tău, 
Ajutorul tău. El este răspunsul la acea nevoie lăuntrică, adâncă 
pe care o ai tu.  

Oamenii din zilele acelea nu au crezut că Isus este Pâinea vieţii - 
singurul care poate să-i salveze din păcatul lor şi să le satisfacă 
foamea din inimă. Ei s-au întors şi au plecat de la El. Oamenii 
erau aşa de încurcaţi! Domnul Isus nu a venit pe pământ ca să fie 
regele lor. El a venit să-i salveze din păcatul lor.  

IMAGINEA 2-7 

„Voi nu vreţi să vă duceţi?“ i-a întrebat Domnul Isus pe prietenii 
Săi apropiaţi.  

Simon Petru a răspuns: „Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai 
cuvintele vieţii veşnice“. Noi credem şi ştim că Tu eşti trimis din 
ceruri. Petru a înţeles bine! Dacă ei doreau să-L cunoască pe 
Dumnezeu şi să trăiască cu El pentru totdeauna, trebuiau să 
rămână cu Domnul Isus. Nimeni altcineva nu putea să-i aducă la 
Dumnezeu. La fel este cu tine şi cu mine.  

IMAGINEA 2-8 

Doreşti tu ca Domnul Isus să-ţi ierte tot păcatul şi fărădelegea ta? 
Doreşti tu ca el să fie Regele şi Prietenul tău? Ţine minte ce a 
spus El: „Eu sunt Pâinea Vieţii, cine vine la Mine nu va flămânzi 
niciodată …“. Ce trebuie să faci tu? Trebuie să vii la El acum. Nu 
o faci venind pe picioarele tale, ci o faci vorbindu-i Lui în inima ta. 
Mulţumeşte-I că a murit pentru tine, şi roagă-L să-ţi îndepărteze 
păcatul şi fărădelegea ta. Apoi El va intra în viaţa ta ca Rege. El 
este răspunsul la nevoia pe care o ai. Vino astăzi la El şi nu vei fi 
dezamăgit. El a promis „Cine vine la Mine nu va flămânzi 
niciodată…“ (Ioan 6: 35).  
 

Întrebări recapitulative 
1. De ce Domnul Isus şi ucenicii Săi au trecut cu barca de 

cealaltă parte a lacului? (Erau obosiţi şi voiau să se 
odihnească puţin.) 

2. Cum a reacţionat Domnul Isus, când a văzut mulţimile care 
Îl aşteptau pe malul lacului? (El şi-a luat timp să le răspundă 
la întrebări şi să vindece bolnavii, pentru că îi iubea.) 

3. Ce problemă a apărut? (Oamenilor le era foame.) 

4. Câtă mâncare s-a găsit pentru hrănirea oamenilor? (Cinci 
pâini şi doi peşti.) 

5. Ce a făcut Domnul Isus cu cele cinci pâini şi cei doi peşti?   
(I-a mulţumit lui Dumnezeu pentru mâncare, a rupt-o în 
bucăţi şi a dat-o ucenicilor să o împartă oamenilor.) 

6. Cum au putut fi hrăniţi aşa de mulţi oameni din cinci pâini şi 
doi peşti? (Isus este Fiul lui Dumnezeu şi numai El putea să 
facă această minune.) 

7. De ce unii oameni L-au căutat pe Domnul Isus a doua zi? 
(Doreau să-L facă împăratul lor şi voiau să le dea mâncare 
din nou.) 

8. Cum s-a numit Isus pe Sine în această lecţie? (Pâinea vieţii.) 

9. Ce înseamnă că Isus este Pâinea vieţii? (Că El este Acela 
care poate satisface nevoia noastră adâncă de iertare.) 

10. Termină versetul biblic şi spune unde se găseşte: „Cine vine 
la Mine, nu va ____ niciodată“ (flămânzi – Ioan 6:35.) 
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LECŢIA 3 

ÎNVIEREA 

 

Text pentru învăţători 
Ioan 11: 1-46 

Accent special  

Isus Hristos are putere asupra morţii. 

Aplicaţie 

Nemântuiţi: Crede în Domnul Isus şi atunci vei fi gata să trăieşti cu Dumnezeu.  

Verset de memorat 

„Eu sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi“. Ioan 11: 25 

Ajutoare vizuale suplimentare 

Acoperiţi cu un carton imaginea copilului, planşa 3-8, astfel încât să se vadă numai crucea şi 
mormântul.  

 

Schiţa lecţiei  

Introducere  

Boală în casa prietenilor Domnului Isus  

Desfăşurarea evenimentelor 

1. Maria şi Marta trimit după Domnul Isus  

2. Slujitorul Îi spune mesajul Domnului Isus  

3. Isus aşteaptă două zile  

4. În Betania, Lazăr moare 

5. Isus soseşte şi Marta aleargă să-L întâlnească  

6. Marta o cheamă pe Maria să-L întâlnească pe Isus. Maria plânge.  

7. Isus plânge şi este dus la mormântul lui Lazăr  

8. Maria se opune mutării pietrei  

9. Isus se roagă şi strigă: „Lazăre, vino afară!“ 

Punctul culminant  

Lazăr iese afară din peşteră  

Concluzie  

Unii iudei cred  
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Predarea versetului de memorat  

 

Introducere  

Un explorator numit Ponce de Leon a găsit Florida în timp ce căuta legendara „fântână a 
tinereţii“. Oamenii au căutat dintotdeauna modalităţi de a rămâne tineri sau de a împiedica 
moartea. Dar creştinii nu trebuie să se îngrijoreze de lucruri ca acestea. Versetul nostru biblic 
de astăzi ne spune de ce.  

 

Prezentare 
Citeşte versetul din Biblia ta – sau cere unui copil mai mare să facă aceasta – apoi citiţi toţi 

împreună versetul de pe ajutorul vizual.  

 

Explicare  
„Eu sunt învierea şi viaţa“ – Domnul Isus Hristos, Dumnezeu Fiul, este Creatorul a tot ce are 
viaţă. El are putere asupra vieţii şi a morţii. El a dovedit aceasta atunci când a fost înviat (adus 
înapoi la viaţă) după ce a murit pe cruce. El are puterea să dea nu numai viaţă pământească, 
ci şi viaţă eternă, viaţă care nu se sfârşeşte atunci când o persoană moare.  

„Cine crede în Mine“ - Isus face o promisiune fiecărei persoane care crede în El – care crede 

că El este Dumnezeu Fiul, care a murit şi a înviat pentru a lua pedeapsa pentru păcat.  

„Chiar dacă ar fi murit, va trăi“ - Biblia spune că noi suntem născuţi „morţi“ în păcatele noastre. 
Noi nu avem viaţă în interiorul nostru care să ne permită să trăim cu Dumnezeu într-o zi. Când 
crezi în Domnul Isus, El pune această viaţă deosebită în tine. Chiar dacă trupul tău fizic va 
muri într-o zi, Domnul Isus promite că ceea ce eşti tu cu adevărat, va merge să locuiască cu El 
în cer. Într-o zi trupul tău fizic va fi înviat de asemenea.  

 

Aplicaţie 

Nemântuiţi: Dacă nu ai crezut în Domnul Isus pentru a-ţi da viaţa veşnică, poţi să-I spui lui 
Dumnezeu astăzi că eşti păcătos şi că tu crezi că Domnul Isus a murit pentru 
păcatul tău. În timpul lecţiei biblice vei auzi mai multe despre cum poţi să crezi în 
Domnul Isus,  Cel ce este „Învierea“. 

Mântuiţi:  Ai crezut deja în Domnul Isus? Dacă ai crezut, aminteşte-ţi că El este viu – El 

locuieşte în tine! Poţi să-ţi pui încrederea în Dumnezeu, indiferent de ceea ce s-ar 

întâmpla în viaţa ta. Viaţa lui cea nouă în tine te va ajuta în toate situaţiile pe care 
le vei întâmpina.  

 

Repetiţie 
„Ridicări neaşteptate“ 

Cei ce poartă culoarea roşie să se ridice şi să spună versetul … cei cu părul castaniu … cei 
cărora le place îngheţata, şi aşa mai departe. Continuă să spui versetul de mai multe ori, 
variind domeniile. Treci repede de la o categorie la alta, dar asigură-te că copiii spun versetul 
de fiecare dată.  
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Lecţia 

IMAGINEA 3-1 

Casa Mariei, Martei şi a lui Lazăr era de obicei un loc fericit. Dar 
în această zi, în casa lor din satul Betania, era tristeţe şi linişte. 
Maria şi Marta păreau îngrijorate. Fratele lor era foarte bolnav. Au 
făcut tot ce le-a stat în putinţă pentru a-l însănătoşi, dar boala 
devenea din ce în ce mai grea.  

„Dacă ar fi fost Isus aici“, şi-au spus surorile una alteia. El era cel 
mai bun prieten al lor şi erau sigure că ar fi putut să le ajute. Ele 
ştiau că El a însănătoşit oamenii bolnavi într-o clipă!  

Domnul Isus putea face lucrul acesta pentru că El era singurul Fiu 
al lui Dumnezeu. El putea să hrănească o mare mulţime cu cinci 
pâini şi doi peşti. El putea să meargă pe apă fără să se scufunde. 
El putea să-i facă pe cei orbi să vadă. Maria şi Marta au ascultat 
adesea învăţătura Lui minunată. Ele ştiau că El venise de la 
Dumnezeu. El arăta ca un om obişnuit, şi El era un om real, dar 
de asemenea El era singurul Fiu al lui Dumnezeu. Înainte ca să 
vină pe pământ, El a trăit mereu cu Dumnezeu. El „era cu 
Dumnezeu şi El era Dumnezeu“ (Ioan 1:1). Ce prieten special 
aveau Maria, Marta şi Lazăr! 

„Trebuie să-I trimitem un mesaj“ s-au decis ele. Poate au chemat 
un slujitor şi i-au spus să meargă la Domnul Isus Hristos. Ele i-au 
spus slujitorului: ‹‹Spune-I doar: „Cel pe care îl iubeşti este 
bolnav“››.  

IMAGINEA 3-2  

Slujitorul a alergat să-L găsească pe Domnul Isus Hristos. El a 
avut de călătorit o bună bucată de drum, dar în cele din urmă a 
transmis mesajul. Vă amintiţi care a fost el? „Cel pe care îl iubeşti 
este bolnav“. 

Domnul Isus cunoştea deja problema, fiindcă El era Fiul lui 
Dumnezeu şi cunoştea totul. El ştia cine era bolnav şi ce urma să 
se întâmple. Surprinzător a fost faptul că El nu s-a grăbit să plece 
în Betania, ci a mai aşteptat încă două zile înainte de a începe 
călătoria. El a avut un motiv deosebit pentru această întârziere.  

IMAGINEA 3-1 

În Betania lucrurile mergeau din rău în mai rău. Lazăr a murit. 
Maria şi Marta aveau inimile zdrobite. Nu-şi puteau imagina viaţa 
fără fratele lor.  

Poate cunoşti pe cineva care a murit şi înţelegi tristeţea din inimile 
acestor surori. De obicei, persoanele în vârstă mor, dar moartea 
vine la orişicine. Te-ai întrebat vreodată ce se întâmplă atunci 
când mori ? 

Când cineva moare, inima şi creierul lui nu mai lucrează. El nu 
mai poate respira, mânca sau vorbi. Trupul lui e mort. Dar în 
Biblie, Dumnezeu ne spune că ceea ce eşti tu cu adevărat nu 
moare. După moarte, ceea ce eşti tu cu adevărat - sufletul tău - îl 
va întâlni pe Dumnezeu.  

Betania – situată pe panta de est a 

Muntelui Măslinilor, la aproxima-

tiv 3,2 km.  
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IMAGINEA 3-8A - 3-9B 

Îndoaie planşa 3-9 în jumătate şi pune-o peste planşa 3-8, astfel încât 
copilul nemântuit (3-8a) să arate ca fiind „despărţit“ de Dumnezeu (3-9b) 

La acest lucru trebuie să te gândeşti, dacă nu eşti gata să-L 
întâlneşti pe Dumnezeu. Tu ai făcut lucruri rele, care L-au întristat 
foarte mult. În Cartea Sa, Biblia, Dumnezeu ne arată că a spune 
minciuni, a-ţi pierde cumpătul, a fi neascultător de părinţi, a jigni 
pe alţi oameni, a folosi Numele lui Dumnezeu în înjurături - toate 
acestea nu-I plac lui Dumnezeu. Dacă ai făcut asemenea lucruri 
ar trebui să te temi să-L întâlneşti pe Dumnezeu după ce vei muri. 
Te-ai temut vreodată atunci când a trebuit să recunoşti că ai făcut 
ceva cu adevărat rău şi ştiai că vei fi pedepsit? Poate s-a 
întâmplat între tine şi tatăl tău sau profesorul tău. Gândeşte-te cu 
cât mai rău trebuie să fie să stai înaintea lui Dumnezeu, gândindu
-te că I-ai fost neascultător mereu şi mereu. El este bun şi drept în 
tot ceea ce face. El trebuie să pedepsească toate faptele rele. 
Biblia spune: „Dumnezeu va răsplăti fiecăruia după faptele 
lui“ (Romani 2: 6).  

Dar există o cale prin care poţi fi sigur că vei trăi cu Dumnezeu 
după ce vei muri. Dumnezeu ne vorbeşte despre aceasta în 
Biblie. Ascultă cu atenţie şi vei descoperi care este această cale 
din povestirea Mariei şi a Martei - cele două surori întristate!  

Mulţi prieteni au venit la casa lor să fie alături de ele în tristeţea 
lor. Desigur că ei nu puteau să le îndepărteze tristeţea. Lazăr a 
murit şi niciunul nu putea să-l aducă din nou în mijlocul surorilor 
lui.  

Apoi ştirea s-a răspândit că Prietenul lor - Prietenul lor cel mai 
bun - era la marginea satului. Marta s-a grăbit să-L întâlnească.  

 

IMAGINEA 3-3 

Marta era convinsă că lucrurile ar fi stat altfel, dacă Domnul Isus 
ar fi venit mai devreme. „Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit 
fratele meu“ I-a spus ea. Apoi a adăugat: „Dar şi acum, ştiu că 
orice vei cere de la Dumnezeu, îţi va da Dumnezeu.“ Marta părea 
să se gândească, că moartea nu era o problemă prea mare 
pentru Dumnezeu sau pentru Fiul Său. În timp ce Domnul Isus şi 
Marta discutau, El a spus câteva lucruri minunate, dar ele păreau 
mai mult ca o enigmă. Ascultaţi ce a spus El: „Eu sunt învierea şi 
viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi.“  

Ce voia El să spună?  

„Învierea“ înseamnă a reveni la viaţă. El spunea că poate aduce 
oamenii la viaţă. El de asemenea a spus că El este „viaţa“ - El 
este Acela care dă viaţa cu Dumnezeu pentru totdeauna. Dacă 
vrei să locuieşti cu Dumnezeu pentru totdeauna trebuie să te 
încrezi în Domnul Isus Hristos. 

IMAGINEA 3-9 

Dacă îţi dai seama că nu eşti gata să te întâlneşti cu Dumnezeu şi 
lucrul acesta te frământă cu adevărat, ţine minte că Isus Hristos 
este Singurul care poate să te ajute. Încrede-te în El. El a spus: 
„Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi.“ Domnul Isus 

Personalizează păcatul.  

Defineşte-l şi permite copiilor să 

dea exemple.  

Vorbeşte cu emoţie. 

Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, 

este Învierea şi Viaţa.  
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poate să te pregătească să te întâlneşti cu Dumnezeu. Cu El poţi 
să fii sigur că vei fi pentru totdeauna cu Dumnezeu. Dacă la 
sfârşitul întâlnirii noastre, doreşti să vorbeşti despre credinţa în 
Domnul Isus, te rog vino la mine. Eu voi fi (desemnează un loc) şi 
mă voi bucura să-ţi vorbesc. Ţine minte că Domnul Isus este 
Singurul care poate să te pregătească pentru moarte şi ceea ce 
urmează după ea! Fără El totul este înspăimântător.  

IMAGINEA 3-3 

Şi Marta a înţeles acest lucru. Ea i-a spus Domnului Isus despre 
credinţa ei în El: „Cred că Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu 
care trebuia să vină în lume.“ Apoi s-a întors în grabă acasă. S-a 
strecurat în camera unde stătea Maria şi prietenii ei.  

„Maria!“ i-a şoptit Marta „a venit Învăţătorul şi te cheamă.“ 

IMAGINEA 3-4 

Maria s-a grăbit să-L întâlnească pe Domnul. Prietenii ei au 
observat că ea pleacă şi au urmat-o gândindu-se că se duce să 
plângă la mormântul fratelui ei.  

Da, ea plângea, dar aceasta a făcut-o îngenunchind la picioarele 
Domnului Isus. „Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele 
meu“, a spus ea plângând.  

Maria a înţeles că acest Prieten era diferit de ceilalţi pe care îi 
aveau. În ce fel era El diferit? (Permite copiilor să răspundă şi fă-ţi 
timp să recapitulezi pe scurt ceea ce trebuie să ştie copiii deja despre 

Domnul Isus). El este Fiul lui Dumnezeu, El poate face minuni, El 
poate să te pregătească să te întâlneşti cu Dumnezeu, El este 
mai puternic decât moartea. Mai sunt şi alte diferenţe importante. 

IMAGINEA 3-8b 

Acoperă imaginea 3-8a cu o bucată de carton.  

Moartea Lui a fost diferită. Când a avut vârsta de 33 de ani a fost 
omorât prin pironire pe cruce. Răstignirea - aceasta înseamnă a fi 
pironit pe cruce - s-a întâmplat de fapt mai multor oameni, dar cu 
toate acestea moartea Sa a fost diferită.  

În timp ce murea, Dumnezeu Tatăl L-a pedepsit pentru păcatele 
noastre, pentru faptele noastre rele. Domnul Isus Însuşi nu a făcut 
niciodată nici un rău, dar El a luat pedeapsa pentru răul pe care    
l-am făcut noi. În timp ce murea, Dumnezeu L-a pedepsit pentru 
păcatul nostru. „Hristos a murit pentru păcatele noastre“ (1 
Corinteni 15: 3). Trupul Lui a fost luat de pe cruce şi pus într-un 
mormânt unde a rămas trei zile. „A fost îngropat şi a înviat a treia 
zi“ (1 Corinteni 15: 4). Cu adevărat El a înviat şi nu va mai muri 
niciodată. Nimeni nu a mai avut atâta putere asupra morţii nici 
înainte, nici după El. Da, El este diferit; cu siguranţă nu este 
nimeni ca El.  

IMAGINEA 3-4 

Chiar atunci când plângea, Maria ştia acest lucru. Se părea că ea 
se gândea că El a venit prea târziu şi era tristă din cauza aceasta. 
Şi prietenii care erau în jurul ei plângeau. Domnul Isus a privit în 
jurul Său şi tristeţea lor L-a tulburat. „Unde aţi pus trupul lui 
Lazăr?“ a întrebat El. 

Implică copiii în timp ce pretinzi 

că eşti Marta, care intră încet şi 

şopteşte mesajul. 

Copiii mai mici se vor bucura să 

„se grăbească să-L întâmpine pe 

Domnul“ într-un alt loc în cameră.  
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„Doamne, vino şi vezi!“ I-au răspuns ei. În timp ce oamenii se 
îndreptau spre mormânt, Isus plângea. Deşi El era Dumnezeu, El 
era şi om în acelaşi timp. El a înţeles şi le-a împărtăşit durerea. Şi 
El şi astăzi este la fel. El este în cer astăzi, dar ne înţelege foarte 
bine.  

Oamenii L-au văzut plângând. „Vedeţi cât de mult L-a iubit pe 
Lazăr?“, au remarcat ei.  

IMAGINEA 3-5 

L-au condus pe Isus la mormântul lui Lazăr. Era o peşteră, o 
scobitură într-o stâncă. O piatră mare stătea sprijinită ca „uşă“ 
pentru a închide peştera. Oamenii aşteptau în tăcere să vadă ce 
va face Isus. „Ce poate face El pentru un om mort?“ se întrebau 
ei. 

„Daţi piatra la o parte!“ a poruncit Domnul Isus.  

„Doamne!“ a strigat Marta, încercând să oprească deschiderea 
mormântului, „trupul lui Lazăr a intrat în putrefacţie. Miroase greu, 
căci este mort de patru zile.“ 

„Nu ţi-am spus că dacă vei crede în Mine, vei vedea slava lui 
Dumnezeu?“ I-a amintit El. Aceasta însemna că Marta va vedea 
puterea lui Dumnezeu cea minunată.  

Ei au luat piatra de la intrarea în mormânt. Apoi Domnul Isus a 
privit în sus şi a spus: „Tată, Îţi mulţumesc că M-ai ascultat. Ştiu 
că Tu întotdeauna Mă asculţi, dar spun lucrul acesta pentru 
oamenii aceştia, ca ei să creadă că Tu M-ai trimis.“  

Apoi Domnul Isus a strigat cu voce tare: „Lazăre, vino afară!“ 
Oricine din mulţime ar fi putut striga aceste cuvinte, dar nimeni 
altcineva în afară de Domnul Isus n-ar fi putut obţine vreun 
rezultat.  

IMAGINEA 3-6 

În peşteră s-a auzit mişcare. Lazăr s-a ridicat. Poate se împiedica 
înspre ieşire. Mulţimea tăcută era uimită de imaginea aceasta 
ciudată şi înfricoşătoare.  

Lazăr stătea în faţa lor, viu. Trupul lui era învelit cu fâşii de pânză 
din creştet până la tălpi. O altă bucată de pânză era înfăşurată în 
jurul feţei. Fiecare putea să vadă că acela care a fost mort, este 
acum viu! Isus Hristos are putere asupra morţii! 

Dacă tu crezi în El, El te va pregăti să locuieşti cu Dumnezeu. 
Atunci când crezi în El, poţi să fi sigur că El a luat toată pedeapsa 
pe care o meriţi tu pentru păcat. Tu nu trebuie să te mai temi să-L 
întâlneşti pe Dumnezeu. Sufletul tău va merge la ceruri în 
momentul în care vei muri. Biblia ne mai spune că atunci când 
Domnul Isus va veni pe pământ, El îţi va învia trupul tău şi atunci 
şi el va trăi pentru totdeauna. Ce diferenţă poate face El! Ce 
diferenţă a făcut El în această familie tristă! 

„Îndepărtaţi fâşiile de pânză şi lăsaţi-l să meargă!“ le-a spus El 
oamenilor care încă mai priveau ţintă la Lazăr.  

IMAGINEA 3-7 

Maria şi Marta erau pline de bucurie când l-au văzut pe fratele lor 
în viaţă. El putea să meargă! El putea să vorbească! Ele nu vor 
uita niciodată acea zi palpitantă. Unii dintre iudeii care au văzut  

Arată prin expresia ta facială şi 

prin voce, îngrijorarea Martei 

referitoare la miros şi la faptul că 

Lazăr murise cu patru zile în 

urmă. Ridică patru degete.  

Strigă porunca! 

Păstrează un moment de linişte. 

Şşş ... Fă o pauză pentru efect.  

Permite copiilor să atingă un 

ştergar similar cu cel înfăşurat în 

jurul capului lui Lazăr. Desfă  

ştergarul în timp ce spui cuvintele 

Domnului: „Lăsaţi-l să meargă“. 
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ceea ce s-a întâmplat şi-au pus încrederea în Domnul Isus în 
acea zi. Atunci când ei au crezut în El, El i-a pregătit pentru a trăi 
cu Dumnezeu. El le-a schimbat vieţile.  

IMAGINEA 3-8 

Ce înseamnă să crezi? Haideţi să ne închipuim că un băiat 
trebuie să treacă un râu adânc şi lat. El ştie că nu poate să facă 
aceasta din cauza curenţilor puternici. Un om mare care ştie să 
înoate se apropie de el şi îi spune: „Te voi trece eu dincolo, eu 
înot adesea până în partea cealaltă.“ Băiatul s-a încrezut în acest 
om şi i-a dat voie să-l ducă dincolo de râu. Aceasta înseamnă a 
crede. Înseamnă a te încredinţa pe tine însuţi altcuiva. Tu trebuie 
să te încrezi în Domnul Isus ca El să facă pentru tine ceea ce tu 
nu poţi face pentru tine însuţi.  

Ce poţi spune despre tine? Poate îţi dai seama că nu eşti pregătit 
să-L întâlneşti pe Dumnezeu, dar doreşti lucrul acesta. Tu vrei să 
locuieşti cu El pentru totdeauna. Domnul Isus este singurul care 
poate face aceasta pentru tine. Aminteşte-ţi ce i-a spus Martei: 
„Eu sunt învierea şi viaţa; cine crede în Mine, chiar dacă ar fi 
murit, va trăi.“ Dacă te încrezi în Domnul Isus şi trăieşti pentru El, 
vei trăi pentru totdeauna cu El după ce vei muri. Vei descoperi de 
asemenea, că El este cu tine în fiecare zi a vieţii tale. Maria, 
Marta şi Lazăr au descoperit cât este El de măreţ şi minunat şi 
aceasta o poţi descoperi şi tu.  

Întrebări recapitulative 

1. De ce erau triste Maria şi Marta? (Fiindcă fratele lor era 
foarte bolnav.) 

2. Ce mesaj i-au cerut ei să-i ducă prietenului lor special, 
Domnul Isus. („Cel pe care-l iubeşti este bolnav“.) 

3. De ce Domnul Isus nu s-a dus imediat să ajute? (El dorea 
să arate oamenilor puterea Lui asupra morţii, ca ei să 
creadă în El.) 

4. Ce ne învaţă despre Domnul Isus faptul că El a plâns pe 
drum către mormântul lui Lazăr? (El a înţeles şi a împărtăşit 
tristeţea oamenilor. Cu toate că El a era Dumnezeu, El era 
şi om.) 

5. Cât timp fusese Lazăr în mormânt? (Patru zile.) 

6. Adevărat sau fals? Dacă toată mulţimea ar fi strigat: . 
„Lazăre, vino afară!“ ar fi înviat Lazăr? (Fals. Numai Domnul 
Isus are puterea să facă acest lucru.) 

7. De ce a murit Domnul Isus pe cruce? (Pentru a lua 
pedeapsa pe care noi o merităm pentru păcatul nostru.) 

8. Ce s-a întâmplat cu trupul Domnului Isus după ce El a 
murit? (A fost pus într-un mormânt şi a fost readus la viaţă a 
treia zi.) 

9. Ce fel de viaţă dăruieşte Domnul Isus celor care se încred 
în El? (Viaţa veşnică – viaţa pentru totdeauna cu 

Dumnezeu.) 

10. Citează unul din versetele care încep cu „Eu sunt …“, pe 
care le-am memorat până acum. (Ioan 10:11; Ioan 6:35; 
Ioan 11:25.) 
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LECŢIA 4 

LUMINA LUMII 

 

Pasaje scripturale  
Luca 18: 31-43;  

Marcu 10: 32-34; 46-52;  

Matei 20: 17-19; 29-34;  

Luca 24: 18;  

Isaia 61: 1-2. 

Accent special  
Isus Hristos este Lumina lumii. 

Aplicaţie  
Nemântuiţi: Cere-I Domnului Isus să-ţi îndepărteze tot întunericul păcatului.  

Verset de memorat 
„Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla în întuneric.“ (Ioan 8: 12) 

 

Schiţa lecţiei  

Introducere  

Umblând printr-o casă întunecată  

Desfăşurarea evenimentelor  

1. Un om care trăieşte în întuneric – el este orb 

2. Bartimeu stă la marginea drumului, cerşind 

3. Prietenii Lui îi spun despre Domnul Isus  

4. Domnul Isus este în drum către Ierusalim pentru a muri 

5. Isus vine în Ierihon – Bartimeu tânjeşte să-l vadă  

6. Bartimeu doreşte să-şi recapete vederea 

Punctul culminant  

„Capătă-ţi vederea!“ 

Concluzie  

Bartimeu este plin de laudă la adresa lui Dumnezeu 
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Predarea versetului de memorat  
Introducere 

Pune-ţi palmele împreună ca un căuş şi ţine-le strâns, ca şi 
cum ai ascunde ceva. Permite la doi sau trei copii să arunce 
o privire înăuntru, în timp ce-ţi deschizi mâinile foarte puţin. 
Apoi trebuie să-ţi spună ce au văzut. Nu vor vedea nimic.  

Ce este înăuntru? Întuneric! Nu poţi să vezi întunericul 
deoarece de fiecare dată când îmi desfac palmele, lumina 
pătrunde înăuntru! Lumina face ca întunericul să dispară. 
Aceasta îmi aminteşte de un nume cu care Domnul Isus s-a 
definit pe Sine în Cuvântul lui Dumnezeu.  

Prezentare 
Citeşte versetul din Biblie, apoi cere copiilor să citească 
versetul împreună cu tine, de pe ajutorul vizual.  

Explicare 
„Eu sunt lumina lumii“ - Fiecare persoană din lume este 
născută în întunericul păcatului. Păcatul este ca întunericul, 
deoarece te orbeşte să vezi adevărul şi te ţine departe de 
Dumnezeu. Dar Domnul Isus este Lumina Lumii – în El nu 

există întunericul păcatului. El a venit să distrugă întunericul 
păcatului, murind pe cruce. El a luat pedeapsa pentru 
păcatul tău, ca tu să poţi să fii aproape de Dumnezeu şi 
întunericul păcatului să poată fii îndepărtat din viaţa ta.  

„Cine mă urmează pe Mine, nu va umbla în întuneric“ (ci va 
avea lumina vieţii“). Cei ce nu L-au primit pe Domnul Isus ca 
Mântuitor umblă în întunericul păcatului. Dar atunci când 
alegi să-L urmezi pe Domnul Isus, crezând în El ca să te 
salveze de păcat, El vine şi locuieşte în tine. El îţi dă viaţa 
Lui – viaţa veşnică – ca tu să poţi să trăieşti pentru 

totdeauna cu El. Viaţa lui în interiorul tău este lumina care te 
ajută să nu trăieşti în întunericul păcatului.  

Aplicaţie  
Nemântuiţi: Dacă nu ai crezut în Domnul Isus ca să te 

mântuiască, tu eşti încă în întunericul păcatului 
şi păcatul tău te ţine departe de Dumnezeu. 
Poţi să alegi să-L chemi pe Domnul Isus astăzi, 
încrezându-te în El ca să-ţi îndepărteze 
întunericul păcatului. Mai târziu vom vorbi mai 
mult despre aceasta.  

Mântuiţi:  Dacă ai crezut în Domnul Isus ca Mântuitor, 
eşti un urmaş al Domnului Isus. În timp ce-L 
urmezi pe Domnul Isus, lasă ca viaţa Lui care 
este în tine să strălucească precum o lumină, 
pentru a-i ajuta pe alţii să găsească drumul 
către Dumnezeu. Caută oportunităţi pentru a 
spune prietenilor tăi, membrilor familiei şi altora 
despre Isus, care este Lumina Lumii.  

Repetiţie 
„Îngheaţă – Exerciţii“  

Începe prin a alege un exerciţiu pe care să îl faci cu copiii. 
După câteva secunde, strigă: „Îngheaţă!“. Copiii trebuie să 
rămână „îngheţaţi“ în poziţia respectivă şi să repete 
versetul. Apoi copiii pot să facă cu rândul conducând clasa 
prin a alege exerciţii şi a striga „Îngheaţă!“. Repetă versetul 
de mai multe ori, până când copiii îl învaţă.  

Repetiţie pentru preşcolari  

Aruncă fiecărui copil, la rând, o 

pungă cu fasole sau un obiect 

moale, spunând împreună cu 

copiii: „Isus este lumina lumii“. 

Sau cere copiilor să dea obiectul 

următoarei persoane, în timp ce 

repetă versetul.  
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Lecţia 

Să presupunem că eu te-aş lua în această seară la mine acasă 
după ce se lasă întunericul şi apoi te-aş aşeza în faţa uşii şi ţi-aş 
spune să te plimbi prin casă, fără a aprinde lumina. Crezi că ai 
putea să faci aceasta fără să te loveşti de ceva? Probabil că nu. 
Dar dacă aş aprinde lumina n-ar mai fi nici o problemă, nu-i aşa? 
Te-ai gândit vreodată cum ar fi fost să nu vezi nimic - să fii mereu 
în întuneric?  

IMAGINEA 4-1 

Biblia ne vorbeşte despre un om care locuia într-un oraş minunat 
- Ierihon - un oraş cu palmieri înalţi şi trandafiri frumos mirositori. 
Sunt sigur că acestui om îi plăcea să miroase florile şi să asculte 
foşnetul palmierilor în timp ce stătea în căldura soarelui. Dar el nu 
putea să vadă grădinile cu flori multicolore, palmierii înalţi şi 
stufoşi sau soarele strălucitor. El nu putea să vadă nimic. Pentru 
el lumea era mai întunecoasă decât cea mai întunecoasă noapte 
- căci el era orb! 

IMAGINEA 4-9 

Ştiai tu că oamenii pot avea şi un alt fel de întunecime în viaţa 
lor? Vreau să-ţi spun despre un băiat, Mihai, care are acest fel de 
întunecime. El merge la şcoală cu autobuzul şi îşi bate joc de 
băieţii mai mici … . Adesea înşeală la jocuri. La şcoală este foarte 
priceput în a spune minciuni pentru a ieşi din încurcătură. El 
poate să vadă cu ochii lui - dar viaţa lui este plină de întuneric. 
Răul pe care noi îl facem împotriva lui Dumnezeu este descris în 
Biblie ca întuneric! Mihai are acest întuneric în viaţa lui. Îl ai şi tu? 
Poate că mama ta ţi-a spus să nu mănânci ciocolata până după 
masă, dar tu ai mâncat-o înainte. De ce priveşte Dumnezeu lucrul 
acesta ca întuneric? El îţi porunceşte să asculţi de părinţii tăi şi 
atunci când eşti neascultător de ei, întunericul îţi umple viaţa. 
Poate ai o mascotă norocoasă pe care o iei cu tine când ai un 
examen sau când călătoreşti. Tu te încrezi în acea mascotă 
norocoasă şi nu în Dumnezeu. Şi cu toate acestea Dumnezeu 
doreşte ca nimeni şi nimic să nu fie înaintea Lui în viaţa ta. Da, 
este întuneric în viaţa ta, căci Dumnezeu spune „nu este niciunul 
neprihănit (fără păcat), niciunul măcar.“ (Romani 3:10). Deci tu ai 
o întunecime, care este chiar mai rea decât a fi orb.  

IMAGINEA 4-1 

În fiecare dimineaţă, Bartimeu, acest orb care locuia în Ierihon, 
probabil pipăia drumul de-a lungul străzilor de la casa sa până la 
un loc anumit în afara oraşului. Acolo, la marginea drumului, el 
stătea cerşind bani de la oamenii care se grăbeau spre oraş sau 
în afara lui, în cursul unei zile aglomerate.  

Sunt sigur că Bartimeu nu a vrut să fie cerşetor, dar în acele zile 
orbii nu erau instruiţi în anumite ocupaţii cum sunt astăzi. Oh! 
dacă ar fi putut şi el câştiga bani ca şi ceilalţi oameni. Zi de zi 
stătea cerşind pe marginea drumului prăfuit. Uneori erau oameni 
prietenoşi care se opreau şi vorbeau cu el. Era aşa de mulţumitor 
prietenilor care îşi făceau timp să-l viziteze. Ei erau ca un ziar 
pentru el. Îi aduceau ultimele ştiri despre ei înşişi şi despre oraş.  

Implică copiii într-o situaţie 

imaginativă pentru a prezenta 

conceptul orbirii. Leagă la ochi pe 

cei ce doresc, sau cere tuturor să 

ţină ochii strânşi şi întreabă-i „Ce 

vedeţi?“ (Întuneric)  

Ierihon – arată oraşul pe o hartă.  

Preşcolarii pot să pretindă că sunt 

palmieri, care se leagănă în bătaia 

vântului. Dacă miros şi pipăie 

flori având ochii închişi, aceasta îi 

va ajuta să-şi dea seama că orbii 

nu văd, dar pot să miroase şi să 

atingă.  

Bartimeu – pune copiii să-i repete 

numele împreună cu tine.  

Lasă-i pe copii să pretindă că îşi 

fac loc să treacă pe lângă 

Bartimeu, pe străzile aglomerate 

ale oraşului.  

În mod alternativ, arată exemple 

actuale de moduri în care oamenii 

se grăbesc să treacă pe lângă cei 

în nevoi.  
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IMAGINEA 4-2 

Într-o zi, prietenii lui Bartimeu i-au adus cea mai bună şi mai 
palpitantă ştire. Poate s-a întâmplat în felul următor: „Ai auzit de 
Isus din Nazaret?“ l-au întrebat ei nerăbdători. 

“Nu!“ a răspuns Bartimeu“, „cine este El?“ 

„Unii cred că este un trimis al lui Dumnezeu, un profet“ i-a explicat 
un prieten.  

„Şi alţii spun că El este Mântuitorul, Cel promis de Dumnezeu“ au 
adăugat alţii. „Toţi oamenii din Iudea şi Galilea vorbesc despre El. 
El îi învaţă despre Dumnezeu şi despre cer şi face mari minuni! În 
Galilea El a hrănit 5.000 de oameni, doar cu cinci pâini şi doi 
peşti. El a înviat morţii! A făcut pe surzi să audă şi pe cei ce nu 
puteau vorbi să vorbească! Şi apoi au spus: „Bartimeu, El a făcut 
chiar un orb să vadă!“ 

„El a făcut un orb să vadă!“ s-o fi gândit Bartimeu cu bucurie. „Mă 
întreb dacă El mă poate face şi pe mine să văd!“ Poate că din 
acea zi Bartimeu s-a gândit la Isus, Acela care a făcut minuni. 
Bartimeu şi toţi oamenii din Israel aşteptau să vină Fiul lui David - 
cineva din familia împăratului David, care trăise cu mult timp în 
urmă. Ei aşteptau ca această persoană să fie Împăratul şi 
Mântuitorul lor. Oare ar putea acest Isus, care făcea minuni, să fie 
Cel Promis? Va veni El oare să dea vedere ochilor orbi ai lui 
Bartimeu?  

Dar Bartimeu stătea încă cerşind zi de zi în întunericul său. Nu îţi 
pare rău pentru el? Dar ce simţi tu referitor la celălalt întuneric 
despre care am vorbit – întunericul păcatului şi al răului? 
Dumnezeu vrea să fii îngrijorat şi întristat din pricina acestui 
întuneric pentru că Lui nu-I place aceasta şi el te ţine departe de 
Dumnezeu. Dumnezeu este foarte diferit de ceea ce este păcat şi 
răutate. El este curat şi bun. În Biblie citim că: „Dumnezeu este 
lumină şi în El nu este întuneric“ (1 Ioan 1: 5). El nu poate suporta 
păcatul în prezenţa Sa. Dumnezeu este bun şi drept şi El va 
pedepsi tot păcatul. El trebuie să pedepsească tot răul pe care îl 
faci tu. Această pedeapsă îngrozitoare vine după ce mori şi ţine 
veşnic, mereu şi mereu … . Vezi tu că întunericul păcatului tău 
este mai groaznic decât problema lui Bartimeu? Cum îşi petrecea 
el ziua? Da, stătea şi cerşea. Apoi a venit primăvara şi timpul de a 
sărbători o sărbătoare specială evreiască - Paştele. Drumul care 
ducea de la Ierihon la Ierusalim - capitala Israelului - era plin cu 
oameni care mergeau la această sărbătoare importantă.  

IMAGINEA 4-3 

Isus împreună cu ucenicii se aflau în drum spre Ierusalim.  

Ucenicii erau încurcaţi şi trişti pentru că nu puteau să înţeleagă 
lucrurile pe care Isus tocmai l-i le spusese. El le-a spus: „Când voi 
ajunge la Ierusalim, preoţii cei mai de seamă şi cărturarii Mă vor 
aresta şi condamna la moarte. Mă vor da în mâinile acelora care 
Mă urăsc. Mă vor scuipa şi Mă vor biciui, apoi Mă vor ucide. Dar a 
treia zi după ce voi muri, voi învia dintre cei morţi“ (din Luca 18:     
31-33). 

Pune doi sau mai mulţi copii să 

joace rolul dialogului dintre 

Bartimeu şi prietenii lui. Dă-le 

foi pe care sunt scrise 

propoziţii simple, pe care 

copiii trebuie să le spună. 

Sărbătoarea Paştelui –

sărbătoare anuală iudaică prin 

care se sărbătoreşte eliberarea 

Israeliţilor din Egipt în noaptea 

când îngerul morţii a trecut pe 

lângă casele marcate cu sânge 

de miel.  
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Domnul Isus Hristos era cu adevărat o persoană deosebită. Îţi 
aminteşti câteva lucruri pe care le ştia Bartimeu despre El? 
(Permiteţi copiilor să participe). El le vorbea oamenilor despre 
Dumnezeu şi despre cer, El a hrănit cinci mii de oameni cu cinci 
pâini şi doi peşti, El a înviat morţi, a făcut pe cei surzi să audă şi 
pe cei orbi să vadă.  

El a putut să facă toate acestea pentru că El era Dumnezeu. El 
era singurul Fiu al lui Dumnezeu care se coborâse din cer pe 
pământ cu 33 de ani în urmă. El întotdeauna a fost bun, întreaga 
Sa viaţă a arătat că nu are nimic din întunecimea păcatului. El 
arăta ca ceilalţi oameni, dar gândurile Lui, vorbele şi 
comportamentul lui erau atât de diferite încât El era ca lumina în 
întuneric.  

Atunci de ce le-a spus El ucenicilor că va fi omorât? Ei erau 
încurcaţi pentru că nu au înţeles că moartea Lui va fi ceva foarte, 
foarte important. Într-adevăr, Dumnezeu a plănuit ca singurul Său 
Fiu, Fiul Său preaiubit, să moară.  

IMAGINEA 4-7 

În ciuda întunericului păcatului care există în viaţa noastră, 
Dumnezeu ne iubeşte. El L-a trimis pe singurul Său Fiu, Isus 
Hristos să ia pedeapsa pe care o meritam noi. Biblia spune: 
„Dumnezeu şi-a arătat dragostea faţă de noi prin faptul că pe 
când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi“ (Romani 
5: 8). 

Isus Hristos a fost pironit pe cruce şi a murit. El a făcut aceasta 
pentru a îndepărta întunericul păcatului care te ţine departe de 
Dumnezeu. El a demonstrat că a îndepărtat cu adevărat păcatul 
prin faptul că a înviat dintre cei morţi. El este viu astăzi! El este 
viu în veci de veci! Dar atunci când le-a vorbit ucenicilor despre 
moartea Sa, ei s-au gândit că nu-L vor mai vedea niciodată. Unde 
urma El să moară? Da, la Ierusalim. De aceea trecea El prin 
Ierihon.  

IMAGINEA 4-4 

Acestea erau nişte zile foarte aglomerate pentru Bartimeu, căci 
mulţi oameni călătoreau spre Ierusalim prin Ierihon. Acestea erau 
zile bune pentru cerşit. Bartimeu poate că se întreba: „Oare Isus 
din Nazaret va trece prin Ierihon? Sunt sigur că El ar putea să mă 
facă să văd.“ 

Într-o zi Bartimeu a auzit voci fericite, voioase şi sunetul mai 
multor paşi. Ştia că este un grup mare. Ceva neobişnuit se 
întâmpla! 

Poate a strigat: „Ce se întâmplă? Ce-i cu mulţimea aceasta?“ 

„Vine Isus din Nazaret!“ a sosit răspunsul din mulţime.  

„Isus din Nazaret?“ a strigat Bartimeu, tremurând de bucurie. 
„Trebuie să ajung la Isus“ s-a gândit el. „Dar cum?“ El nu putea să
-L vadă pe Isus. Şi în această mare mulţime de oameni, Isus nu 
putea să-l vadă. Ce putea să facă Bartimeu? Putea să facă un 
singur lucru – să-L strige pe Isus.  

Aşa că a strigat: „Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine!“ 

Spune gândurile lui Bartimeu cu 

dramatism sau cere unui copil să 

fie pregătit să le exprime el.  

Copiii mai mici se vor bucura să 

imite zgomotul multor paşi. 

Pune-ţi mâinile la gură şi strigă.  
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Oamenii care stăteau în faţa lui Bartimeu s-au mâniat pe el. „Taci 
din gură!“ i-au poruncit ei. Dar Bartimeu nu le-a acordat nici o 
atenţie.  

El nu avea de gând să lase pe NIMENI să-l împiedice să 
primească ajutor de la Isus Hristos, singurul care ar fi putut să-l 
facă să vadă.  

Oamenii poate vor încerca să te oprească să te încrezi în Isus 
Hristos care îţi poate îndepărta întunericul păcatului tău. Unii 
poate vor zice: „Nu crede aceasta - eşti bine aşa cum eşti“. Alţii ar 
putea spune: „Dacă mergi după Isus, eu nu voi mai fi prietenul 
tău.“ Poate o persoană mai în vârstă îţi va spune: „Eşti prea tânăr 
să te gândeşti la aceasta.“ Nu lăsa pe nimeni să te oprească, 
dacă doreşti cu adevărat ca Isus Hristos să-ţi îndepărteze 
întunericul tău. Isus Hristos este singurul care poate să te ajute, la 
fel cum El a fost singura speranţă a lui Bartimeu.  

Lui i-a fost teamă că Isus ar putea trece fără să-l audă şi să-l 
ajute.  

„Fiul lui David!“ a strigat Bartimeu mai tare ca oricând „ai milă de 
mine!“ 

Isus s-a oprit din mersul Lui şi a rămas nemişcat. Cât de mult l-a 
iubit El pe Bartimeu. Şi El te iubeşte pe tine şi pe mine. Isus l-a 
iubit pe Bartimeu şi a spus: „Chemaţi‑l! Aduceţi-l la Mine!“  

„Bartimeu, ridică-te! Te cheamă!“ au spus oamenii cu entuziasm.  

IMAGINEA 4-5 

Bartimeu a sărit în picioare! Şi-a aruncat haina veche, zdrenţuită, 
de cerşetor şi a venit la Isus! 

În timp ce orbul aştepta cu răsuflarea tăiată, Isus i-a spus cu o 
voce iubitoare: „Ce vrei să-ţi fac?“ 

„Doamne“ a zis Bartimeu, dându-şi seama că vorbeşte cu 
Dumnezeu, „să-mi capăt vederea“.  

El a ştiut exact ce dorea! El dorea să scape de acest întuneric. 
Nimic altceva nu mai conta.  

Dar ce poţi spune despre tine? Este foarte, foarte important 
pentru tine acum ca tot întunericul păcatului să fie îndepărtat din 
viaţa ta? Dacă da, atunci Domnul Isus îţi vorbeşte ţie acum. Tu nu 
poţi să-L vezi, dar El este real! Spune-I că doreşti să scapi de 
întunericul păcatului tău. Încrede-te în El să facă aceasta pentru 
tine! Dacă ai întrebări despre cum se poate întâmpla acest lucru, 
eu îţi voi arăta răspunsurile din Biblie – Cartea lui Dumnezeu. 

Rămâi la locul tău (sau desemnează un alt loc) când ceilalţi 
pleacă şi voi înţelege că vrei să vorbeşti despre aceasta. Eu nu 
pot să-ţi îndepărtez păcatul, dar pot încerca să te ajut să înţelegi 
cum şi de ce Isus Hristos poate să-ţi îndepărteze păcatul tău. 
Bartimeu a crezut că Isus Hristos îl poate face să vadă.  

Dintre toţi oamenii din Ierihon, doar Isus Hristos ar fi putut să-L 
ajute pe Bartimeu şi iată-L vorbindu-i cu blândeţe cerşetorului orb. 
O linişte mare a cuprins mulţimea. Toată lumea îl privea pe 
Domnul Isus. „Capătă-ţi vederea!“ i-a spus Isus duios.  
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IMAGINEA 4-6 

În acel moment parcă o legătură i-a căzut de pe ochi. Bartimeu nu 
mai era orb. El putea să vadă! El clipea din ochi în lumina 
strălucitoare a soarelui! El vedea lumina! Culoarea! Oamenii! A 
privit direct în faţa iubitoare, plină de îndurare a Mântuitorului care 
l-a vindecat. Inima lui Bartimeu aproape exploda de mulţumire şi 
laudă la adresa lui Dumnezeu, căci întunericul s-a dus! 

La fel poate să fie şi pentru tine astăzi. Tot întunericul păcatului 
tău poate să fie îndepărtat. Domnul Isus a spus: „Eu sunt Lumina 
lumii. Cine mă urmează pe Mine, nu va umbla în întuneric“ (Ioan 
8:12).  

Când aprinzi lumina într-o cameră întunecoasă, întunericul 
dispare. Când Isus Hristos vine în inima şi în viaţa ta, întunericul 
păcatului dispare. El rămâne cu tine şi în tine. În loc să trăieşti pe 
o cale rea, păcătoasă, începi să trăieşti pentru a-I fi plăcut Lui.  

Dacă îţi pare cu adevărat rău pentru relele pe care le-ai făcut, 
spune-I Lui astăzi. Roagă-L să-ţi îndepărteze întunericul şi să 
intre în viaţa ta. Mulţumeşte-I că a murit pentru tine. Întocmai ca 
Bartimeu, vei fi foarte, foarte mulţumitor pentru ceea ce face 
Domnul Isus pentru tine. Viaţa va fi diferită şi pentru tine, căci 
Domnul Isus te ajută să-L iubeşti şi să-L asculţi pe El.  

Întrebări recapitulative  

1. Cine era Bartimeu şi cum îşi petrecea zilele? (Un orb care 
stătea la marginea drumului cerşind bani.) 

2. Ce a sperat Bartimeu, după ce a auzit despre Domnul Isus? 
(El a sperat că Domnul Isus va veni în Ierihon şi îl va ajuta 
să vadă.) 

3. De ce credeţi că Bartimeu s-a gândit că Domnul Isus poate 
să-L ajute să vadă? (Probabil că a auzit despre minunile pe 
care Domnul Isus le-a făcut pentru alţii, de exemplu, dând 
vedere unui orb, hrănind 5.000 de oameni, înviind morţii. 
Poate că el a ştiut că Domnul Isus trebuie să fie Salvatorul 
promis.) 

4. Către ce oraş mergea Domnul Isus atunci când a trecut prin 
Ierihon? (Ierusalim.) 

5. Ce cuvinte a strigat Bartimeu către Domnul Isus? („Isuse, 
Fiul lui David, ai milă de mine!“) 

6. Care sunt cele două feluri de întuneric pe care le avea 
Bartimeu? (Era orb şi avea păcat în inima lui).  

7. Ce a făcut Domnul Isus ca El să nu mai trebuiască să stea 
în întunericul păcatului? (A murit pe cruce, luând pedeapsa 
pentru păcatele noastre şi a înviat din nou.) 

8. Care sunt cele două lucruri care i s-au întâmplat lui 
Bartimeu când Domnul Isus a spus: „Capătă-ţi vederea“? 
(Nu a mai fost orb, păcatele i-au fost iertate).  

9. Cum poţi să scapi de întunericul păcatului? (Crezând în 
Domnul Isus şi cerându-I să vină în viaţa ta.) 

10. Cum se prezintă Domnul Isus pe Sine în această lecţie? 
( Ca fiind Lumina lumii – „Eu sunt Lumina Lumii“.) 
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LECŢIA CINCI 

CALEA  

 

Pasaje scripturale  
Ioan 13: 1, 2, 30-38,  
Ioan 14: 1-6 

Accent special  
Isus Hristos este singura Cale spre Dumnezeu şi spre cer.  

Aplicaţie  
Nemântuiţi: Cere-I Domnului Isus să-ţi ierte păcatele şi să te pregătească să trăieşti cu 

Dumnezeu.  

Verset de memorat  
„Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine“ (Ioan 14: 6). 

 

 

Schiţa lecţiei  

Introducere  

Seara de Paşti în Ierusalim  

Desfăşurarea evenimentelor  

1. Isus şi ucenicii în camera de sus 

2. Iuda Iscarioteanul a plecat imediat după cină  

3. Domnul Isus vorbeşte cu ucenicii Săi despre casa Tatălui Său, Cerul  

4. Isus este singura Cale pentru a ajunge în cer  

5. Ce nu te va ajuta să mergi în cer?  

 Mersul la biserică 

 Rugăciunea  

 A fii bun  

 A face fapte bune  

6. Domnul Isus a mâncat pâine şi a băut vin cu ucenicii  

Concluzie 

Numai El este Calea către Dumnezeu  
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Predarea versetului de memorat  

Introducere  

Căruia dintre voi îi place să participe la sărbătorirea zilelor de naştere? (Aşteaptă răspunsul.) Ce 
aţi spune dacă v-aş invita la ziua mea, dar nu v-aş spune cum să ajungeţi la mine acasă? Aţi 
putea să veniţi? (Aşteaptă răspunsul.) Când vrei să mergi undeva, este important să ştii drumul, 
nu-i aşa? Dumnezeu doreşte ca tu să ştii calea către casa Lui din cer. Ascultă ce spune 
Cuvântul lui Dumnezeu despre Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu.  

Prezentare 

Citeşte versetul din Biblia ta – sau cere unui copil mai mare să facă aceasta, apoi citeşte 

împreună cu copiii versetul scris pe ajutorul vizual.  

Explicare 

„Eu sunt calea, adevărul şi viaţa“ – Domnul Isus ne spune în acest verset că El singurul este 
Calea – calea de a avea o relaţie cu Dumnezeu şi de a trăi cu El în cer într-o zi. Nu există altă 

cale. Domnul Isus ne spune de asemenea că numai El este adevărul. Ca Dumnezeu, El este 
sursa întregului adevăr. El a fost singura persoană care a trăit vreodată o viaţă perfectă, 
deoarece El a înţeles, a vorbit şi a trăit numai adevărul. Domnul Isus ne spune de asemenea 
că numai El este Viaţa. Numai El poate să te ierte de păcatele tale şi să-ţi dea viaţa veşnică –

felul acela de viaţă din interiorul tău, de care ai nevoie pentru a-I fi plăcut lui Dumnezeu aici pe 
pământ şi pentru a trăi cu El în cer într-o zi.  

„Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine“ – Singura cale prin care orice bărbat, femeie, băiat 

sau fată poate să aibă o relaţie personală cu Dumnezeu, şi de asemenea viaţa veşnică în cer, 
este să creadă în Domnul Isus ca Mântuitor.  

Aplicaţie 

Nemântuiţi:  Ai crezut în Domnul Isus, ca şi calea către Dumnezeu şi către cer? Dacă nu, de ce 
să nu faci aceasta chiar azi? La sfârşitul lecţiei biblice îţi voi explica cum poţi să 
crezi în Domnul Isus şi să primeşti viaţa veşnică.  

Mântuiţi:  Dacă ai crezut deja în Domnul Isus, cunoşti Calea, Adevărul şi Viaţa. Îl cunoşti pe 
Domnul Isus deoarece El locuieşte în inima ta! Acest verset te asigură că ai ales 
singura Cale de a fi cu Dumnezeu în cer într-o zi.  

Repetiţie  

„Ecoul Munţilor“ 

Împarte clasa în trei grupuri – muntele „tare“, muntele „mediu“ şi muntele „şoptit“. Stai în faţa 

grupurilor şi spune versetul frază cu frază. După ce spui o frază, fiecare munte repetă fraza, 
începând cu muntele „tare“ (voce tare), apoi muntele „mediu“ (voce normală), apoi muntele 
„şoptit“ (în şoaptă). După ce tot versetul a fost repetat frază cu frază de cei trei „munţi“ 
schimbă rolurile, astfel încât fiecărui grup să-i vină rândul să fie munte „tare“, „mediu“ şi  
„şoptit“. După ce ai folosit îndeajuns versetul vizualizat, încearcă să-l spui din nou cu copiii 
fără ajutorul vizual.  
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Lecţia  

IMAGINEA 5-1 

Era seară în oraşul Ierusalim. Mirosul de pâine proaspătă şi miel 
rumenit părea să fie pretutindeni. Lumini mici pâlpâiau în case. 
Aceasta era seara pe care familiile evreilor o sărbătoreau ca fiind 
„Paştele“ în amintirea felului în care Dumnezeu a eliberat poporul 
din robia Egiptului cu mulţi ani în urmă.  

IMAGINEA 5-2 

Domnul Isus împreună cu ucenicii Săi s-au întâlnit în camera de 
sus în oraş, pentru a mânca cina de Paşte împreună. Ucenicii 
erau încântaţi să fie doar ei împreună cu Stăpânul lor, departe de 
mulţimile gălăgioase. Cu toate acestea, noaptea aceasta părea 
să fie diferită de altele, era foarte solemnă şi Domnul Isus părea 
să aibă ceva deosebit de profund în mintea Sa.  

Iuda Iscarioteanul, unul din cei doisprezece ucenici, a plecat 
imediat după cină. Locul lui la masă era gol acum. Ceilalţi ucenici 
au crezut că Iuda a plecat să facă ceva cumpărături, dar Domnul 
Isus a ştiut că, chiar în acel moment, Iuda le spunea duşmanilor 
Săi, unde să-L găsească pentru a-L aresta.  

Domnul Isus le-a spus celor unsprezece ucenici adunaţi în jurul 
mesei: „Voi mai fi cu voi pentru puţină vreme.“ 

IMAGINEA 5-3 

„Doamne“, L-a întrebat Simon Petru încet, „unde Te duci“? 

Isus a răspuns: „Tu nu poţi veni acum după Mine, unde Mă duc 
Eu; dar mai târziu vei veni.“ 

Inimile ucenicilor erau triste şi înfricoşate. Ce se vor face ei fără 
El! Domnul Isus le-a înţeles temerile. „Nu vă îngrijoraţi şi nu vă 
temeţi“, i-a liniştit El. „Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă 
în Mine.“ 

Apoi le-a spus unde se va duce. El urma să se întoarcă în Casa 
Tatălui Său. El ştia totul despre ea pentru că El era singurul Fiu al 
lui Dumnezeu şi a locuit cu Tatăl Său înainte de a veni pe pământ 
ca un copilaş gingaş.  

IMAGINEA 5-4 

Biblia ne spune că cerul este casa sau locuinţa lui Dumnezeu. 
Domnul Isus urma să se întoarcă foarte curând la cer. El a spus 
că cerul este un loc spaţios cu locuinţe pentru mulţi oameni. 
Dumnezeu locuieşte acolo, şi Isus Hristos, Fiul Său este acolo. Şi 
de aceea acest loc este atât de minunat. De fapt este prea frumos 
pentru a fi descris.  

Este casa Lui şi de aceea nu există nici un păcat acolo. Păcatul 
este neascultare de Dumnezeu. Tu eşti neascultător când spui 
minciuni, când te baţi cu alţi copii. El spune că tu trebuie să-i 
asculţi şi să-i respecţi pe părinţii tăi, dar tu nu faci întotdeauna 
lucrul acesta. Poate îi scoţi limba mamei tale sau vorbeşti urât 
părinţilor. Invidia de asemenea îi este neplăcută lui Dumnezeu. 
Eşti invidios pe cineva care este mai sociabil sau mai inteligent 

Pretinde că miroşi mâncarea care 

a fost pregătită.  

Ia-ţi timp să numeri ucenicii de pe 

planşă cu copiii mai mici.  
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decât tine? Dumnezeu ne spune foarte clar în Biblie că nimic 
necurat nu va fi în cer (Apocalipsa 21: 27). Dumnezeu este atât 
de bun şi de curat încât nu va îngădui păcatul lângă El.  

Şi cu toate acestea vor fi mulţi oameni în ceruri!  

Când viaţa noastră pe acest pământ se va sfârşi şi noi vom muri, 
mai există o altă viaţă. Noi nu venim din nou pe pământ sub o altă 
formă. Unii oameni merg în cer pentru a fi cu Dumnezeu pentru 
totdeauna.  

Alţi oameni merg în acel loc groaznic al pedepsei numit iad, şi nu 
vor fi niciodată cu Dumnezeu.  

Sunt doar două posibilităţi după ce se sfârşeşte viaţa pe pământ.  

Poate eşti foarte preocupat cu privire la aceasta. Ştii că nu poţi 
ajunge în cer aşa cum eşti. Şi cu toate acestea doreşti să locuieşti 
cu Dumnezeu. Dacă doreşti să vorbeşti cu mine despre aceasta 
la sfârşitul întâlnirii noastre, te rog vino la (învăţătorule, desemnează 

un loc) şi eu îţi voi arăta din Biblie cum poţi să fii pregătit pentru 
cer.  

IMAGINEA 5-6 

Mulţi oameni vor să ajungă în cer. Aceşti copii doresc. Dar simplul 
fapt că vrei să ajungi acolo, nu te va duce acolo.  

Să presupunem că vrei să ajungi în oraşul vecin şi apuci pe un 
drum greşit. Nu vei ajunge în oraş, chiar dacă într-adevăr doreşti 
să ajungi acolo. Dacă mergi pe drumul greşit, nu vei ajunge acolo, 
dar dacă mergi pe drumul corect, vei ajunge. Tot aşa este şi cu 
cerul. Desigur că nu există un drum pe care să mergi, dar există o 
singură Cale pentru a ajunge în Casa lui Dumnezeu.  

IMGINEA 5-5 

Toma, unul din ucenici, dorea să cunoască şi el calea. De fapt, lui 
mai degrabă îi era neclar unde urma să plece Isus. El a spus: 
„Doamne, nu ştim unde te duci; cum putem să ştim calea 
într‑acolo?“  

Domnul Isus i-a răspuns simplu şi clar: „Eu sunt Calea... nimeni 
nu vine la Tatăl decât prin Mine.“ El le spunea: „Dacă voi vreţi să 
ajungeţi în cer, Eu sunt singura Cale prin care puteţi ajunge acolo. 
Vedeţi voi, Calea spre cer nu este un drum, ci o Persoană. Isus 
Hristos este Calea către cer. Numai El poate să te pregătească 
pentru a locui cu Dumnezeu. Numai El poate să-ţi ierte toate 
păcatele şi să-ţi schimbe viaţa. Când Îi aparţii Domnului Isus, tu 
poţi să fii sigur că vei locui cu El în cer.  

IMAGINEA 5-7 

Haideţi să privim din nou la aceşti copii care vor să ajungă în cer.  

Fetiţa aceasta merge la biserică în fiecare duminică; niciodată nu 
lipseşte. Credeţi că aceasta o pregăteşte pentru cer? (Ridicaţi 

clapa). Nu, chiar dacă este bine să meargă la biserică, nu aceasta 
este calea spre cer. Biserica mea nu poate să mă pregătească 
pentru cer, nici o biserică nu poate. Această fetiţă cunoaşte ceva 
despre Domnul Isus Hristos, dar ea nu se încrede doar în El 
pentru a-i ierta păcatele şi pentru a o pregăti să locuiască 
împreună cu Dumnezeu.  

Planşa 5-7 

Taie pe liniile punctate din partea 

de jos a planşei, astfel încât acele 

porţiuni să devină ca nişte clape. 

Arată către fiecare copil de pe 

planşă în timp ce discuţi, înce-

pând cu fetiţa din stânga. Ridică 

clapa pentru a descoperi X-urile 

(de pe planşa 5-9) după cum sunt 

date îndrumările în text.  
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Dar iată aici un băiat care se roagă. El întotdeauna îşi spune 
rugăciunile înainte de a merge la culcare. Aceasta este oare 
calea de a fi pregătit pentru cer? (Permite-ţi copiilor să răspundă şi 

cereţi motivele răspunsurilor lor). Domnul Isus a spus „Eu sunt 
calea“. Acest băiat are nevoie să vadă că există păcat în viaţa lui, 
de care Dumnezeu nu se bucură.  

Aici este o fetiţă care este bună cu alţii. Ea împarte cu bucurie din 
bunătăţile ei şi ajută pe alţii de bună voie. (Ridicaţi clapa). Dar ce 
trist este că ea nu aparţine Domnului Isus. Păcatele ei nu au fost 
iertate de El. El nu este în viaţa ei şi în inima ei. Nu, ea nu se află 
pe calea care duce la cer.  

Acest băiat este mai bun decât majoritatea din clasa lui. El este 
ascultător, politicos, îşi face temele. El nu spune lucruri urâte. 
Niciodată nu este în încurcătură. Este oare el destul de bun 
pentru cer? (Ridicaţi clapa). Nu. Biblia ne spune că prin eforturile 
noastre nu putem fi destul de buni. „Toţi au păcătuit“ (Romani 
3:23). Nu este nici unul neprihănit, nici unul măcar“ (Romani 3: 
10) 

A fi bun, a-ţi spune rugăciunile, a fi milos, a merge la biserică sunt 
toate lucruri bune, dar ele nu sunt calea spre cer. Isus Hristos 
este singura cale spre Dumnezeu. De ce?  

IMAGINEA 5-2 

În timpul mesei El a mai explicat o dată ucenicilor. El a luat o 
pâine şi a frânt-o, explicând că trupul Său va fi frânt pentru ei. El a 
folosit vinul ca un simbol, de asemenea. Era un lucru care să le 
aducă aminte de sângele Său preţios care se va vărsa când El va 
muri. El va sângera şi va muri pentru iertarea păcatelor.  

Lucrul acesta urma să se întâmple a doua zi. El a fost pironit şi 
sângele Său vărsat. El era singurul Fiu al lui Dumnezeu şi de 
asemenea, om desăvârşit, fără păcat, dar El a murit ca şi când ar 
fi fost un criminal. De fapt, El a luat asupra Lui păcatul nostru, 
toate relele pe care le facem, şi a fost pedepsit în locul nostru. El 
ne-a iubit atât de mult încât a luat asupra Lui pedeapsa noastră. 
„Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi s-a dat pe Sine Însuşi pentru 
mine“. (Galateni 2: 20). El a murit şi a fost îngropat, dar a treia zi 
a înviat. De aceea El este Calea spre Dumnezeu, spre cer. El 
este acum în cer şi dacă te încrezi în El, El poate să te 
pregătească pentru cer. Şi atunci când viaţa ta aici se sfârşeşte, 
El te va lua în acel loc minunat.  

IMAGINEA 5-8 

Ce poţi spune despre tine? Unde vrei să te duci tu atunci când 
viaţa ta pe acest pământ se va sfârşi? Dacă chiar acum îţi dai 
seama că nu poţi să locuieşti cu Dumnezeu, acest lucru ar trebui 
să te frământe. Isus Hristos poate acum să vină la tine şi să te 
pregătească. El poate să îndepărteze tot păcatul şi fărădelegea 
ta. Tu trebuie să te încrezi în El ca să facă aceasta pentru tine, 
ştiind că El a murit pentru tine. Spune-I că îţi pare rău pentru felul 
în care este viaţa ta acum. Roagă-L să te pregătească să 
locuieşti cu Dumnezeu. Atunci El va veni în viaţa ta şi va fi cu tine 
în fiecare zi. Tu îi vei aparţine Lui. El, numai El este Calea către 
Dumnezeu. El a spus atât de clar: „Eu sunt Calea ... nimeni nu 
vine la Tatăl decât prin Mine.“ 

Copiii pot să fie siguri că ei vor fi 

cu Dumnezeu în cer într-o zi. 
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Întrebări recapitulative  

 

1. Ce eveniment special se desfăşura în Ierusalim? 
(Sărbătoarea Paştelui.) 

2. Ce au făcut cei doisprezece ucenici în noaptea aceea? (Au 
mâncat cina numai cu Domnul Isus, departe de mulţimi.) 

3. De ce Domnul Isus a acţionat diferit în noaptea aceea? (El 
ştia că a sosit momentul ca El să se întoarcă la cer şi să fie 
cu Tatăl Său.) 

4. Ce trebuia Domnul Isus să facă mai înainte de a se întoarce 
la cer? (Să moară pe cruce şi să învieze a treia zi.) 

5. Ce a făcut Iuda Iscarioteanul? (El le-a spus duşmanilor 
Domnului Isus unde pot să-L aresteze.) 

6. Despre ce loc special le-a spus Domnul Isus ucenicilor, în 
timp ce discutau după cină? (Despre cer, un loc minunat, 
casa lui Dumnezeu, fără păcat.) 

7. Citează unul din versetele: „Eu sunt“ pe care le-am învăţat 
în această săptămână. (Ioan 10:11; 6:35; 11:25; 8:12; 14:6).  

8. Pentru cine pregăteşte Domnul Isus cerul? (Pentru aceia 
care cred în El ca şi Mântuitor din păcat.) 

9. Care sunt câteva lucruri pe care băieţii şi fetele cred că 
trebuie să le facă, pentru a ajunge în cer? (Să meargă la 
biserică, să se roage, să fie buni, să facă fapte bune.) 

10. Ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre modalitatea de a 
ajunge în cer? (Este o singură cale – Ioan 14:6.) 
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PAŞI PENTRU SFĂTUIREA COPILULUI CARE DOREŞTE SĂ VINĂ LA HRISTOS 

Asigură-te că acel copil înţelege despre: 

Dumnezeu: 

Cine este Dumnezeu? 

Dumnezeu ne-a creat. El ne vorbeşte prin Biblie.  

Dumnezeu este sfânt şi curat. El ne iubeşte. 

Păcat 

Ce este păcatul? 

Păcatul este nesupunere faţă de poruncile lui Dumnezeu. Este împotriva lui 

Dumnezeu.  

Vorbeşte-i despre păcate specifice. 

Copilul este un păcătos. 

Păcatul merită pedeapsă. 

Mântuitor 

Cine este singurul care poate îndepărta păcatul tău? 

Dumnezeu Fiul a murit pe cruce pentru păcătoşi.  

Domnul Isus a înviat. El este Domnul tuturor. 

Explică-i cum poţi fi mântuit 

Explică-i ce vrea Domnul să facem noi, şi ce va face El. 

Foloseşte un verset din Biblie (Ioan 1:12; 3:16; 6:37; Fapte 16:31; Romani 

6:23 sau 10:13) 

Ce vrea Domnul să faci tu? 

Ce va face El? 

Avertizează-l despre dificultăţi. 

Întreabă-l: „Vrei să crezi în Cristos sau mai aştepţi?“ 

Încurajează-l să se roage cu voce tare (dacă este pregătit). 

Vorbeşte-i despre siguranţa mântuirii 

Întoarce-te la versetul din Biblie pe care l-ai folosit. 

Vorbeşte-i despre o viaţă schimbată. 

Fă-i cunoştinţă cu o persoană care crede într-adevăr în Cristos. 

Mai târziu, dă-i câteva sfaturi cu privire la viaţa de creştin  

Citeşte şi ascultă ce spune Biblia. 

Vorbeşte cu Dumnezeu, Tatăl nostru ceresc. 

Spune altora ce a făcut Domnul pentru tine. 

Cere-i lui Dumnezeu să te ierte când păcătuieşti. 

Întâlneşte-te cu alţi creştini. 

Aminteşte-ţi că Domnul promite „Nicidecum n-am să te las”. 

Fotocopiază această schiţă şi pune-o în Biblia ta 
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