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Introducere

Nu există nicio sarcină mai înaltă pentru un învăţător, decât aceea de a prezenta copiilor Persoana și 
lucrarea Domnului Isus Hristos. El este singura cale spre Dumnezeu. El este tema principală și cheia Scripturii. 
El a spus:  „Scripturile … mărturisesc despre Mine“ (Ioan 5:39).

În al doilea volum despre viaţa lui Hristos sunt descrise câteva din evenimentele și învăţătura Domnului 
Isus din prima parte a lucrării Lui publice. În timp ce prezinţi copiilor de la grupul tău învăţătura despre 
Mântuitorul nostru glorios, trebuie să ai în minte două motive de rugăciune: ca acei copii care sunt încă 
nemântuiţi să-și pună încrederea în El, și ca cei ce deja sunt mântuiţi să crească în harul și în cunoștinţa Lui, 
pentru a fi  tot mai asemănători cu El. 

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

responsabilitatea de învăţător. Este esenţial ca ei să înveţe adevărurile care reies din aceste povestiri, și să îi 
duci mai departe, arătându-le ce însemnătate au ele în viaţa lor zilnică. Bineînţeles, nu vei reuși să te ocupi 
într-o singură lecţie de toate învăţăturile pe care le cuprinde povestirea biblică, de aceea în fi ecare povestire 
a fost ales un singur adevăr central (AC). Predarea adevărului central a fost întreţesută de-a lungul naraţiunii, 
iar pentru a te ajuta în pregătirea lecţiei, aceste părţi au fost marcate cu iniţialele AC. Ele sunt marcate și în 
planul lecţiei. 

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

Linia verticală laterală scoate în relief aplicaţia adevărului din text. Adaptează aplicaţiile la nevoile 
copiilor cărora le predai lecţiile. De exemplu, în aplicaţie ai numele unui băiat, iar în grup sunt numai fete, 
sau poate aplicaţia se potrivește unor copii de vârstă mai mare, în timp ce în grup ai numai copii mici. Fă 
schimbările pe care le consideri necesare. Important este ca întotdeauna Cuvântul lui Dumnezeu fi e aplicat 
la viaţa lor.

Fii disponibil pentru sfătuire
Când prezinţi mesajul Evangheliei, vor fi  copii care vor răspunde imediat invitaţiei de a se preda 

Domnului Isus. Unii îţi vor spune mai târziu, iar alţii poate nu îţi vor spune niciodată că L-au primit în inima lor 
pe Isus Hristos, ca Mântuitor. Totuși, vor fi  alţi copii care se bucură dacă sunt ajutaţi să facă și ei pasul acesta, 
dar nu au curajul să spună. Ei au întrebări, și de aceea au nevoie de ajutor sau de încurajare în a ști cum să 
procedeze. 

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

Din aceste motive este important ca ei să știe că pot veni oricând să vorbească cu tine. De asemenea, 
este important să știe când și unde să vină, atunci când vor să vorbească cu tine. În sfârșit, este esenţial ca 
acei copii care nu sunt mântuiţi să nu considere venirea lor la tine drept venirea la Domnul Isus. 

De aceea, nu le aminti posibilitatea de a vorbi cu tine în același timp în care faci invitaţia pentru venirea 
la Domnul Isus, ca ei să nu aibă impresia că nu pot să vină la Hristos, decât dacă au venit mai întâi la tine, sau 
că sunt mântuiţi doar prin simplul fapt că au așteptat să vorbească cu tine.
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Un exemplu de folosit pentru un copil nemântuit

„Dorești într-adevăr să trăiești pentru Domnul Isus, dar nu știi cum să vii la El? Pot să-ţi explic ce spune 
Biblia. Vino să vorbești cu mine. După terminarea programului voi sta aici în faţă. Fii atent, eu nu pot să-ţi iert 
păcatele, doar Isus poate face aceasta, dar eu te ajut cu plăcere să înţelegi mai bine cum poţi veni la El. Deci 
vino și stai de vorbă cu mine lângă …“

Un exemplu de folosit pentru un copil mântuit

„Dacă ţi-ai pus încrederea în Domnul Isus, ca Mântuitor al tău, și nu mi-ai spus încă lucrul acesta, o poţi 
face acum. După terminarea lecţiei voi sta lângă … (dă un punct de reper). Doresc să știu dacă și tu te-ai 
încrezut în Isus Hristos, ca Domn și Mântuitor al tău, ca să mă rog pentru tine și să te ajut.“

Aşezarea fi gurilor de fl anelograf
Înainte de a merge să predai, exersează așezarea fi gurilor de fl anelograf și schimbarea scenelor. Trebuie 

să cunoști bine toate fi gurile și să știi când să le folosești în lecţie. Înainte de fi ecare scenă sunt date sugestii, 
dar ele nu sunt obligatorii. Toată învăţătura poate fi  dată folosind un fl anel simplu.

Ajutoare vizuale suplimentare
Scrie pentru fi ecare lecţie pe o bucată de carton adevărul central (dacă ai comandat de la AMEC și 

pachetul cu versete, cântări și jocuri pentru această serie de lecţii, adevărurile centrale le găsești vizualizate 
în caietul de idei). Folosește litere mici de tipar, ca și copiii mici să poată citi cu ușurinţă cuvintele. Lipește pe 
spatele cartonului cu adevărul central bucăţi de fl anel sau ceva ușor adeziv. Pune cartonul pe tablă înainte de 
începerea orei, sau din momentul în care menţionezi pentru prima dată adevărul central al lecţiei.

Ajutoare adiţionale la text
În dreapta și în stânga textului sunt ajutoare adiţionale cu informaţii contextuale și idei facultative, prin 

care poţi atrage interesul la lecţia predată.
Aceste idei au fost scrise pentru facilitarea integrării diferitelor stiluri de învăţare. Pentru o învăţare 

efi cientă, unii copii au nevoie să vadă sau să scrie ceva, alţii au nevoie să audă sau să vorbească, alţii să pipăie 
sau să mânuiască ceva, iar alţii au nevoie să participe activ.

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

Întrebări de recapitulare
Pentru fi ecare lecţie sunt date întrebări de recapitulare. Ele pot fi  folosite după predarea lecţiei sau 

săptămâna următoare, înainte de predarea lecţiei noi.
Dacă timpul de recapitulare decurge în mod disciplinat, el poate fi  ocazia ideală de a fi xa cele predate, 

iar în același timp este și distractiv pentru copii. Folosește acest timp:
Pentru a afl a cât au înţeles și cât își amintesc copiii din materialul predat;1. 
Pentru a te ajuta pe tine însuţi să știi ce trebuie să accentuezi mai mult, astfel încât copiii să-și 2. 
reamintească mai ușor;
Pentru a avea un timp relaxant și plăcut în clasă. Copiii preferă competiţia și așteaptă cu nerăbdare 3. 
partea aceasta a programului. Dar timpul de recapitulare este mai mult decât o competiţie, el este 
și un timp de învăţare.

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

Lecţie Adevăr
central Aplicaţie Verset

de memorat

Minunea făcută la o 
nuntă 
Ioan 2:1-11 

Domul Isus este 
atotputernic 

Nemântuit: Încrede-te în El, ca să 
te mântuiască.

Mântuit: Încrede-te în El în toa-
te problemele tale.

„Toată puterea Mi-a 
fost dată în cer și pe 
pământ.“
Matei 28:18 

Începutul unei vieţi 
noi
Ioan 2:13 -16, 23
Ioan 3:1-16
Ioan 7:44-52
Ioan 19:39-42
Numeri 21:4-9

Trebuie să fii 
născut din nou 

Nemântuit: Roagă-L pe Dum-
nezeu să te facă o 
persoană nouă, să 
faci parte din familia 
Lui.

„Dacă un om nu se 
naște din nou, nu 
poate vedea Împără-
ţia lui Dumnezeu.“
Ioan 3:3 

Femeia din Samaria
Ioan 4:3-30, 39-42

Viaţa veșnică 
este darul lui 
Dumnezeu prin 
Domnul Isus 
Hristos 

Nemântuit: Singura cale prin care 
poţi avea viaţa veșni-
că este doar venind la 
Isus Hristos.

Mântuit: Dacă ești creștin, poţi 
fi sigur că ai viaţa 
veșnică.

„Plata păcatului este 
moartea: dar darul 
fără plată al lui Dum-
nezeu este viaţa veș-
nică în Isus Hristos, 
Domnul nostru.“
Romani 6:23 

Vindecarea un bă-
iat, și respingerea 
Domnului Isus în 
propriul oraș
Ioan 4:45-54
Luca 4:16-32

Fără credinţă 
este imposibil 
să fim plăcuţi 
lui Dumnezeu 

Nemântuit: Pentru a fi mântuit 
trebuie doar să te 
încrezi în Hristos.

Mântuit: Trebuie să continui să 
te încrezi în fiecare zi 
în Hristos și în Cuvân-
tul Său.

„Cel neprihănit va 
trăi prin credinţă.“
Evrei 10:38

Vindecarea orbului 
Bartimeu
Marcu 10:46-52
Luca 18:35-43

Domnul Isus 
este singurul 
care poate să 
ne elibereze 
de întunericul 
păcatului 

Nemântuit: Încrede-te în El ca să 
facă aceasta pentru 
tine.

„El ne-a izbăvit de 
sub puterea întune-
ricului, și ne-a stră-
mutat în împărăţia 
Fiului dragostei Lui.“
Coloseni 1:13 

Vindecarea unei fe-
mei și învierea unei 
fetiţe
Marcu 5:21-43
Luca 8:40-56

Domnul Isus 
ne iubește pe 
fiecare în parte 

Nemântuit: Poţi fi sigur că dacă 
vii la El, vei fi mântuit.

Mântuit: El te-a iubit și a murit 
pentru tine și El întot-
deauna te va iubi și-ţi 
va purta de grijă, de 
aceea spune-I Lui toa-
te problemele tale.

„Isus Hristos este 
același ieri, și azi și în 
veci!“
Evrei 13:8 
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Schiţa lecţiei

Introducere
Ce entuziasmaţi erau oamenii din Cana!

Desfășurarea evenimentelor
Pregătirile pentru nuntă sunt făcute1. 
Domnul Isus și ucenicii sunt invitaţi la 2. 
nuntă AC
Sosesc invitaţii3. 
Se termină vinul 4. ACN
Maria îi spune Domnului Isus problema5. 
Isus o mustră pe Maria 6. ACM
Maria le spune slujitorilor să facă tot ce le 7. 
spune Isus
Isus poruncește slujitorilor să umple 8. 
vasele cu apă ACM
Slujitorii ascultă; apa este schimbată în vin9. 
 ACN

Punct culminant
Nunul îi spune mirelui: „Acesta este cel mai 

bun vin“

Concluzie
Ucenicii au crezut în Domnul Isus ACM, ACN

Texte biblice pentru învăţător 

Ioan 2:1-11

Adevăr central

Domnul Isus este atotputernic

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

mântuiască.
Mântuit: Încrede-te în El în toate 

problemele tale.

Verset de memorat
„Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ“ 
Matei 28:18.

Ajutoare vizuale
Planșe: de la 1-1 la 1-6• 

sau
Figurile de flanelograf: de la 1 la 5, și de • 
asemenea, poţi să folosești figuri suplimentare 
pentru oaspeţii de la nuntă.
Fundaluri (opţional): scenă de exterior și de • 
interior

Activitate de implicare
Hârtie și cariocă• 

Notă pentru învăţător
Încearcă să predai această lecţie în așa fel încât să 
eviţi întrebarea pe care ar putea s-o pună copiii: 
„De ce s-a folosit vinul la nuntă?“ Aceasta te poate 
îndepărta de învăţătura principală a lecţiei. Dacă 
copiii au întrebări cu privire la aceasta, este mai 
bine să le răspunzi în mod individual. 
Biblia poruncește creștinilor să evite beţia (Efeseni 
5:18). Ea condamnă beţia și efectele acesteia 
(Proverbe 23:29-35). Creștinilor li se poruncește 
să nu permită ca trupurile lor să fie stăpânite sau 
dependente de nimic lumesc (1 Corinteni 6:12; 2 
Petru 2:19). 

Lecţia 1
Minunea făcută la o nuntă
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Lecţie scurtă cu obiect
Singurul

Ţine Biblia sus.

Numerele sunt foarte importante în Cuvântul lui Dumnezeu, 
Biblia. Dumnezeu ne dă numere de zile, de oameni și de animale. Ce 
numere din Biblie cunoașteţi voi?
Discutaţi pe scurt.

Dintre toate numerele din Biblie, acesta este numărul meu 
preferat!
Ridică numărul unu de culoare aurie. 

Biblia spune: „Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn“ 
(Deuteronom 6:4). Dumnezeu este Cel care a făcut această lume și tot 
ce se afl ă în ea. El te-a făcut și pe tine! Dumnezeu este puternic și sfânt 
(perfect). Dumnezeu veghează asupra ta și știe orice lucru la care te 
gândești și tot ceea ce faci. Dumnezeu dorește să fi i copilul Său și într-o 
zi să trăiești pentru totdeauna cu El în cer.

Dar există o problemă mare, care te ţine departe de Dumnezeu.
Cu cealaltă mână ţine sus numărul de culoare neagră. Ţine mâinile departe una de 
cealaltă. 

Această problemă este păcatul. Păcat este orice gândești, spui 
sau faci, și încalcă legea lui Dumnezeu. Dacă spui o minciună, înjuri, 
nu asculţi de părinţii tăi sau gândești lucruri rele despre cineva, 
păcătuiești. Fiecare persoană din această cameră a păcătuit împotriva 
lui Dumnezeu. De unde știu acest lucru? Biblia spune: „Nu este niciunul 
care să facă binele, nici unul măcar“ (Psalmul 14:3). Nici o persoană nu 
este îndeajuns de bună pentru a merge în cer. Păcatul te ţine departe 
de Dumnezeu și, dacă mori fără să ai păcatele iertate, vei fi  despărţit de 
Dumnezeu pentru totdeauna, într-un loc de pedeapsă numit iad.

Cum poţi avea păcatele iertate?
Pune deoparte numărul de culoare aurie și pe cel de culoare neagră. Arată-l pe cel roșu.

Există o singură cale. Isus a spus: „Eu sunt calea, adevărul și viaţa. 
Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine“ (Ioan 14:6). Isus este perfect 
(fără păcat); El este Fiul lui Dumnezeu. El nu a păcătuit niciodată și nici 
nu va păcătui vreodată. Dar tu ai păcătuit, și Isus a venit pe pământ 
pentru a lua pedeapsa pe care o meriţi.
Deschide foaia roșie pentru a forma o cruce.

Isus a lăsat oamenii să Îl pironească pe o cruce, a suferit, apoi a 
murit.
Ridică foaia neagră și ţine-o în faţa crucii.

Isus a luat asupra Sa pedeapsa pentru toate păcatele tale. După ce 
Isus a murit, El a fost pus într-un mormânt. După trei zile a înviat, iar 
astăzi este în cer. Isus a oferit singura cale posibilă, prin care păcatele 
să-ţi fi e iertate.
Pune de-o parte crucea roșie. Arată partea albă a numărului unu, apoi ţine-o aproape de 
numărul de culoare aurie.

Când crezi în Isus ca Mântuitor al tău, Dumnezeu îţi iartă păcatul. 
El schimbă interiorul tău, astfel ca tu să-L cunoști, și într-o zi să ajungi 
în cer. Ai crezut tu în Isus? Ascultă cu atenţie toată lecţia, pentru că vom 
vorbi mai mult despre acest lucru.

Prezintă următoarea idee folosind 
cifra 1 din trei culori: una de culoare 
aurie (sau galbenă), una cu două 
părţi – o parte neagră, cealaltă albă, 
și una roșie, care se împăturește în 
formă de cruce.

Activitate evanghelistică 
pentru preşcolari

Prezintă copiilor Evanghelia 
folosind Cartea fără cuvinte. 
Instrucţiunile și Cartea fără cuvinte 
pot fi  comandate de la Biroul AMEC.

Cântare pentru preşcolari
Da, inima mi-era neagră

auriu

culoare neagră (partea1) 
culoare albă (partea 2)

cruce roșie
(îndoaie părţile 

laterale pe verso)
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Lecţia
Ce entuziasmaţi erau oamenii din Cana! Urma să fi e o nuntă. Cu 

siguranţă că planurile pentru nuntă s-au făcut cu multe săptămâni 
înainte de ziua nunţii. S-au ţesut hainele de nuntă. S-a planifi cat 
meniul. Oare câtă mâncare era necesară? Și de cât vin aveau nevoie? 
Cine va fi  invitat la nuntă?

Scena 1
Fundal opţional: scenă de exterior.

În cele din urmă a sosit și ziua mult așteptată. Toate pregătirile au 
fost făcute și totul era gata. Invitaţii erau pe drum. 
Pune-L pe Isus (1) și pe ucenici (2).

Isus și ucenicii Lui au fost invitaţi la nuntă. Probabil că una din 
familiile care-și căsătoreau copiii era rudă cu familia Domnului Isus, 
deoarece a fost invitată și Maria, mama Domnului Isus.

Poate că în timp ce mergeau pe drumul prăfuit, Isus și ucenicii Lui 
se așteptau să aibă o zi minunată. Dacă ai fi  privit acest grup de bărbaţi 
mergând pe drum, te-ai fi  gândit că unul dintre ei era foarte diferit de 
ceilalţi? Care dintre ei era diferit? 
Permite copiilor să răspundă.

Da, desigur, Domnul Isus! El nu arăta mai deosebit, era tânăr ca și 
ceilalţi. Dar El era totodată Dumnezeu – singurul Fiu al lui Dumnezeu 
– căci El nu a încetat să fi e Dumnezeu atunci când a devenit om. În 
acel moment ucenicii Lui nu-și dădeau seama că ei mergeau alături de 
Acela care a creat lumea – soarele, stelele și planetele. Acela pe care-L 
urmau ei era Cel atotputernic, Fiul lui Dumnezeu, care poate să facă 
orice dorește. Ucenicii nu înţeleseseră încă acest lucru, dar știau că Isus 
era deosebit; și ei erau fericiţi să meargă împreună cu El la nuntă.

Îndepărtează toate fi gurile.

Scena 2
Fundal opţional: scenă de interior.

Toţi invitaţii care soseau se opreau lângă vasele mari cu apă. 
Pune pe slujitori (3) și pe invitaţi (4).

Din cauză că drumurile erau prăfuite, și oamenii se încălţau cu 
sandale, picioarele lor erau prăfuite și murdare. Era tradiţia ca atunci 
când ajungea acasă, slujitorul care stătea lângă vasele cu apă, să 
le spele picioarele. În Israel mai era o tradiţie și cu privire la spălarea 
mâinilor, așadar, fi ecare persoană trebuia să-i permită slujitorului să-i 
toarne apă pe mâini. Slujitorii trebuiau să aibă vasele mari pline cu apă, 
pentru ca toţi cei care aveau să servească masa să se spele.

Entuziasmul creștea. În cele din urmă, masa a fost servită. Tăvile 
umplute cu mâncăruri speciale se dădeau din mână în mână. Paharele 
cu vin erau umplute din ulcioare mari. Soseau tot mai mulţi oameni.
Dacă dorești, adăugă mai multe fi guri.

Nunţile în Israel erau foarte diferite de nunţile noastre. Un alai de 
nuntă însoţea mireasa de acasă și o conducea la casa mirelui, unde 
avea loc masa de nuntă. Erau invitaţi mulţi prieteni și vecini, și uneori 

Arată preșcolarilor un voal și lasă-i 
să-l probeze. Preșcolarii vor mima 
călătoria spre Cana.

Pune copiii să arate pe o hartă 
localitatea Cana. După botezul și 
ispitirea Domnului Isus, El a stat în 
zona Betaniei, unde i-a chemat pe 
primii șase ucenici ai Săi (Andrei, 
Ioan, Petru, Iacov, Filip și Natanael 
sau Bartolomeu) să-L urmeze. Acest 
eveniment a avut loc la aproximativ 
trei zile după ce Isus l-a chemat pe 
Natanael.

AC

Servește copiii cu suc și prăjituri. 

Planşa 1-1

Planşa 1-2

Planşa 1-3

Întrucât Biblia nu-l menţionează 
și pe Iosif aici, probabil că el nu mai 
era în viaţă. 
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petrecerea dura câteva zile. Era nevoie de multă mâncare și băutură, 
și slujitorii erau foarte ocupaţi, având grijă să fi e serviţi toţi invitaţii. 
Ulcioarele de vin erau umplute mereu.

Un servitor s-a întors să umple ulciorul său gol. 
„Îmi pare rău, nu mai este vin“, i-a spus cel care scotea vinul din 

butoi. 
Nu mai este vin? Ce necaz! Cum se vor mai bucura musafi rii? Poate 

deja ei își șopteau unul altuia: „Nu mai este vin!“ 
Maria, mama Domnului Isus, a auzit șoaptele lor. „Ce s-ar putea 

face?“, s-a gândit ea. 
Îndepărtează toate fi gurile.

Ea nu putea să facă nimic, dar Fiul ei putea. Știa că El era Fiul lui 
Dumnezeu și El putea face orice.

Maria avea dreptate. 
Pune-L pe Isus (1).

Domnul Isus era singurul de acolo care putea să acţioneze astfel 
încât acest neajuns să nu strice petrecerea de nuntă. Îţi amintești de ce 
putea face El acest lucru? 
Permite copiilor să răspundă.

Da, El nu era doar un simplu om, ca toţi ceilalţi. El este Dumnezeu 
– Dumnezeu-Fiul; El este atotputernic. „Atotputernic“ înseamnă că nu 
există nicio limită pentru puterea Lui. Tu și eu nu putem să înţelegem 
niciodată câtă putere are El. El are putere să rezolve probleme pe care 
nu le poate rezolva nimeni. El poate să facă lucruri pe care nu poate să 
le facă nimeni.

Dacă nu ţi-ai pus încrederea în Domnul Isus ca Mântuitor al tău, 
atunci cea mai mare problemă a ta este păcatul. Tu te-ai născut cu 
înclinaţia de a face lucruri rele. Nu cauţi tu întotdeauna să dai vina pe 
altcineva, pentru un lucru rău pe care l-ai făcut? Poate te-ai întors acasă 
cu o oră mai târziu decât trebuia, și ai minţit, spunând că mama Ioanei 
te-a rugat să stai și să te joci cu Ioana. Tu știi că nu a fost adevărat, chiar 
dacă prin asta ai scăpat de pedeapsă, dar astfel ai fost neascultător 
de Dumnezeu. El îţi spune să nu minţi. Păcatul tău este foarte serios, 
căci el te desparte de Dumnezeu, și poţi ajunge să fi i despărţit pentru 
totdeauna de El. Nu este aceasta o situaţie foarte difi cilă?

Tu nu te poţi ajuta singur; eu nu pot să rezolv această problemă 
a ta, și nu există nici o persoană pe acest pământ care ar putea să o 
rezolve. Dar îţi amintești că am spus că Domnul Isus este atotputernic? 
Pentru El nimic nu este prea greu. Biblia ne spune că El poate să îţi 
îndepărteze păcatul și să-ţi pună viaţa în rânduială cu Dumnezeu. 
El a murit pe cruce și a luat asupra Lui pedeapsa pe care trebuia să o 
suporţi tu, din partea lui Dumnezeu, pentru păcatul tău. Astăzi Domnul 
Isus este viu, El este Sigurul atotputernic, și El poate să te împace cu 
Dumnezeu. El poate să facă lucruri pe care nu le poate face nimeni 
altcineva, iar într-o mică măsură Maria a înţeles acest lucru. 

Ea s-a grăbit să ajungă la Fiul ei și I-a spus: „Nu mai au vin“ (Ioan 2:3).
Pune-o pe Maria (5).

Răspunsul Domnului Isus, scris în Ioan 2:4, ne sună ciudat, până nu 
înţelegem ce înseamnă el. Haideţi să citim ce a răspuns Domnul Isus: 

Nu intra în detalii referitor la fo-
losirea vinului la nuntă. Aceasta 
te poate distrage de la învăţătura 
adevărului central – atotputernicia 
Fiului lui Dumnezeu în prima Sa 
minune.  

ACN

Planşa 1-2

Planşa 1-4
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„Femeie, ce am de-a face Eu cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul!“
Maria încerca să-I spună Domnului Isus să facă ceva cu privire 

la problema vinului. El nu a fost nepoliticos cu ea, ci doar i-a spus cu 
fermitate că nu ea este cea care trebuie să-I spună când să-și folosească 
El puterea. El era Fiul lui Dumnezeu, și numai Dumnezeu Tatăl putea 
să-L călăuzească pe Fiul Său în lucrurile pe care să le facă. Aceasta era o 
lecţie pe care Maria trebuia să o înveţe. Domnul Isus Și-a folosit puterea 
nu pentru că L-a rugat Maria, ci pentru că Dumnezeu, Tatăl Său, a vrut 
ca El să facă aceasta. Domnul Isus acţiona numai potrivit cu voia Tatălui 
Său. 

Încerci vreodată să-I spui Domnului Isus ce să facă? Uneori copiii 
creștini fac aceasta. Poate ai o problemă, și știi deja cum ai vrea să te 
ajute Domnul Isus. De exemplu, profesorul tău nu crede în Domnul 
Isus, și spune că Biblia nu este adevărată. Poate ai fost ispitit să te 
rogi: „Doamne, dă-mi un alt profesor“. Adesea te-ai rugat și I-ai spus 
Domnului Isus ce să facă pentru tine, dar problema nu s-a rezolvat. Ce 
trebuie să faci? Care este răspunsul corect? Alege din acestea trei:

încetezi să te mai rogi și aștepţi să facă El ce vrea pentru tine;a. 
continui să te rogi și să-I spui ce trebuie să facă pentru tine;b. 
continuă să te rogi și să-I spui problema ta, dar Îl rogi să rezolve c. 
problema în felul Lui și la timpul Lui.

Permite copiilor să spună ce ar alege.

Răspunsul cel mai bun este al treilea. Continuă să aduci înaintea 
Lui problemele tale, pentru că El este atotputernic. El cunoaște 
răspunsul exact la problema ta și El va răspunde la timpul potrivit. De 
fapt, la această nuntă Dumnezeu a ales ca Fiul Său să-Și arate puterea.

Maria știa că El era Fiul atotputernic al lui Dumnezeu, așadar ea s-a 
întors către slujitori și le-a spus: „Să faceţi orice vă va zice“ (Ioan 2:5). 
Prin aceasta ea a vrut spună: „Dacă faceţi ce vă va spune El, problema 
voastră va fi  rezolvată“. 

Slujitorii Îl priveau. Ce le va spune? 
El S-a uitat la cele șase vase mari de piatră care au fost folosite 

pentru apa necesară spălării invitaţilor. În Ioan 2:7 citim ce a spus El: 
„Umpleţi vasele acestea cu apă“. 
Îndepărteaz-o pe Maria (5). Pune pe slujitori (3). 

Poate slujitorii s-au gândit: „Este ciudat să umplem acum vasele 
din nou. De ce să umplem vasele cu apă? Toţi invitaţii sunt aici, s-au 
spălat – iar noi avem nevoie de vin, nu de apă! Oare nu-I pasă de 
nevoia noastră?“ 

Domnul Isus știa nevoia lor, și El avea să-și folosească puterea 
Sa minunată pentru a-i ajuta. Copil creștin, nu este minunat să știi că 
Domnul Isus este interesat de fi ecare nevoie a ta, și că El îţi poartă de 
grijă? El își va folosi puterea pentru a te ajuta. Poate familia ta nu crede 
în Domnul Isus, și ţi se pare că nimeni nu înţelege ce crezi tu. Domnul 
Isus Hristos, Cel atotputernic, este interesat de această problemă a ta 
și El te va ajuta. Pentru El nu este nici o problemă prea grea. Continuă 
să-I spui Lui toate necazurile tale. Roagă-te Lui în fi ecare zi și cere-I 
să te ajute. Uneori, când ai o problemă, este bine să mai ai pe cineva 
care să se roage împreună cu tine. Vreau să știi că dacă ai o problemă, 
doresc să mă rog și eu pentru ea. Putem să ne rugăm împreună. Poţi 
veni oricând să mi-o spui, și apoi să ne rugăm împreună Domnului 
și credem că El o va rezolva. Domnul Isus a promis că va răspunde 

Înainte de începerea programului, 
cere unui copil să caute acest verset 
în Biblie, și să-l citească acum.

Isus nu a arătat lipsă de respect 
sau de dragoste faţă de Maria, 
atunci când i s-a adresat cu „femeie“. 
Isus a folosit același cuvânt când 
atârna pe cruce, și a lăsat-o în 
grija lui Ioan (Ioan 19:26). Maria a 
așteptat, probabil, o minune și o 
manifestare a gloriei lui Isus, dar 
Isus i-a reamintit că autoritatea Sa 
nu era la dispoziţia ei. El era la lucru 
după un orar divin, fi ind subordonat 
doar voii Tatălui Său.

ACM

Un copil poate să citească versetul 
din Biblie.

Cuvintele Mariei arată credinţa ei 
în Isus. 

Citește tu sau un copil versetul din 
Biblie.

Planşa 1-5
Copiii vor interpreta cu plăcere 

această scenă și cea următoare. 
Alege câţiva care pot să joace rolul 
Mariei, al servitorilor, al lui Isus și al 
ucenicilor. Scrie dialogul pe foi, ca ei 
să-l citească.

ACM
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rugăciunilor copiilor Lui. El nu a promis că toate lucrurile vor fi  ușoare 
pentru creștini, dar El a promis că-i ajută. Poate în curând El va mântui 
pe cineva din familia ta. El Își va folosi puterea pentru a te păstra pe 
tine credincios Lui. Te va ajuta să trăiești o viaţă de creștin și acasă. 
El dorește să te ajute la fel de mult cum a dorit să-i ajute pe cei de la 
nuntă. De aceea le-a poruncit să umple vasele cu apă.

Deși slujitorilor li s-a părut ciudat, ei au ascultat de sfatul Mariei și 
au făcut întocmai cum le-a zis Isus. Au umplut fi ecare vas cu apă. A fost 
nevoie de multă apă, fi indcă fi ecare vas conţinea aproximativ 100 de 
litri. 

Când toate cele șase vase au fost pline ochi, Isus le-a spus:  
„Scoate-ţi acum și aduceţi nunului“.

Poate că slujitorii au ezitat, întrebându-se de ce trebuie să 
servească apă nunului, dar din nou au ascultat. Au umplut ulcioarele 
din vasele mari de apă și … nu puteau crede ce vedeau! Era vin! Au pus 
în vase apă, și au scos vin! Era o minune! Isus a schimbat apa în vin într-un 
moment. De ce a putut face El aceasta? 
Permite copiilor să răspundă.

Pentru că El este Dumnezeu. El este atotputernic; nimic nu este 
prea greu pentru El. El poate face orice. Poate ierta și poate mântui, 
chiar dacă este vorba de cel mai mare păcătos din lume. El te poate 
mântui și pe tine.

Dacă niciodată nu L-ai rugat pe Hristos să te mântuiască, și îţi dai 
seama că trebuie să faci aceasta, cere-I să te mântuiască chiar acum, 
acolo unde stai sau când mergi acasă înainte de culcare. Oricum, dacă 
dorești să vorbești cu mine, sunt gata să te ajut și să-ţi arăt cum poţi fi  
mântuit! După ce se termină programul, vino și stai pe primul rând. Voi 
veni lângă tine și-ţi voi explica mai multe despre mântuire.

Poate îţi dai seama că păcatul te ţine departe de Dumnezeu, și 
vrei să te împaci cu Dumnezeu. Spune-I în inima ta acest lucru chiar 
acum. Poţi folosi cuvinte ca acestea: „Doamne Isuse, sunt un păcătos. 
Eu nu pot să mă eliberez de păcatul meu, dar cred că Tu poţi. Te rog, 
mântuiește-mă.“ Biblia spune că: „El poate să mântuiască în chip 
desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El“ (Evrei 7:25). 
Aceasta înseamnă că El te va mântui pe deplin, indiferent cât ești tu 
de rău. Dacă te vei încrede în El, vei fi  eliberat de păcatul tău și vei fi  
împăcat cu Dumnezeu pentru totdeauna. Aceasta este o minune mai 
mare decât cea petrecută la nuntă.

Nunul, gustând vinul și neștiind de unde provine, s-a grăbit să 
meargă la mire. 

„De unde îl ai?“, a întrebat el. „Orice om pune la masă întâi vinul 
cel bun; și, după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puţin 
bun; dar tu ai ţinut vinul cel bun până acum“.

Nu este de mirare că vinul era bun! Fusese făcut de Domnul Isus 
Hristos, care a creat toate lucrurile (Ioan 1:3).

Mulţi dintre aceia care au știut de apa transformată în vin și-au 
amintit de această minune tot restul vieţii lor. Ei au văzut ceva ce 
numai Dumnezeu poate face. Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. El 
este atoputernic. Ucenicii au înţeles atunci cine era El, și au crezut în El. 

Copil creștin, nu te bucuri și tu că Mântuitorul tău este 

Este interesant faptul că Isus a ales 
să folosească aceste vase de curăţire 
pentru minunea Sa. Obiceiul de 
curăţire cu apă a fost instituit prin 
legea iudaică, dar Isus a venit 
pentru a arăta o nouă cale de a fi  
curăţiţi – printr-un legământ nou – 
prin sângele Său. 

Nunul de atunci era ca ospătarul-
șef – era responsabil de bunul mers 
al nunţii.

ACN

Planşa 1-6
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ACMatotputernic? Când știi că El poate să facă orice, îţi pui toată încrederea 
în El. El te va ajuta să-ţi rezolvi problemele și va face pentru tine lucruri 
pe care nu le poate face nimeni.

Poate nu-L cunoști pe Isus ca Mântuitor al tău. Nu I-ai cerut 
niciodată să te salveze din cea mai mare problemă care există – 
problema păcatului. Nu vrei să vii astăzi la El, să-ţi pui încrederea în 
El, ca să te scape de păcatul tău? Dacă te vei încrede în El, vei avea 
un Mântuitor atotputernic – pe Domnul Isus Hristos. „El poate să 
mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin 
El“ (Evrei 7:25). Vrei să te apropii și tu de El?

Întrebări de recapitulare
Unde a făcut Domnul Isus prima Sa minune? 1. (la nunta din 
Cana)
Cine a fost la nuntă împreună cu Domnul Isus? 2. (mama Lui și 
ucenicii)
De ce erau puse la intrare acele vase mari de piatră? 3. (Pentru 
ca atunci când invitaţii soseau, să poată să-și spele mâinile și 
picioarele prăfuite.)
Ce problemă a apărut la nuntă? 4. (S-a terminat vinul.)
La cine s-a dus Maria și la cine trebuie să mergem și noi cu 5. 
problemele noastre? (la Domnul Isus Hristos)
Maria i-a spus Domnului Isus că s-a terminat vinul, dar El i-a 6. 
răspuns că nu oamenii Îi spun când să lucreze. De ce? (Isus 
lucrează doar conform cu voia Tatălui Său.)
Ce a spus Domnul Isus slujitorilor? 7. (Să umple vasele cu apă.)
Ce s-a întâmplat atunci când au umplut vasele cele mari cu 8. 
apă? (Domnul Isus a transformat apa în vin – o minune.)
De ce a putut Domnul Isus să transforme apa în vin? 9. (El este 
Dumnezeu – El este atotputernic.)
Ce minune poate face astăzi Domnul Isus în viaţa băieţilor și 10. 
fetelor, a bărbaţilor și a femeilor? (El poate să ne elibereze de 
păcat și să ne facă copiii lui Dumnezeu.)

Întrebări de recapitulare pentru preşcolari
Cine i-a spus Domnului Isus că s-a terminat vinul? 1. (mama Lui, 
Maria)
Ce a spus Isus slujitorilor să facă, după ce s-a terminat vinul? 2. 
(Să umple vasele mari de piatră cu apă.)
Ce a făcut Isus cu apa din vasele mari de piatră? 3. (El a 
transformat-o în vin.)
Cine te poate ajuta în problemele tale? 4. (Isus)

Activitate de implicare
Folosește tabla sau o hârtie și o cariocă pentru a nota răspunsurile, 

astfel încât toţi copiii să le vadă. Sunt sugerate câteva răspunsuri, dar 
lista ta va fi  mai completă.

Care sunt alte probleme în care Domnul Isus, care este 1. 

ACN

Joc de recapitulare pentru 
preşcolari
Tic-tac-toe

Construiește diagrama pentru joc 
(vezi modelul) din fi re, pe o tablă 
de fl anelograf sau deseneaz-o pe o 
tablă albă sau neagră. 

Scopul jocului este formarea de 
linii pe orizontală, pe verticală și pe 
diagonală din trei piese de aceeași 
culoare/model. Folosește cinci 
piese de joc de aceeași culoare/
model și cinci de altă culoare/model 
(dacă folosești tablă de fl anelograf, 
pregătește piese care să adere pe 
ea). Când un preșcolar răspunde la 
o întrebare, el plasează o piesă de 
joc pe tablă. Următorul preșcolar 
folosește piesa de altă culoare. 

Preșcolarii pun piesele pe tablă și 
bat din palme, când obţin o linie de 
trei piese de aceeași culoare/model.



Viaţa lui Hristos – volumul 2

14

atotputernic, te poate ajuta?
Răspunsurile ar putea fi :
El poate să te ajute la …

teme grele;a) 

examene ;b) 

boală;c) 

singurătate;d) 

când ești necăjit de colegi.e) 

Cum poate Domnul Isus să-i ajute pe copiii mântuiţi la temele 2. 
de casă?
Răspunsurile ar putea fi :
El poate să îi ajute …

să înveţe bine;a) 

să se concentreze la ceea ce au de făcut;b) 

să se încreadă în purtarea Lui de grijă.c) 

Cum îi poate ajuta El pe copiii mântuiţi atunci când sunt 3. 
bolnavi?

Răspunsurile ar putea fi :
El poate să îi ajute …

să se însănătoșească repede, dacă aceasta este voia Lui;a) 

să fi e răbdători în timpul bolii lor.b) 
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Schiţa lecţiei

Introducere
„El este un om atât de bun“ ACN

Desfășurarea evenimentelor
Hristos curăţă templul 1. ACN
Nicodim vine la Isus2. 
„Tu ești un Învăţător de la Dumnezeu“3. 
„Dacă un om nu se naște din nou…“ 4. AC
„Cum?“5. 
„Prin Dumnezeu, Duhul Sfânt“ 6. ACN
„Cum?“7. 
Povestirea despre Moise8. 
„Fiul Omului trebuie să fie înălţat“ 9. ACN

Punct culminant
Nașterea din nou a lui Nicodim

Concluzie
Schimbarea vieţii lui Nicodim ACM, ACN

Texte biblice pentru învăţător 

Ioan 2:13-16,23

Ioan 3:1-16

Ioan 7:44-52

Ioan 19:39-42

Numeri 21:4-9

Adevăr central

Trebuie să fii născut din nou

Aplicaţie
Nemântuit: Roagă-L pe Dumnezeu să te facă 

o persoană nouă, să faci parte din 
familia Lui.

Verset de memorat
„Dacă un om nu se naște din nou, nu poate ve-
dea împărăţia lui Dumnezeu“ Ioan 3:3.

Ajutoare vizuale
Planșe: de la 2-1 la 2-6• 

sau
Figurile de flanelograf: de la 6 la 13• 
Fundaluri (opţional): scenă cu templul• 
Sunt puţine ajutoare vizuale care să • 
captiveze atenţia copiilor în timpul 
conversaţiei dintre Hristos și Nicodim. Îţi 
sugerăm să folosești „baloane vorbitoare“, 
care să conţină cuvintele de la pagina 47 – 
aplică-le pe tabla de flanelograf. Fă-le destul 
de mari, astfel încât cuvintele să poată fi 
citite cu ușurinţă de către copii.
Un alt ajutor vizual pentru șarpele de aramă • 
(împreună cu crucea) se află la pagina 48.

Activitate de implicare
Fotocopiază și decupează dreptunghiurile de • 
la pagina 49.

Lecţia 2
Începutul unei vieţi noi
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Lecţia

Scena 1 

Fundal opţional: fl anelograf simplu. Pune-l pe Nicodim (6).

„El este un om atât de bun!“ Sunt sigur că mulţi oameni au spus 
lucrul acesta despre Nicodim. Nicodim era fariseu. Fariseii erau un 
grup de oameni care trăiau în Israel în timpul când Domnul Isus era 
pe pământ. Ei erau foarte religioși. Adesea se rugau mult în templu, 
dădeau a zecea parte din banii lor la templu și aveau porunci foarte 
stricte, pe care încercau din răsputeri să le respecte. Cu adevărat, 
păreau a fi  oameni care într-adevăr Îl iubeau pe Dumnezeu și căutau 
să-I fi e plăcuţi. Nicodim nu era un fariseu oarecare, ci era un conducător 
al lor.

Datorită faptelor lui bune, mulţi oameni îl considerau pe Nicodim 
un om bun. Totuși, Dumnezeu știa cum era el. Dumnezeu vedea ce se 
întâmpla în mintea și în inima lui. Ca oricare dintre noi, și Nicodim s-a 
născut cu o natură păcătoasă. El nu-L iubea pe Dumnezeu din toată 
inima. Îi plăcea să facă ce dorea el, în loc să facă ce dorea Dumnezeu. 
Nu conta cât de religios era, căci singur nu putea în nici un fel să-și 
schimbe natura sa păcătoasă. Același lucru se poate spune și despre 
mine și despre tine.

Poate te străduiești în fi ecare zi să fi i bun, mergi regulat la biserică 
și spui rugăciuni, dar toate acestea nu schimbă interiorul tău. Acestea 
nu te împiedică să ai gânduri mânioase, să fi i egoist sau invidios, atunci 
când mama ta petrece mai mult timp cu noul născut din familia voastră 
(sau dă un exemplu adecvat pentru copiii din grupul tău). De ce ești 
așa? Pentru că ai o natură păcătoasă – te-ai născut așa. Nu poţi face 
nimic ca să schimbi acest lucru. Nimeni din lumea aceasta nu te poate 
schimba. Numai Dumnezeu te poate schimba. Numai El poate face din 
tine o persoană nouă. Tu nu te poţi schimba singur, în așa fel încât să-I 
fi i plăcut Lui.

Nicodim trăia în orașul Ierusalim. Mai mult ca sigur că auzise 
despre Domnul Isus, dar încă nu-L întâlnise. 
Îndepărtează-l pe Nicodim (6).

Scena 2 

Fundal opţional: fl anelograf simplu. Pune-L pe Isus (7). 

Era înainte de sărbătoarea Paștelui, iar Domnul Isus a venit la 
Ierusalim. Paștele era o sărbătoare pe care iudeii o ţineau în fi ecare an. 
Ei sărbătoreau aceasta pentru a-și reaminti de felul cum, cu sute de ani 
înainte, Dumnezeu i-a eliberat din Egipt. Mii de oameni călătoreau la 
Ierusalim pentru a lua parte la această sărbătoare. Străzile erau pline de 
iudeii veniţi de pe tot cuprinsul ţării. Oamenii se întâlneau și vorbeau 
cu prietenii pe care nu-i mai văzuseră de un an de zile. Aveau multe de 
povestit. Poate mulţi vorbeau despre Isus, despre minunile pe care le 
făcea El și despre învăţătura pe care o dădea. În timp ce Isus trecea prin 
mulţime, îndreptându-Se spre templu, poate că unii oameni Îl arătau 
prietenilor lor. 
Îndepărtează-L pe Isus (7).

Zona templului era foarte aglomerată. Erau oameni peste tot. 

Planşa 2-1

ACN
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Schimbătorii de bani stăteau la mese. Aveau o mulţime de clienţi. Era 
regula că în templu puteau fi  folosiţi numai anumiţi bani (moneda 
templului); astfel schimbătorii de bani schimbau banii obișnuiţi în banii 
folosiţi în templu. Aceștia înșelau adesea pe clienţi, pentru a-și strânge 
cât mai mulţi bani pentru ei. Și oamenii din ziua de astăzi sunt la fel de 
lacomi, doresc să strângă cât mai mulţi bani pentru ei înșiși, înșelând 
pe alţii. Biblia ne spune: „Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor“ 
(1 Timotei 6:10). Poate îţi dai seama că și tu ești lacom sau egoist? 
Pentru aceasta ai nevoie de Domnul, ca să te schimbe.

Scena 3 

Fundal opţional: scenă cu templul sau fl anelograf simplu. 

La templu se vindeau miei, tauri și porumbei. Iudeii aduceau 
aceste animale pentru jertfele lor. De multe ori preţul cu care erau 
vândute acestea nu era corect. Această afacere provoca multe strigăte 
și certuri. Când Domnul Isus a ajuns în templu și a văzut ce se întâmpla, 
a luat atitudine împotriva acestor înșelătorii. El S-a mâniat din cauza 
lucrurilor rele pe care iudeii le făceau în casa lui Dumnezeu. Biblia 
spune că El: „A făcut un bici de ștreanguri, și i-a scos pe toţi afară din 
templu, împreună cu oile și boii; a vărsat banii schimbătorilor și le-a 
răsturnat mesele. Și a zis celor ce vindeau porumbei: „Ridicaţi acestea 
de aici, și nu faceţi din casa Tatălui Meu o casă de negustorie (o piaţă)!“ 
(Ioan 2:15,16)

Îţi închipui ce spuneau oamenii? „Cine este omul acesta? Și ce a 
vrut să spună prin: „casa Tatălui Meu? Cine-I dă dreptul să se poarte 
așa?“ Cei mai mulţi dintre oameni nu au înţeles de ce a făcut El lucrul 
acesta. Dar noi știm, nu-i așa? De ce a acţionat Domnul Isus așa? Nu 
cumva, lecţia de săptămâna trecută ne ajută să înţelegem? Așa este. 
Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. El este atotputernic. De aceea,  
avea autoritatea de a acţiona așa. El avea și puterea de a face minuni, și 
a făcut câteva chiar în Ierusalim. 

Desigur, Nicodim a văzut sau a auzit tot ce s-a întâmplat. Aceasta 
l-a făcut să fi e tot mai interesat de Domnul Isus. El se întreba cum ar 
putea să se întâlnească cu Domnul Isus. N-ar fi  putut face aceasta în 
văzul celorlalţi farisei. Lor nu le plăcea să audă învăţătura dată de 
Domnul Isus, pentru că El le arăta cât de păcătoși erau.

„Mă voi duce la noapte“, s-a gândit Nicodim.

Scena 4
Fundal opţional: fl anelograf simplu. Pune-l pe Nicodim (6) și pe Isus (7). 

Și a făcut exact așa. Când majoritatea oamenilor dormeau, 
Nicodim a mers la Isus. Poate au stat de vorbă chiar sub cerul înstelat. 

„Rabi (Învăţătorule)“ a zis Nicodim. „Știm că ești un Învăţător venit 
de la Dumnezeu, pentru că nimeni nu poate face minunile pe care le 
faci Tu, dacă Dumnezeu nu este cu el.“ 

Era Domnul Isus un Învăţător? Venise El de la Dumnezeu? Da, 
El era chiar mai mult decât un Învăţător venit de la Dumnezeu. Era 
Dumnezeu … Dumnezeu-Fiul. 

Domnul Isus a vorbit cu Nicodim. 
Pune într-un loc ușor vizibil versetul de memorat: „Dacă un om nu 

se naște din nou, nu poate vedea împărăţia lui Dumnezeu“ Ioan 3:3.

ACN

Planşa 2-2

Poate Nicodim a venit la Isus 
noaptea pentru a evita mulţimile, 
care-L înconjurau mereu pe Isus, 
dar, mai probabil, a făcut aceasta 
pentru a evita dezaprobarea 
membrilor Sinedriului și a putea 
discuta cu Isus singur. 
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Haideţi să citim din Biblie ce a spus El: „Dacă un om nu se naște din nou, 
nu poate vedea împărăţia lui Dumnezeu“ (Ioan 3:3).

Citiţi versetul împreună. 

Nu era ciudat ce spunea Domnul Isus? Știi de ce a spus aceasta? 
Domnul Isus îl cunoștea pe Nicodim și știa ce era în mintea lui. Nicodim 
dorea să ajungă în împărăţia lui Dumnezeu, dorea să aparţină lui 
Dumnezeu și să trăiască totdeauna cu El. Faptul că era religios, spunea 
rugăciuni, mergea la templu – nu-i dădeau siguranţa că-I aparţinea 
lui Dumnezeu. Adevăratul Nicodim era păcătos și Dumnezeu nu era 
mulţumit de el. Același lucru se poate spune și despre tine și despre 
mine. Atât Nicodim, cât și tu și eu ne-am născut cu inimi păcătoase. 
Pune-l pe copilul cu inima întunecată (8). 

Pentru a fi  în familia lui Dumnezeu, trebuie să fi m născuţi din nou. 
Dacă ai fi  fost acolo, ce întrebare ai fi  pus imediat? 
Permite copiilor să răspundă.

Da, această întrebare a pus-o și Nicodim.
Pune cuvântul:  „Cum?“

El a zis: „Cum poate un om bătrân să se nască din nou? Poate el 
să dea timpul înapoi și să fi e iarăși un bebeluș?“ Nicodim era foarte 
nedumerit.

Isus i-a explicat că există două nașteri diferite. Prima naștere 
este atunci când se naște un bebeluș – când o fi inţă umană începe să 
trăiască în această lume. Fiecare copilaș se naște la fel – cu oase, carne 
și piele – și cu o natură păcătoasă. A doua naștere despre care vorbește 
Domnul Isus este nașterea în familia lui Dumnezeu, și ea reprezintă 
începutul unei vieţi noi. Aceasta nu înseamnă că primești un trup nou, 
dar persoana care trăiește în trup este schimbată atât de mult, încât 
Biblia o numește „o creatură nouă“ (2 Corinteni 5:17). 
Pune copilul cu inima curată (9). 

Cel ce este născut din nou arată la fel în exterior, dar păcatul său 
a fost îndepărtat, și Dumnezeu i-a dat o natură nouă; el are dorinţa și 
puterea de a trăi într-un mod plăcut lui Dumnezeu. Numai Dumnezeu 
poate să facă aceasta. Isus i-a spus lui Nicodim că Dumnezeu-Duhul 
Sfânt poate înnoi oamenii în interiorul lor. 
Pune cuvintele: „Prin Dumnezeu-Duhul Sfânt“.

Ai auzit că trebuie să renunţi la păcatul tău și să te încrezi în 
Domnul Isus ca Mântuitor al tău. Dar inima ta păcătoasă nu vrea să facă 
lucrul acesta. Prin tine însuţi nu ai putere să faci lucrul acesta. Ai nevoie 
de Dumnezeu-Duhul Sfânt, care să lucreze în inima ta, să te convingă 
că ești păcătos, să te facă să-ţi pară rău de păcatele tale, și numai 
atunci îţi poate părea rău de păcatul tău, și atunci vei putea să-ţi pui 
încrederea în Domnul Isus Hristos. Dacă vrei să faci parte din familia lui 
Dumnezeu, Duhul Sfânt trebuie să facă din tine o fi inţă nouă. 

Domnul Isus i-a spus din nou lui Nicodim: „Trebuie să te naști din 
nou“. 
Pune cuvintele: „Trebuie să te naști din nou“.

Nicodim încă nu înţelegea ce-i spunea Domnul Isus. „Cum se 
poate face lucrul acesta?“, L-a întrebat el pe Fiul lui Dumnezeu. 
Pune cuvântul: „Cum?“

AC
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Acoperă imaginea copilului cu 
inima curată cu o foaie de hârtie 
lipită cu blutac, și descoper-o la 
timpul potrivit.

Planşa 2-3

Descoperă imaginea copilului cu 
inima curată.

Planşa 2-3



Viaţa lui Hristos – volumul 2

19

Atunci Domnul Isus i-a reamintit despre ceea ce s-a întâmplat 
poporului Israel cu mult timp înainte. Nicodim cunoștea foarte bine 
povestirea.
Îndepărtează copilul cu inima întunecată (8) și copilul cu inima curată (9). Pune-i pe israeliţi 
și șerpii (10).

Cu sute de ani înainte, poporul iudeu călătorea din Egipt 
înspre ţara pe care Dumnezeu a promis că le-o va da. Ei cârteau și se 
plângeau, și erau mânioși pe conducătorul lor Moise. Dumnezeu S-a 
întristat, căci în felul acesta ei păcătuiau, și a trimis printre ei șerpi 
veninoși. Din cauza mușcăturilor de șarpe au murit mulţi oameni, iar 
alţii erau în agonia morţii. 

„Moise!“, au strigat ei, „am păcătuit, căci am vorbit împotriva lui 
Dumnezeu și împotriva ta. Roagă-L pe Dumnezeu să ne scape de acești 
șerpi. Moise s-a rugat pentru popor“ (Numeri 21:7). 

Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea, și a pregătit o cale de vindecare 
pentru aceia care au fost mușcaţi. I-a spus lui Moise să facă un șarpe de 
aramă, și să-l înalţe sus pe o prăjină. 
Pune șarpele pe prăjină (11). 

„Oricine este mușcat și va privi spre el, va trăi“, i-a spus Dumnezeu. 
„Moise a făcut un șarpe de aramă, și l-a pus într-o prăjină, și oricine era 
mușcat de șarpe, și privea spre șarpele de aramă, trăia“ (Numeri 21:19).

Ascultaţi la cuvintele pe care i le-a spus Domnul Isus lui Nicodim: 
„După cum Moise a înălţat șarpele în pustie, tot așa trebuie să fi e 
înălţat și Fiul Omului; pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă 
viaţă veșnică.“ (Ioan 3:14-15)
Îndepărtează pe israeliţi și șarpele (10) pune pe Isus pe cruce (12) și cuvintele „tot așa 
trebuie să fi e înălţat și Fiul omului“. 

Oare ce a vrut să spună Domnul Isus cu aceasta? El îi explica lui 
Nicodim cum este posibil să fi i născut din nou. El a venit pentru a primi 
pedeapsa pentru toate păcatele noastre și pentru a muri pe cruce, 
astfel ca băieţi și fete, bărbaţi și femei să devină fi inţe noi. Dacă El nu 
ar fi  murit în locul nostru, nimeni nu ar fi  putut ajunge în împărăţia lui 
Dumnezeu. Ce preţ mare a plătit Domnul Isus pentru ca noi să putem 
fi  născuţi din nou! Poate dorești cu adevărat să aparţii lui Dumnezeu. 
Cum poţi fi  sigur că ești născut din nou? Ce trebuiau să facă israeliţii în 
pustiu pentru a fi  vindecaţi? 
Permite copiilor să răspundă.

Da, ei priveau la șarpele de aramă, și erau vindecaţi imediat. Ei au 
crezut Cuvântul lui Dumnezeu care spusese că privind la șarpe, vor fi  
vindecaţi. Domnul Isus a fost înălţat pe o cruce. Astăzi El nu mai este pe 
cruce, ci în cer. Și dacă crezi în El, vei fi  iertat. Într-un fel, această „privire 
spre El“ este asemănătoare cu privirea iudeilor îndreptată către șarpele 
de aramă. Dacă vrei să crezi în Domnul Isus, adresează-te lui Dumnezeu 
printr-o rugăciune ca aceasta: 

„Scumpul meu Domn, Isus, doresc să fi u un copil al lui Dumnezeu. 
Îţi mulţumesc că ai murit pe cruce pentru păcatul meu. Te rog, 
îndepărtează de la mine păcatul meu și fi i Stăpânul vieţii mele.“ 

Dacă într-adevăr „privești la El“, poţi ști cu siguranţă că ești născut 
din nou prin Dumnezeu-Duhul Sfânt.
Îndepărtează-l pe Isus pe cruce (12) și șarpele pe prăjină (11).

Planşa 2-4
Vezi Numeri 21:4-9.

Planşa 2-5
ACN
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Isus dorea ca Nicodim să aibă siguranţa că singura cale spre 
Dumnezeu era credinţa în El. Domnul Isus i-a spus lui Nicodim aceste 
cuvinte minunate: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a 
dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să 
aibă viaţa veșnică“ (Ioan 3:16).

„Nicodim, tu trebuie să crezi în Mine“, a spus Mântuitorul. 
Pune cuvântul „crede“.

Biblia nu ne spune ce s-a mai întâmplat după aceea. Nu știm dacă 
Nicodim a fost născut din nou chiar în momentul acela, sau dacă s-a 
dus acasă în seara aceea și s-a mai gândit la ceea ce a auzit. 
Îndepărtează toate fi gurile.

Poate s-a încrezut în Mântuitorul înainte de a pleca. Nu trebuie să 
fi i într-un loc special pentru a te încrede în Isus. Poţi să-ţi apleci chiar 
acum capul și în liniște să-I ceri să te mântuiască sau poţi să te încrezi 
în El atunci când ești în dormitor, când te duci acasă, pentru că nu este 
nevoie să fi e cineva lângă tine. 

Uneori băieţii și fetele au anumite întrebări cu privire la modul 
cum să-și pună încrederea în Domnul Isus, și ar dori să vorbească cu 
cineva despre aceasta. Dacă și tu ai întrebări, sunt gata să vorbesc cu 
tine după ce se termină întâlnirea noastră. Te rog, vino și așează-te pe 
unul din scaunele de pe primul rând. În acest fel eu voi înţelege că ai o 
întrebare despre felul cum poţi să te încrezi în Hristos, și te voi ajuta. 

Nicodim și-a terminat întrebările. El a plecat. Dar știm că Duhul 
Sfânt l-a făcut o fi inţă nouă.
Pune-l pe Nicodim (13).

Nimeni nu L-a văzut pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu făcând din 
el o fi inţă nouă, pentru că nimeni nu poate să-L vadă pe Dumnezeu-
Duhul Sfânt. Însă oamenii au văzut schimbarea pe care a  făcut-o 
El în viaţa lui Nicodim. Într-o zi, atunci când alţi farisei au vrut să-L 
omoare pe Isus, Nicodim I-a luat apărarea. A fost nevoie de curaj, dar 
Dumnezeu i-a dat acest curaj. Ultima dată când citim despre Nicodim 
în Biblie a fost seara în care a murit Isus. Toţi ucenicii Domnului Isus au 
fugit, pentru că se temeau de farisei și de cei care L-au răstignit. Însă 
Nicodim a fost acela care a adus smirnă și aloe pentru îmbălsămare 
(Ioan 19:39). Împreună cu prietenul său Iosif, ei au înfășurat trupul 
Domnului Isus în fâșii de pânză și L-au pus într-un mormânt. Îţi poţi 
închipui cât de emoţionat a fost Nicodim după ce a înviat Isus? Oricine 
putea să vadă că Nicodim a fost schimbat.

Atunci când ești născut din nou, și viaţa ta este schimbată, ești 
ascultător și folositor acasă. Dorești să-ţi păstrezi camera curată și ești 
bucuros să mergi la cumpărături, atunci când îţi cere mama. Ceilalţi 
oameni vor vedea că ești o fi inţă nouă.

Ești născut din nou? Nu te întreb dacă mergi la biserică sau dacă 
spui rugăciuni sau ești bun. Nicodim era așa, dar a avut nevoie de 
nașterea din nou. Domnul Isus îţi spune și ţie: „Trebuie să te naști din 
nou.“ Crede astăzi în Domnul Isus; roagă-L să te facă o fi inţă nouă și să 
te primească în familia Lui.

ACN
Deși Scriptura nu arată în mod 

explicit faptul că Nicodim a fost 
născut din nou, mulţi comentatori 
sunt de părere, că modul lui ulterior 
de viaţă indică această schimbare. 
La început a venit la Isus pe ascuns, 
dar mai târziu a luat apărarea lui 
Isus și a ajutat la înmormântarea 
trupului Lui Isus (vezi Ioan 7:45-52 și 
19:38-42). 

Planşa 2-6
Copiii s-ar bucura să miroase și 

să dea din mână în mână câteva 
feluri de miresme (parfum), pentru 
a-și aminti de amestecul folosit de 
Nicodim.

ACM

ACN



Viaţa lui Hristos – volumul 2

21

Întrebări de recapitulare
Ce fel de oameni erau fariseii? 1. (Erau foarte religioși, spuneau 
rugăciuni lungi și păreau că-l iubesc pe Dumnezeu.)
Care era numele fariseului care a vrut să vorbească cu 2. 
Domnul Isus? (Nicodim)
Cum se numea orașul în care au stat de vorbă Nicodim și 3. 
Domnul Isus? (Ierusalim)
Ce a văzut Domnul Isus în templu și L-a făcut să Se mânie? 4. (Pe 
oamenii care schimbau bani și vindeau animale mai scump.)
Ce a făcut Domnul Isus? 5. (A răsturnat mesele schimbătorilor de 
bani, a alungat animalele și pe cei ce le vindeau.)
Cine a crezut Nicodim că este Isus, atunci când el s-a întâlnit 6. 
cu Isus? (Un Învăţător venit de la Dumnezeu.)
Ce a spus Domnul Isus că trebuie să se întâmple în viaţa lui 7. 
Nicodim? (El trebuia să se nască din nou.)
Ce înseamnă să te naști din nou? 8. (Să devii o fi inţă nouă prin 
Dumnezeu-Duhul Sfânt, care face această minune în noi.)
Ce povestire a folosit Domnul Isus pentru a arăta că pentru 9. 
a fi  mântuiţi avem nevoie să ne încredem în El? (Povestirea  
despre oamenii mușcaţi de șerpii veninoși, și care erau vindecaţi 
privind la șarpele de aramă.)
Cum putea fi  Nicodim născut din nou și cum putem și noi să 10. 
fi m născuţi din nou? (Numai crezând în Isus Hristos, care a fost 
răstignit pentru noi și care a înviat.)

Întrebări de recapitulare pentru preşcolari
Ce lucru ciudat i-a spus Isus lui Nicodim? 1. (Că trebuie să se 
nască din nou.)
Ce trebuiau să facă oamenii mușcaţi de șarpe ca să fi e 2. 
vindecaţi? (Să se uite în sus la șarpele de aramă.)
Ce a făcut Isus ca noi să facem parte din familia lui 3. 
Dumnezeu? (El a murit pe cruce pentru păcatele noastre.)
Din ce familie faci parte, când ești născut din nou? 4. (din familia 
lui Dumnezeu)

Activitate de implicare 
Situaţii din viaţa nouă 

Multiplică și decupează dreptunghiurile (vezi pagina 49) și ţine-le 
în mână ca pe un evantai. Pune copiii, unul câte unul, să extragă un 
dreptunghi, apoi să mimeze situaţia, în timpul în care ceilalţi încearcă 
să ghicească activitatea dată. După ce copiii au identifi cat-o corect, 
discută fi ecare situaţie în parte. Explică copiilor că aceste situaţii pot fi  
posibilităţi în care ei pot să-și arate viaţa nouă în Hristos.

Joc de recapitulare pentru 
preşcolari
Pas de uriaș  

Scrie un număr lângă fi ecare 
întrebare.

Aliniază-i pe copii să stea faţă în 
faţă cu tine.

Atunci când un copil răspunde 
corect la o întrebare, el poate să 
facă atâţia pași de uriaș înainte, 
conform numărului scris în dreptul 
întrebării. Câștigă prima persoană 
care trece de linia de sosire.
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doar cum femeia din lecţia de astăzi și-a pus 
încrederea în Domnul Isus. Ei au nevoie să vină 
să se încreadă ei înșiși în El.  Explică-le cum să 
facă aceasta.

Schiţa lecţiei

Introducere
Obosit, flămând, însetat

Desfășurarea evenimentelor
Femeia samariteancă vine după apă 1. AC
Conversaţia cu Hristos2. 
„Dă-Mi să beau!“3. 
„Tu, iudeu, ceri de la mine, o samariteancă“4. 
„Eu pot să-ţi dau apa vie“ 5. AC
„Dă-mi această apă“6. 
„Du-te și cheamă-ţi bărbatul“7. 
„N-am bărbat“ 8. ACN
„Unde trebuie să ne închinăm?“9. 
„Închină-te în duh și adevăr“ 10. AC
„Știu că va veni Hristosul“ 11. 
„Eu sunt Acela“ 12. ACM
Ucenicii se întorc 13. 
Femeia pleacă de la fântână14. 

Punct culminant
„Veniţi și vedeţi un om“

Concluzie
Isus este invitat să rămână la ei
Mulţi au crezut ACN

Texte biblice pentru învăţător 

Ioan 4:3-30, 39-42

Adevăr central

Viaţa veșnică este darul lui Dumnezeu prin 
Domnul Isus Hristos

Aplicaţie
Nemântuit: Singura cale prin care poţi avea 

viaţa veșnică este doar venind la 
Isus Hristos.

Mântuit: Dacă ești creștin, poţi fi sigur că ai 
viaţa veșnică.

Verset de memorat
„Plata păcatului este moartea: dar darul fără plată 
al lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos, 
Domnul nostru.“ Romani 6:23

Ajutoare vizuale
Planșele: de la 3-1 la 3-6• 

sau 
Figurile de flanelograf: 1, 2, 14, 15, 17 la 21• 
Fundaluri (opţional): scenă de exterior• 

Această lecţie este mai greu de predat, pentru 
că este puţină acţiune, multă conversaţie și 
povestirea conţine cuvinte simbolice („apa vie“ 
„setea“ spirituală, etc). Pentru a captiva atenţia 
copiilor, arată în timpul introducerii un pahar 
cu apă și fă referire la el atunci când prezinţi 
în contrast „setea spirituală“ și „apa vieţii“, și 
„primirea darului lui Dumnezeu“. 

Fotocopiază cuvintele de la pagina 50.• 

Activitate de implicare
Un tractat pentru fiecare copil.• 

Fii disponibil pentru sfătuire
Această lecţie arată cum Domnul Isus i-a • 
explicat unei femei din Samaria calea mântuirii. 
Înainte de a preda această lecţie, spune-le 
copiilor că ești gata să le explici calea mântuirii 
acelora care au nevoie de ajutor. Spune-le 
unde și când pot veni la tine să primească 
acest ajutor. Nu este suficient pentru ei să știe 

Lecţia 3
Femeia din Samaria
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Lecţia

Scena 1
Fundal opţional: scenă de exterior.

Oh, era atât de cald! Au mers împreună un drum lung și erau 
obosiţi, însetaţi și înfometaţi. Și încă mai aveau mult de mers. 
Pune-L pe Isus (1) și pe ucenici (2).

Domnul Isus și ucenicii Săi călătoreau pe drumul prăfuit, din 
Iudeea spre Galileea. Galileea era regiunea unde a crescut Domnul Isus. 
Cel mai scurt drum spre Galileea ducea prin Samaria. Cei treisprezece 
oameni tocmai treceau prin Samaria și se apropiau de o cetate numită 
Sihar. 

Era un loc bun pentru popas, deoarece Domnul Isus era foarte 
obosit. Chiar dacă era Fiul lui Dumnezeu, era și om, și ca orice om avea 
nevoie de hrană și odihnă. Nu te bucuri să bei un pahar cu apă atunci 
când ești însetat? Sau să mănânci ceva atunci când ţi-e foame? Ucenicii 
s-au dus mai departe în cetate să caute de mâncare. 
Îndepărtează toate fi gurile.

Scena 2 
Fundal opţional: scenă de exterior. Pune femeia (15). 

Aproape în același timp, o femeie ieșea din cetate cu un ulcior. Se 
ducea la fântână să ia apă. Era o oră neobișnuită să meargă la fântână. 
Poate nu voia să fi e acolo atunci când erau și alte femei. Ea trăise o 
viaţă foarte păcătoasă, și probabil avea puţini prieteni adevăraţi. Era 
într-o continuă căutare după ceva care s-o împlinească în viaţă, dar nu 
știa că putea avea o altfel de viaţă – viaţa veșnică. Era „moartă în păcat“ 
– așa cum numește Biblia pe aceia care sunt fără Hristos (Efeseni 2:5). 

Biblia spune că păcatul ne desparte de Dumnezeu. Aceasta 
înseamnă că suntem morţi faţă de El, despărţiţi de El, pentru că El 
este sfânt, iar noi suntem păcătoși. Avem nevoie de viaţa veșnică de la 
Dumnezeu. Fără ea suntem despărţiţi de El pentru totdeauna. Această 
femeie cu viaţa ei păcătoasă, nu a auzit niciodată că există viaţa 
veșnică. Ea se grăbea spre fântână.
Pune-L pe Hristos la fântână (14).

Cât de surprinsă a fost atunci când a ajuns acolo! Nu era singură 
la fântână, ci acolo era și un bărbat. Se gândea în sinea ei că va scoate 
apă și nu-i va acorda nici o atenţie. Poate a încercat să se uite în altă 
parte, atunci când și-a pus ulciorul lângă fântână. 

În acel moment străinul i-a zis: „Dă-Mi să beau?“ Străinul nu era 
doar însetat, era și prietenos.

Femeia s-a întors și L-a privit. Era un iudeu! Un iudeu, să vorbească 
așa cu ea, o femeie samariteancă? Iudeii nu aveau nici o legătură 
cu samaritenii, cu atât mai puţin cu o femeie. Ea L-a întrebat: „Cum 
Tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă? Iudeii … n-au 
legături cu samaritenii.“

„Dacă ai fi  cunoscut tu darul lui Dumnezeu“, i-a spus El, „și cine 
sunt Eu, tu Mi-ai fi  cerut să bei; și Eu ţi-aș fi  dat apă vie“ (Ioan 4:10).

Femeia i-a răspuns: „Doamne, n-ai cu ce să scoţi apă, și fântâna 
este adâncă; de unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești Tu oare 

Preșcolarii pot mima că merg îm-
preună cu Isus și cu ucenicii – sunt 
obosiţi și li se face foame pe drum. 

Planşa 3-1
Arată-le harta Israelului și ajută-i 

pe copii să găsească Iudeea, 
Galileea și Samaria. Arată-le ruta 
directă prin Samaria și ruta care 
ocolea Samaria, pe care o foloseau 
majoritatea evreilor.

Preșcolarii pot modela fântâni din 
plastilină.

Preșcolarii mimează umplerea cu 
apă a unui vas și aducerea lui pe 
umăr, așa cum ar fi  făcut o femeie 
samariteancă.

AC

Planşa 3-2
În ce-L privește pe Dumnezeu, 

naţionalitatea nu are nicio 
importanţă. El îi iubește pe toţi 
oamenii.

Planşa 3-3
Cere dinainte la doi copii să joace 

pe roluri această conversaţie. Scrie 
pe foi acest dialog, ca ei să-l poată 
citi.



Viaţa lui Hristos – volumul 2

24

mai mare decât Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta?“
Pune simbolul pentru apă (18).

Ea nu știa cine este Isus și nu putea înţelege despre ce vorbea El. 
Ce era această „apă vie“?

Isus îi vorbea despre viaţa veșnică. Pentru noi, apa este esenţială 
pe acest pământ, dar apa vie sau viaţa veșnică este ceea ce avem noi 
nevoie pentru a trăi cu Dumnezeu. Când cineva are viaţa veșnică, el 
nu mai este mort faţă de Dumnezeu. El Îl cunoaște pe Dumnezeu și Îl 
iubește, iar într-o zi va merge în cer, pentru a locui totdeauna cu El. 
Pune simbolul pentru viaţa veșnică (19).

Dar cum poţi avea viaţa veșnică? 
Pune cuvintele pe măsură ce le menţionezi.

Poţi să o ai dacă familia ta este creștină și dacă mergi la 1. 
biserică.
Poţi să o ai ca răsplată, dacă trăiești o viaţă frumoasă.2. 
Poţi să o ai dacă spui destule rugăciuni în fi ecare zi. 3. 

Este vreuna din aceste căi corectă?
Permite copiilor să răspundă.

Nu, niciuna nu este corectă. Iată cum poţi avea viaţă veșnică:
S-o primești în dar de la Dumnezeu.4. 

Un dar este ceva dăruit de cineva, care pe care trebuie să-l 
primești, dacă vrei să fi e al tău. Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, 
este singurul care poate să-ţi dea viaţa veșnică. Viaţa veșnică este viaţa 
lui Dumnezeu în noi, astfel încât să putem trăi pentru Dumnezeu. 
Domnul Isus o dăruiește celor păcătoși. El dorea ca această femeie 
păcătoasă să știe că El era singura persoană care putea să-i dea apa vie. 
El i-a spus: „Oricui bea din apa aceasta, îi va fi  iarăși sete.“ 

Ea a înţeles acest lucru. Știa că are nevoie de apă în fi ecare zi. 
Isus a continuat. „Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, 

nu-i va mai fi  sete niciodată. Ea se va  transforma într-un izvor de apă, 
care va ţâșni în viaţa veșnică.“ (Ioan 4:14)

„Dă-mi și mie această apă“, a zis ea, „ca să nu-mi mai fi e sete și să 
nu mai vin până aici să scot.“

Ea încă nu înţelesese, dar nici Domnul Isus nu terminase de 
explicat. El i-a spus un lucru ciudat: „Du-te și cheamă pe bărbatul tău, și 
vino înapoi aici“. 

Cred că aceste cuvinte au făcut-o să amuţească. Ea a spus: „Nu am 
bărbat“. „Știu“, i-a răspuns Domnul Isus, „cinci bărbaţi ai avut, și acum 
trăiești cu un om cu care nu ești căsătorită“ (Ioan 4:17-18).

Isus știa totul despre ea. Cum? Pentru că El este Dumnezeu, știa 
viaţa păcătoasă pe care o trăia această femeie. Era moartă în păcat 
și despărţită de Dumnezeu; a încălcat legea lui Dumnezeu la fel ca 
fi ecare dintre noi. Biblia ne spune că nu este nimeni care nu a păcătuit 
(Romani 3:12). Aceasta se vede și în viaţa ta. Ești mult mai interesat de 
jucăriile tale, de programul de televizor și de timpul de joacă, decât 
de a auzi despre Dumnezeu. Cu toate acestea, legea lui Dumnezeu 
spune: „Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine“ (Exod 20:3). În viaţa ta nu 
trebuie să fi e nimic mai important decât El. Nu te enervezi câteodată 
pe fratele tău, spunând: „Îl urăsc“? Domnul Isus zice că a urî pe cineva, 
este același lucru cu a încălca porunca: „Să nu ucizi“ (Exod 20:13, Matei 

Se spune, că fântâna avea 
aproximativ 30 m adâncime. 

AC

Samaritenii erau evrei care se 
uniseră cu cei dintre naţiuni. Mulţi 
dintre ei practicau, de asemenea, 
o „religie mixtă“, amestecând 
închinarea înaintea lui Dumnezeu 
cu idolatria. Evreii din zilele lui Isus îi 
considerau pe samariteni „necuraţi“, 
și nu voiau să aibă nimic de a face 
cu ei.

ACN
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5:21-22). Viaţa ta este păcătoasă. Poate te gândești că sunt păcătoși 
mai mari decât tine. Chiar și un singur păcat te desparte de Dumnezeu. 
Dacă continui cu păcatul, nu vei avea niciodată viaţă veșnică; nu-L vei 
cunoaște niciodată pe Dumnezeu și nu vei locui niciodată împreună cu 
El. Dar dacă vrei să te întorci de la tot ceea ce știi că este rău în viaţa ta, 
și să te încrezi în Isus Hristos, vei primi viaţa veșnică, darul gratuit al lui 
Dumnezeu, același dar pe care Isus l-a oferit samaritencei.

Acum ea era într-adevăr încurcată. Cum de știa acest om atâtea 
lucruri despre ea? De unde știa El de păcatele ei? Ea credea că este 
un proroc trimis de Dumnezeu. Ea a început să vorbească despre 
închinarea la Dumnezeu.
Îndepărtează simbolul pentru apă (18) și cel pentru viaţa veșnică (19).

„Noi ne închinăm pe acest munte“, a zis ea, arătând spre muntele 
alăturat, „dar voi, iudeii, spuneţi că oamenii trebuie să se închine în 
Ierusalim.“

Domnul Isus a vorbit cu multă blândeţe cu ea. „Lucrul important 
cu privire la închinarea înaintea lui Dumnezeu este cum te închini Lui, 
și nu unde te închini. Trebuie să ne închinăm Lui în Duh și în adevăr.“ 
(Ioan 4:21-24)

Domnul Isus a vrut să o facă să înţeleagă că numai aceia a căror 
inimă și viaţă a fost transformată de Dumnezeu, pot să I se închine. 
Aceia care au primit acest dar măreţ al vieţii veșnice pot veni la El și pot 
vorbi cu El, pentru că păcatul lor nu-i mai desparte de El. Ei Îl cunosc 
și Îl iubesc. Aceasta înseamnă să te închini „în Duh și în adevăr“ (Ioan 
4:24). Nu poţi avea pretenţia de a fi  în rânduială cu Dumnezeu, chiar 
dacă toţi cei care te văd în biserică se gândesc că tu I te închini Lui. 
Mulţi oameni din multe adunări par să se închine lui Dumnezeu, dar 
dacă nu au primit darul lui Dumnezeu, al vieţii veșnice, ceea ce fac ei nu 
este adevărata închinare. Această femeie nu-L cunoștea pe Dumnezeul 
cel adevărat – ea nu I se putea închina.

Ea a zis: „Știu că Dumnezeu a promis să trimită pe Acela care Se 
numește Hristos. Când va veni El, ne va spune toate lucrurile.“

„Eu sunt Acela“, i-a spus Domnul Isus Hristos. „Cel cu care vorbești 
tu este Cel trimis de Dumnezeu“ (Ioan 4:26).

Domnul Isus este Acel om deosebit, numit Mesia sau Hristos, 
Acela pe care Dumnezeu L-a promis de la începutul lumii. El, Fiul lui 
Dumnezeu, a venit pentru a ne dărui viaţa veșnică. El a venit să moară, 
să plătească în mod desăvârșit plata păcatului nostru, pentru ca cei care 
se încred în El să aibă păcatele iertate. El astăzi nu este mort, pentru 
că dacă ar fi  fost, atunci nu ar fi  putut fi  vorba despre viaţa veșnică. El 
este viu și trăiește veșnic. Toţi aceia care și-au pus încrederea în El, pot 
fi  siguri că, atunci când vor muri, vor locui totdeauna împreună cu El. 

Biblia spune: „Cine are pe Fiul, are viaţa“ (1 Ioan 5:12). Aceasta este 
promisiunea lui Dumnezeu pentru tine care ești mântuit. Diavolul va 
încerca să te facă să te îndoiești. Uneori îţi va spune: „Nu ești un creștin 
bun. Uite ce ai făcut. Poate că nici nu ești mântuit“.

Adu-ţi aminte ce spune Dumnezeu: „Cine are pe Fiul, are viaţa“. 
Dacă știi că Domnul Isus este Mântuitorul tău, poţi fi  sigur că ai 
viaţa veșnică acum și totdeauna. Dacă te încrezi în Isus, nu uita să-I 
mulţumești că ţi-a dăruit viaţa veșnică. Femeia s-a încrezut în Domnul 
Isus, și a primit viaţa veșnică, și astfel viaţa ei s-a schimbat pentru 
totdeauna. 

Planşa 3-4

AC

ACM
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Scena 3 
Fundal opţional: scenă de exterior. Pune pe ucenici (2).

Atunci s-au întors și ucenicii Domnului. Ei erau uimiţi că Isus 
vorbea cu o femeie, dar n-au îndrăznit să-L întrebe despre ce vorbea cu 
ea. Femeia a plecat în grabă în cetate. 
Înlocuiește fi gura (15) cu fi gura (20) și pune ulciorul de apă (17).

De ce a plecat ea atât de repede? Și-a lăsat chiar și ulciorul la 
fântână! De ce? Intenţiona să se întoarcă înapoi la fântână? Ucenicii 
nu înţelegeau, dar femeia știa exact ce face. Ea s-a grăbit să ajungă în 
cetate și să spună oamenilor de acolo despre Isus.
Îndepărtează fi gura (20).

„Veniţi de vedeţi un om, care mi-a spus tot ceea ce am făcut; nu 
cumva este acesta Hristosul?“ (Ioan 4:29).

Oamenii erau curioși, și au urmat-o în grabă la fântâna din afara 
cetăţii.

Scena 4 
Fundal opţional: scenă de exterior. Pune pe samariteni (21).

Ei erau nerăbdători să-L întâlnească pe acel Om despre care 
au auzit. L-au invitat pe Domnul Isus în cetatea lor; iar El a acceptat 
bucuros invitaţia și a petrecut acolo împreună cu ucenicii două zile – 
două zile în care a spus multor oameni din cetate despre nevoia lor de 
a avea viaţa veșnică.

Ca rezultat al mărturisirii acelei femei despre Isus, mulţi oameni au 
crezut în El. Dar după ce Domnul a mers în cetate și ei L-au întâlnit și 
L-au ascultat, mai mulţi au crezut în El. Ei au primit viaţa veșnică. 

Nu este sufi cient să știi despre Isus și să știi că El poate dărui 
viaţa veșnică. Nu este sufi cient să știi că ai nevoie de viaţa veșnică. Cei 
păcătoși trebuie să vină la Domnul Isus și să-L roage să le ierte păcatele, 
și să primească acest dar minunat.

Ţi-ai pus și tu încrederea în Domnul Isus Hristos? Adu-ţi aminte 
de Cuvântul lui Dumnezeu care spune că aceia care cred în El „nu vor 
pieri (nu vor fi  despărţiţi de Dumnezeu), ci vor avea viaţa veșnică“ (Ioan 
3:16). Dacă nu ţi-ai pus încrederea în El, nu continua să rămâi mort în 
păcat. Spune-I Domnului Isus că vrei să fi i eliberat de păcatul tău și că 
dorești darul Lui gratuit, viaţa veșnică. Spune-I aceasta astăzi, încrede-te 
în El ca Mântuitor al tău și, la fel ca acei oameni din Samaria, poţi avea 
viaţă veșnică.

Întrebări de recapitulare 
Unde S-a oprit Domnul Isus și ucenicii pentru a mânca și a se 1. 
odihni în drumul lor din Iudea spre Galileea? (lângă Sihar, în 
Samaria)
De ce s-a așezat Domnul Isus lângă fântână? 2. (Pentru că era 
obosit.)
Cine a venit la amiază să ia apă de băut? 3. (O femeie din 
Samaria)
De ce a fost surprinsă femeia atunci când Domnul Isus i-a 4. 

Planşa 3-5

Copiii joacă pe roluri această parte 
captivantă a povestirii. 

Preșcolarii mimează că sunt 
femeia care strigă:  „Veniţi să-L 
vedeţi pe Hristos.“

Planşa 3-6

ACN
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cerut să-I dea să bea apă? (Nu se aștepta ca El să-i vorbească, 
pentru că El era iudeu; iudeii îi dispreţuiau pe samariteni.)
Ce a spus Domnul Isus că i-ar fi  dat acestei femei, dacă ea ar fi  5. 
cerut? (Apa vie, viaţa veșnică)
Cum de a știut Domnul Isus totul despre viaţa ei? 6. (Pentru că El 
este Dumnezeu.)
Cine a spus Domnul Isus că este El? 7. (Hristos, Mântuitorul 
promis)
De ce s-a grăbit femeia să ajungă în cetate, lăsându-și ulciorul 8. 
la fântână? (Ea dorea să spună și altora despre Domnul Isus: ,,Nu 
cumva este El Hristosul cel promis?“)
Ce s-a întâmplat în timpul celor două zile cât a rămas Isus în 9. 
cetate ca să vorbească cu samaritenii? (Mulţi oameni au crezut 
în El ca Mântuitor.)
Ce trebuie să faci ca să primești viaţa veșnică? 10. (Nu poţi să faci 
nimic de unul singur, ci doar să te încrezi în Domnul Isus, ca El 
să-ţi dăruiască viaţa veșnică.)

Întrebări de recapitulare pentru preşcolari
Ce i-a cerut Isus samaritencei?1.  (Să-I dea apă să bea.)
Care a fost problema femeii? 2. (păcatul)
Ce fel de apă a spus Isus, că ar putea să îi dea? 3. (apa vieţii)
Ce a făcut femeia după ce s-a încrezut în Isus? 4. (A spus altora.)

Activitate de implicare
Ce să spui

Discută cu copiii despre moduri în care pot spune Vestea Bună 
altora. 

Întreabă-i ce pot să spună despre păcat, dragostea lui Dumnezeu, 
cine este Isus și ce a făcut El, și ce trebuie să facă un om pentru a fi  
mântuit. Dacă vrei, scrie răspunsurile lor pe o tablă. 

Dă fi ecăruia pentru acasă o broșură pentru a-i ajuta să 
mărturisească și altora. Explică-le cum să folosească broșura și 
exersează cu ei în timpul programului.

Dacă timpul îţi permite, descrie copiilor o situaţie în care ei trebuie 
să spună altora despre Domnul, apoi pune-i să o joace pe roluri.

Joc de recapitulare pentru 
preşcolari
Domnitor în cerc

Pune preșcolarii să formeze un 
cerc. Atunci când un copil răspunde 
corect la întrebare, el poate sta 
în centrul cercului. Apoi alt copil 
răspunde la întrebare și îi ia locul. 
Folosește întrebări din lecţiile 1-3 și 
continuă cât copiii sunt interesaţi și 
timpul îţi permite.

Pentru a le oferi copiilor cât mai 
mult timp să stea în cerc, cere-le să 
repete versetul de memorat, înainte 
ca următorul copil să răspundă la o 
întrebare.
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Schiţa lecţiei

Introducere
„Toţi cei din casă erau triști“

Desfășurarea evenimentelor
Băiatul este foarte bolnav1. 
Părinţii aud că Domnul Isus este în Cana2. 
Tatăl băiatului merge în Cana 3. ACN
Tatăl băiatului Îl roagă pe Domnul Isus să 4. 
vină la el ACN
„Vino până nu moare micuţul meu“5. 
„Fiul tău trăiește“ 6. ACN
Familia crede 7. ACM
Domnul Isus în sinagogă8. 
Oamenii nu cred 9. ACN

Punct culminant
Oamenii încearcă să-L omoare pe Isus

Concluzie
Isus părăsește Nazaretul ACN

Texte biblice pentru învăţător 

Ioan 4:45-54

Luca 4:16-32

Adevăr central

Fără credinţă este imposibil să fim plăcuţi lui 
Dumnezeu

Aplicaţie
Nemântuit: Pentru a fi mântuit trebuie doar să 

te încrezi în Hristos.
Mântuit: Trebuie să continui să te încrezi în 

Hristos și în Cuvântul Său în fieca-
re zi.

Verset de memorat
„Cel neprihănit va trăi prin credinţă“ Evrei 10:38.

Ajutoare vizuale
Planșele: de la 4-1 la 4-6• 

sau
Figurile de flanelograf: 2, 7 și de la 22 la 26• 
Fundaluri (opţional): scenă interior casă, • 
scenă exterior, scenă templu

Activitate de implicare
Fotocopiază, apoi decupează dreptunghiurile • 
de la pagina 51

Fii disponibil pentru sfătuire
Când predai versetul de memorat, spune-le • 
că ești disponibil să sfătuiești pe acei copii 
care doresc să se roage Domnului Isus Hristos 
pentru a-L primi ca Mântuitor personal. 

Lecţia 4
Vindecarea unui băiat, şi respingerea Domnului Isus în propriul oraş
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Lecţia
Era probabil cea mai mare casă din Capernaum. Proprietarul 

ei avea un loc de muncă foarte important: era funcţionar (slujbaș) la 
curtea împăratului. Cu toate acestea, cei din casă erau foarte îngrijoraţi.

Scena 1
Fundal opţional: scenă de interior casă sau fl anelograf simplu. Pune-l pe funcţionar (22).

Fiul funcţionarului era bolnav. Avea febră foarte mare și era bolnav 
pe moarte. Nu se găsea niciun medicament pentru boala lui. Doctorii 
făcuseră tot ce au putut ca să-l vindece, dar n-au reușit
Pune soţia (23).

Poţi să-ţi imaginezi cum se simţea această familie? Toate 
speranţele păreau spulberate. Poate chiar în acel moment un servitor a 
intrat în grabă în cameră. 

„Isus este în Cana.“ 
„Isus? Ah, da! Acela care a schimbat apa în vin!“ 
Fără îndoială că vestea despre minunile Lui a ajuns până la 

Capernaum, care era la doar 30 de km de Cana. Oamenii afl aseră 
despre Domnul Isus și știau că are puterea să facă minuni. 

„Va veni Isus să-l vindece pe fi ul nostru?“, s-au întrebat ei. 
„Mă voi duce să-L rog“, a spus funcţionarul. 

Îndepărtează toate fi gurile.

Scena 2
Fundal opţional: scenă de exterior. Pune pe funcţionar (22).

Drumul spre Cana parcă nu i s-a părut niciodată așa de lung. 
Fiecare minut conta, pentru că băieţelul era bolnav pe moarte. În timp 
ce funcţionarul împăratului se grăbea să ajungă, cred că s-a gândit 
mult la Isus. Era atât de bucuros că a auzit de El. Dacă nu i-ar fi  spus 
nimeni despre El, ce speranţă ar mai fi  avut? 

Este foarte important să auzi despre Domnul Isus. Nimeni nu 
poate crede în El, și nu se poate încrede în El, până nu aude despre El. 
Noi am auzit despre Isus la întâlnirile noastre săptămânale. Știi cine 
este și ce a făcut Isus? Poţi să-mi spui din ceea ce ai auzit câteva lucruri 
pe care le-a făcut El? 
Permite copiilor să participe.

Știm că aceste lucruri sunt adevărate, pentru că citim despre ele 
în Biblie. Știm că Domnul Isus poate să facă orice. Știm că El Își ţine 
întotdeauna promisiunile. Știm că El poate ierta păcatele și poate da 
viaţa veșnică. Este important să te încrezi în El ca Mântuitor. Putem ști 
totul despre El, dar dacă nu ne încredem în El, nu putem să fi m plăcuţi 
lui Dumnezeu. Dumnezeu spune în Cuvântul Său: „Fără credinţă 
este cu neputinţă să-I fi m plăcuţi lui Dumnezeu“ (Evrei 11:6). Cât de 
important este să-I fi m plăcuţi lui Dumnezeu, să-L cinstim pe Acela 
care este Împăratul împăraţilor și Domnul domnilor – Creatorul nostru 
și singurul Mântuitor! 

Primul pas pe care trebuie să-l faci este să-ţi pui încrederea în 
El și să-L primești ca Mântuitor și Domn personal. Te bucuri și tu, ca 
funcţionarul împăratului, să auzi despre Domnul Isus? 

ACN

Cere copiilor să pronunţe numele 
orașelor și oamenilor despre care îi 
înveţi, pentru a-și aminti mai ușor 
numele lor. 

Planşa 4-1
Acest bărbat era, probabil, un 

funcţionar al lui Irod Antipa. Nu 
se știe dacă era iudeu sau dintre 
neamuri, totuși majoritatea 
comentatorilor cred că a fost iudeu.

Pune copiii să arate pe o hartă 
localitatea Cana. Recapitulează cu 
copiii pe scurt evenimentele din 
lecţiile 1-3. Primirea călduroasă de 
care a avut parte Isus în Galileea, 
s-a schimbat în scurt timp în 
respingere, arătând faptul că 
aprecierea mare a poporului pentru 
minuni nu s-a transformat automat 
în credinţă faţă de El ca Fiu al lui 
Dumnezeu. 

Planşa 4-2
Preșcolarii mimează că merg 

împreună cu funcţionarul 
împăratului să Îl caute pe Isus. 

Agaţă într-o parte  a camerei un 
indicator pe care scrie „Cana“, și în 
cealaltă parte un altul pe care scrie 
„Capernaum“.
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În cele din urmă funcţionarul a ajuns în orașul Cana, și imediat a 
început să-L caute pe Domnul Isus. 
Înlocuiește pe funcţionar (22) cu fi g. 24. Pune-L pe Isus (7) și pe ucenici (2).

De îndată ce L-a găsit pe Isus, tatăl băiatului a început să-L roage 
insistent: „Te rog, vino repede la mine acasă și vindecă-l pe fi ul meu, 
căci este bolnav pe moarte.“ Tatăl știa în inima lui că Domnul Isus poate 
să-i vindece băiatul. Ești și tu sigur în inima ta că Domnul Isus poate să 
te ierte de toate păcatele tale? Crezi cu adevărat că El poate să-ţi dea 
viaţa veșnică? Este important să știi despre El, așa ca funcţionarul; este 
important să fi i sigur că El poate să te ierte; dar știind toate acestea nu 
este sufi cient pentru a fi  plăcut lui Dumnezeu. Trebuie să te încrezi în El, 
ca să fi i iertat de toate păcatele tale. Dacă ai fi  bolnav și ţi s-ar prescrie 
niște medicamente, ce ar trebui să faci? Ţi-ar ajuta la ceva dacă ele s-ar 
afl a pe masa de lângă pat? Ţi-ar ajuta dacă doctorul ar spune că sunt 
cele mai bune medicamente din lume? Desigur că nu. Tu trebuie să iei 
aceste medicamente. Nu contează cât de mult cunoști despre Domnul 
Isus, sau cât de multe crezi că poate El să facă, aceasta nu schimbă 
cu nimic lucrurile în viaţa ta, dacă nu te încrezi în El pentru iertarea 
păcatelor. Aceasta este credinţa.

 „Doamne, vino până nu moare micuţul meu!“, a zis funcţionarul. 
„Du-te, fi ul tău trăiește“, i-a spus Isus (Ioan 4:50). Nu s-a oferit să 

meargă împreună cu tatăl, pentru a-i vedea fi ul; iar tatăl nu L-a rugat 
din nou. De ce? 
Permite copiilor să răspundă. 

Da, tatăl l-a crezut pe Domnul Isus pe cuvânt. El a avut credinţă în 
Domnul, s-a întors și a plecat spre casă.
Îndepărtează pe funcţionar (24.) 

Credinţa este încrederea că Isus face ceea ce promite că face. El a 
promis viaţa veșnică celor ce cred în El. „Oricine crede în El“, nu piere, 
ci are viaţa veșnică (Ioan 3:16). Dacă vrei, încrede-te chiar astăzi în El, 
și vei avea viaţa veșnică. Poţi să-I spui ceva de genul: „Dragă Doamne 
Isuse, știu că ești singura Persoană care poate să-mi dea viaţa veșnică. 
Te rog, iartă-mi păcatele și fi i Domnul și Mântuitorul meu!“ 

Dacă nu te încrezi cu adevărat în El, ca El să te împace cu 
Dumnezeu, viaţa ta nu va fi  niciodată plăcută înaintea Lui. Vrei să te 
încrezi astăzi în El, așa cum a făcut și funcţionarul? 
Îndepărtează toate fi gurile.

Scena 3 

Fundal opţional: scenă de exterior. Pune-l pe funcţionar (22).

El a plecat din prezenţa Domnul Isus, dar nu s-a întors acasă în 
aceeași  zi. Era ora unu după amiază, iar Capernaum era la aproximativ 
30 km depărtare. Poate că funcţionarul era atât de obosit, încât nu 
putea să ajungă acasă înainte de căderea nopţii. Oricum, el a crezut 
cuvintele Domnului Isus, că fi ul său era deja vindecat, și astfel a mai 
stat acolo o noapte, având pace în inimă.

A doua zi, în timp ce se întorcea acasă, a văzut câţiva oameni care 
se apropiau de el; erau servitorii lui. 
Pune pe slujitori (25). 

Planșa 4-3

ACN

Planşa 4-4
Copiii joacă pe roluri această 

conversaţie.

ACN

Preșcolarii spun funcţionarului 
mesajul îmbucurător:  „Fiul tău 
trăiește!”

Planşa 4-5



Viaţa lui Hristos – volumul 2

31

În timp ce se apropiau, funcţionarul le-a văzut zâmbetul pe faţă 
și i-a auzit spunând: „Fiul tău trăiește și este sănătos.“ Ceea ce spusese 
Isus fusese adevărat. „Când a început să se simtă mai bine?“, a întrebat 
tatăl. „Ieri după amiază la ora unu l-a lăsat febra“, au răspuns servitorii. 

Cât de bucuros a fost acest om când și-a dat seama că vindecarea 
s-a întâmplat exact în momentul în care el vorbise cu Isus!
Îndepărtează pe slujitori (25).

El s-a grăbit spre casă și a fost plin de bucurie atunci când și-a găsit 
fi ul sănătos. 
Pune pe fi ul și pe soţia lui (26).

Îţi poţi imagina câtă fericire era în casa aceea? Dar bucuria a fost și 
mai mare atunci când tatăl le-a povestit totul despre Domnul Isus. Toţi 
cei din casă au crezut în acea zi în Domnul Isus.

Poate ai crezut în Domnul Isus, ești mântuit și știi că El te-a iertat 
de păcat și ţi-a dat viaţa veșnică. Dar acesta nu este sfârșitul încrederii. 
Dumnezeu dorește ca tu să continui să te încrezi în El în fi ecare zi. 
Încrede-te în El, căci în Biblie spune: „Iată, Eu sunt cu voi în toate 
zilele“ (Matei 28:20). Încrede-te în El, ca El să fi e cu tine la școală, acasă, 
atunci când ești singur, și chiar și atunci când dormi. De câte ori citești 
o promisiune în Biblie, poţi fi  sigur că ea este adevărată, Cere-I lui 
Dumnezeu să facă pentru tine ceea ce a promis. Aceasta înseamnă să 
crezi în El, așa cum a făcut și familia acestui funcţionar.
Îndepărtează toate fi gurile.

Dar nu toţi cei din Galileea s-au încrezut în El. Lângă Cana era 
orașul Nazaret, unde a copilărit Domnul Isus (Luca 4:16).

Scena 4
Fundal opţional: scena cu templul.

În ziua închinării – numită ziua sabatului – Isus a mers la locul de 
închinare, numit sinagogă. 

Se aseamănă puţin cu mersul nostru la biserică. Deoarece 
conducătorii sinagogii știau că Domnul Isus este un Învăţător, L-au 
rugat să ia parte la serviciul religios. El predicase în multe sinagogi din 
Galileea, și toată lumea spunea cât de minunate sunt cuvintele Lui. I-au 
dat un sul din care să citească.
Explică-le ce înseamnă, și dacă este posibil arată-le un sul.

Era parte din Biblia zilelor noastre, și anume cartea lui Isaia. 
Pune-L pe Isus (7). 

Domnul Isus a desfăcut sulul la Isaia 61, și a început să citească 
versetul 1.
Citește din Biblia ta Isaia 61:1-2a.

După ce a citit câteva versete, a dat înapoi sulul și S-a așezat. Toţi 
cei din sinagogă aveau privirile aţintite spre El și ascultau ce avea să 
le spună. „Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură, pe care 
le-aţi auzit“, a spus Isus (Luca 4:21). A vrut să spună că El era persoana 
despre care a scris Isaia, cu aproape 700 de ani mai înainte. El tocmai 
citise din Scriptură despre Sine Însuși. În timp ce continua să le 
vorbească, oamenii se minunau de cuvintele Lui.

„Oare nu este acesta fi ul lui losif?“, se întrebau ei. 

Ţine sus un ceas (de perete). 
Potrivit cu ceasul evreiesc, „ceasul 
al șaptelea“ însemna ora unu după 
amiaza. Minunea s-a întâmplat 
exact în momentul în care Isus i-a 
spus: „Du-te, fi ul tău trăiește!“

Planşa 4-6
ACM

Era un obicei în sinagogă să stai 
în picioare când citești, și să te așezi 
atunci când vorbești.
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Se mirau cum putea fi ul lui Iosif să vorbească despre asemenea 
lucruri. Pentru ei, Isus era fi ul tâmplarului din Nazaret. Ei nu credeau că 
este Fiul Dumnezeului celui viu. Ei se încredeau în faptul că spuneau 
rugăciuni, mergeau la templu, făceau lucruri bune și păzeau poruncile. 
Nu credeau că Isus este Mântuitorul. 

Nu erau ei neînţelepţi? Ba da, erau, dar poate așa cred încă mulţi 
băieţi și multe fete – poate chiar unii dintre voi. Poate ai auzit de multe 
ori despre Domnul Isus. Ai auzit din Biblie că, pentru a te împăca cu 
Dumnezeu, trebuie să te încrezi în El, dar ţi-ai pus vreodată încrederea 
în El? Dacă nu ai făcut aceasta niciodată, nu poţi să fi i plăcut înaintea 
lui Dumnezeu, indiferent cât de bun încerci să fi i sau cât de des vii la 
biserică sau la întâlnirile săptămânale pentru copii. Trebuie să te încrezi 
în El ca Mântuitor al tău. Mă gândesc adesea cât de trist este faptul că 
oamenii cunosc atât de multe despre Domnul Isus, și totuși nu cred în El. 

Oamenii din Nazaret Îl cunoșteau atât de bine. Unii locuiseră pe 
aceiași stradă cu El; alţii s-au jucat cu El atunci când era un copil, dar 
majoritatea au refuzat să creadă în El ca Mântuitor al lor. 
Îndepărtează pe Isus (7).

De fapt, chiar s-au mâniat auzind cuvintele Lui. El le-a spus că 
Dumnezeu mântuiește și pe oamenii care nu sunt iudei. Ei erau foarte 
mândri de naţionalitatea lor. Credeau că Dumnezeu nu-i iubește decât 
pe iudei. Plini de mânie, s-au sculat în picioare și L-au scos pe Domnul 
Isus afară din sinagogă. 

S-au îngrămădit în jurul Lui, și L-au dus afară din oraș, până 
pe marginea unei prăpăstii. Biblia spune că doreau să-L arunce în 
prăpastie, să-L omoare. Ar fi  fost ușor, având în vedere că Îl împingea 
atâta lume. Dar în timp ce se apropiau de marginea prăpastiei, s-a 
întâmplat un lucru uimitor. În ciuda faptului că ei Îl împingeau, Isus a 
trecut prin mulţime și S-a depărtat de marginea prăpastiei. A fost o 
minune! S-a depărtat de ei, ca și cum aceștia n-ar fi  avut nici o putere.

De acolo Isus s-a întors în Capernaum. Nu era încă timpul ca 
Domnul Isus să moară. Atunci când toate s-au împlinit, El a fost 
atârnat pe cruce datorită păcatelor noastre, a murit și a înviat pentru 
noi. Ce Mântuitor minunat este El! El i-a lăsat în urma Lui pe marginea 
prăpăstiei, pe toţi acei oameni din Nazaret, care nu s-au încrezut în El. 

Ești și tu ca unul din acei oameni din Nazaret? Tu nu ai încercat 
niciodată să-L omori pe Hristos, dar ești la fel de vinovat și la fel de 
păcătos ca și oamenii din Nazaret. Nu ești plăcut înaintea lui Dumnezeu, 
pentru că ești încă păcătos. Vrei să te încrezi în El chiar astăzi, așa cum 
a făcut și funcţionarul din Capernaum? Dacă vrei, roagă-L pe Domnul și 
Mântuitorul tău să te ajute să crezi în El, pentru că „fără credinţă este cu 
neputinţă să-I fi m plăcuţi lui Dumnezeu“ (Evrei 11:6).

Întrebări de recapitulare 
În ce oraș trebuia să meargă funcţionarul pentru a-L găsi pe 1. 
Domnul Isus? (Cana)
De ce a vrut acest om să vorbească cu Domnul Isus? 2. (Băieţelul 
lui era bolnav.)
Ce a spus Domnul Isus acestui om? („Du-te acasă, fi ul tău 3. 
trăiește.“)
Ce a făcut omul când a auzit aceste cuvinte? 4. (A crezut cuvintele 
Domnului Isus.)

ACN

ACN
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Ce veste i-au adus servitorii funcţionarului, a doua zi, 5. 
când acesta se întorcea acasă? (Că fi ul lui a fost vindecat. 
Funcţionarul și-a dat seama că aceasta s-a întâmplat exact în 
momentul în care el vorbea cu Domnul Isus.)
Ce au făcut cei din casa funcţionarului, atunci când el s-a 6. 
întors acasă? (Și-au pus toţi încrederea în Domnul Isus Hristos.)
Ce au făcut oamenii din Nazaret când L-au auzit pe Domnul 7. 
Isus vorbind în sinagoga lor? (Au refuzat să creadă în El.)
La ce acţiune i-a condus necredinţa lor? 8. (Ei au vrut să-L arunce 
în prăpastie.)
De ce nu au putut să-L arunce pe Domnul Isus în prăpastie? 9. 
(Puterea Lui era mai mare decât a lor, și Isus a trecut printre ei și 
a plecat de acolo.)
Ce este absolut necesar pentru ca noi să începem să trăim o 10. 
viaţă plăcută înaintea lui Dumnezeu? (Trebuie să ne încredem 
în Domnul Isus.)

Întrebări de recapitulare pentru preşcolari 
Ce l-a rugat funcţionarul împăratului pe Isus să facă? 1. (Să-l 
vindece pe fi ul său.)
Cum era fi ul lui, când s-a întors acasă? 2. (Fusese vindecat.)
Ce înseamnă credinţă? 3. (Să ai încredere sau să te încrezi.)
Ce s-a întâmplat cu ceilalţi oameni din casa funcţionarului? 4. 
(Toţi s-au încrezut în Isus ca Mântuitor al lor.)

Activitate de implicare
Încredere în promisiunile lui Dumnezeu

Multiplică și decupează referinţele biblice (pag. 51) și așează-le pe 
o masă cu faţa în jos. 

Lasă pe rând câte unul dintre copii să aleagă un verset și să încerce 
să-l găsească în Biblie. Ajută-l pe copil să găsească versetul, sau dacă 
știe cum, să spună și celorlalţi cum îl găsește. 

Copilul să citească versetul cu voce tare și să spună promisiunea 
din Biblie.

(Dacă copiii pe care îi înveţi au experienţă în găsirea versetelor, 
joacă „sabia în teacă“, pentru a vedea cine găsește primul fi ecare verset. 
Asigură-te că fi ecare copil are o Biblie, sau una la doi copii.) 

Discută promisiunea cu copiii. Ei se gândesc și spun o situaţie, în 
care trebuie să se încreadă într-adevăr în acea promisiune.

Continuă în funcţie de timpul disponibil și de interesul copiilor.

Joc de recapitulare pentru 
preşcolari 
Alege o fi gură

Pune fi gurile de fl anelograf din 
lecţie pe o masă aproape de tabla 
de fl anelograf. Când un copil 
răspunde la o întrebare, el poate 
să aleagă o fi gură, să spună ceva 
despre ea și să o pună pe tablă. 

Poţi folosi numai întrebările 
pentru preșcolari din lecţia de faţă, 
sau poţi include și fi guri și întrebări 
din celelalte trei lecţii anterioare. 
Continuă atât timp cât copiii sunt 
interesaţi și timpul îţi permite.
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Schiţa lecţiei

Introducere
Închide-ţi ochii

Desfășurarea evenimentelor
Orbul cerșind 1. AC
Nimeni nu-l putea vindeca pe orb 2. ACN
Bartimeu aude de Isus Hristos 3. AC
Isus vine la Ierihon4. 
Bartimeu Îl strigă pe Isus 5. ACN
Isus Hristos îl cheamă pe Bartimeu 6. AC
„Ce vrei să-ţi fac?“ 7. AC

Punct culminant
Bartimeu a putut să vadă

Concluzie
Bartimeu a fost schimbat ACN

Texte biblice pentru învăţător

Marcu 10:46-52

Luca 18:35-43

Adevăr Central

Domnul Isus este singurul care poate să ne 
elibereze de întunericul păcatului.

Aplicaţie
Nemântuit: Încrede-te în El, ca să facă aceasta 

pentru tine.

Verset de memorat
„El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului, și 
ne-a strămutat în împărăţia Fiului dragostei Lui“ 
Coloseni 1:13.

Ajutoare vizuale
Planșele: de la 5-1 la 5-5• 

sau
Figurile de flanelograf: 2, 7, 21, și de la 27 la 30• 
Fundaluri (opţional): scenă de exterior• 

Fii disponibil pentru sfătuire
Această lecţie este o ocazie excelentă de a • 
prezenta mesajul Evangheliei într-un fel clar și 
ușor de înţeles, totuși poate vor fi copii care 
doresc să pună întrebări despre mântuire. 
Spune-le copiilor: „Astăzi ne vom întâlni cu 
cineva care a venit la Isus și a fost vindecat. 
Dar inima ta păcătoasă are o boală mai gravă 
decât cea pe care a avut-o omul din povestirea 
noastră. Această boală este păcatul. Ai nevoie 
să vii la Isus, pentru a fi eliberat de păcat. În 
lecţie ţi se va spune ce trebuie să faci dacă 
vrei să fii eliberat de păcat, dar dacă mai ai 
întrebări cu privire la aceasta, la sfârșitul lecţiei 
vino și spune-mi. Sunt gata să-ţi arăt din 
Biblie răspunsul la întrebările tale. Este foarte 
important să vii la Isus, pentru a avea păcatele 
iertate. 

Notă pentru învăţător:
Dacă ai o clasă care este greu de stăpânit, • 
omite introducerea și începe direct cu scena 1.

Lecţia 5
Vindecarea orbului Bartimeu
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Lecţia
Toată lumea închide ochii până număr la zece. 

Numără rar.

Ce vedeţi având ochii strâns închiși? Nimic. Crezi că ai găsi drumul 
spre mine având ochii închiși? Poate reușești fi indcă știai unde eram. 
Alege un copil.

Neluţu, pot să te leg la ochi? 
Leagă-l la ochi și du-l în cealaltă parte a încăperii.

Acum, Neluţu, mă depărtez de tine. Nu voi vorbi; mă voi mișca 
în liniște, și vreau ca tu să mă găsești. Le voi face semn celorlalţi să-ţi 
spună când sunt gata. 
Dă-i câteva momente copilului să încerce să te găsească; evident, este imposibil să te 
găsească, întrucât tu poţi să te deplasezi. Oprește-l, dar lasă-l legat la ochi.

Ce trebuie să facă Neluţu pentru a reuși să mă găsească? Da, el 
trebuie să se dezlege la ochi. 
Dezleagă-l la ochi pe Neluţu.

Acum Neluţu vede – el nu mai este în întuneric. 
Este greu să-ţi imaginezi cu adevărat ce înseamnă să fi i 

întotdeauna în întuneric. Dar acest om știa cum era.

Scena 1 
Fundal opţional: scenă de exterior. Pune-l pe Bartimeu (27).

Orbul stătea pe marginea drumului, în afara orașului Ierihon. 
Era un oraș minunat, dar el nu putea să vadă palmierii înalţi care se 
legănau în bătaia vântului. Nu putea vedea grădinile de trandafi ri și 
alte fl ori care înfl oreau pretutindeni în oraș. Putea mirosi mireasma 
fl orilor minunate care creșteau împrejur, dar el nu le vedea. Era orb. Nu 
era doar orb, dar era și foarte sărac. Orbii nu puteau să aibă un loc de 
muncă în acele zile. 

Astăzi sunt multe lucruri pe care pot să le facă un orb. Poate 
învăţa să citească. Cum citește o persoană oarbă? Citește pipăind mici 
ridicături de pe o pagină scrisă special pentru orbi. Se numește scrierea 
Braille. 
Dacă ai, arată-le copiilor un document scris în Braille.  

O persoană oarbă poate învăţa să scrie la mașina de scris sau să 
facă multe lucruri cu mâinile. Dar în timpul când trăia omul acesta nu 
exista decât un singur lucru pe care putea să-l facă: să cerșească. Biblia 
spune că numele acestui cerșetor orb era Bartimeu.

Știi tu că Biblia spune că dacă nu ești mântuit, ești și tu ca 
Bartimeu? Viaţa ta este în întuneric. Știu ce gândești, tu nu ești în 
întuneric, poţi să vezi. Desigur că poţi, dar întunericul despre care îţi 
vorbesc este neascultarea faţă de poruncile lui Dumnezeu. Păcatul 
tău îl supără tare pe Dumnezeu. Îţi amintești când ai pierdut la un 
joc și ai folosit Numele lui Dumnezeu într-o înjurătură? Dumnezeu 
îţi poruncește: „Să nu iei în deșert Numele Domnului“ (Exod 20:7). 
Sau în inima ta îl invidiezi așa de mult pe băiatul acela din clasa ta, 
pentru că are o bicicletă mai bună decât a ta? Dumnezeu spune: „Să 
nu poftești …“ (Exod 20:17). Însă, într-adevăr, îţi dorești să ai bicicleta 

Planşa 5-1
Copiii arată pe hartă această 

cetate.
Cere preșcolarilor să închidă ochii, 

apoi lasă-i să atingă și să miroase 
o fl oare. Ajută-i să-și dea seama că 
orbii pot simţi și mirosi lucrurile din 
jurul lor, chiar dacă nu le văd.

ACN
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aceea modernă, nu bicicleta ta actuală. Când ești neascultător faţă 
de aceste porunci, sau faţă de alte porunci ale lui Dumnezeu, atunci 
păcătuiești; și Dumnezeu spune că păcatul este ca întunericul. 
Dumnezeu nu permite să fi e păcat în prezenţa Sa, pentru că El spune 
în Biblie: „Dumnezeu este lumină și în El nu este întuneric“ (1 Ioan 1:5). 
Dumnezeu este curat și fără păcat. Astfel, dacă viaţa ta este plină de 
întunericul păcatului, tu ești departe de Dumnezeu și nu poţi locui cu 
El în cer. Acest lucru este foarte serios, pentru că întunericul tău este cu 
mult mai rău decât orice orbire.

Orbirea este un mare handicap. Viaţa orbilor este foarte diferită de 
cea a celor care văd. Viaţa lui Bartimeu trebuie să fi  fost cam așa: zi de zi 
ședea pe drumul care ducea înspre oraș. Numele orașului era Ierihon. 
Era un drum aglomerat, cu mulţi călători, deoarece acesta era drumul 
către Ierusalim. Orbul Bartimeu ședea zi de zi lângă drum și striga tare: 
„Fie-vă milă! Daţi-mi și mie ceva!“
Pune mulţimea (21).

Poate mulţi oameni treceau pe lângă el, prefăcându-se că nu-l 
aud. Din când în când, cineva îi dădea din milă sau bunătate câte un 
bănuţ, ca ajutor. Când avea destui bani, putea să-și cumpere ceva de 
mâncare. Era bucuros că unii oameni îl ajutau să-și cumpere ceva de 
mâncare, dar nimeni nu-l putea ajuta să vadă. În același fel, nimeni nu-ţi 
poate îndepărta întunericul păcatului. 

Nu poţi să te eliberezi de întunericul păcatului tău. Unii oameni 
încearcă. Ei cred că pot face ceva ca să se elibereze de păcatul lor. Cred 
că dacă vor fi  buni, dacă vor spune rugăciuni în fi ecare zi sau vor merge 
la biserică, vor fi  eliberaţi de păcatul lor. Chiar dacă ar face aceste 
lucruri bune, ele nu îndepărtează păcatul lor. Dacă Dumnezeu nu 
intervine pentru a te elibera din întunericul păcatului,  atunci păcatul 
va stăpâni întotdeauna în viaţa ta. Păcatul îţi va stăpâni viaţa. Nu poţi 
să te ajuţi singur nicidecum – și așa era și Bartimeu. Tot ce putea face 
el, era să stea și să asculte mulţimea care trecea pe lângă el.

Scena 2

Fundal opţional: scenă de exterior.

Bartimeu a învăţat să recunoască pașii și vocile celor ce treceau 
pe lângă el pe drum. Unii din aceștia treceau pe acolo în mod regulat. 
Probabil că ei au auzit adesea strigătul cerșetorului orb. Ce striga el? 
Permite copiilor să răspundă. 

Alţii îi erau prieteni și nu numai că-i dădeau un bănuţ, dar se 
opreau și vorbeau cu el câteva momente. Poate că-i spuneau ultimele 
noutăţi din Ierihon sau din Ierusalim.
Înlocuiește mulţimea (21) cu fi g. 28.

Poate că unul din acei prieteni i-a spus pentru prima dată despre 
Domnul Isus. Poate că Bartimeu dorea să audă totul – despre apa 
transformată în vin, despre minunile Lui, despre oamenii vindecaţi de 
El. Poate că avea multe întrebări, ca de exemplu: „Cine este acest Domn 
Isus? Este El Acela pe care Dumnezeu a promis că-L va trimite?“ 

Cred că Bartimeu a început să-și dea seama că Isus din Nazaret 
era Singurul care-L putea ajuta. Dacă ar fi  fost posibil să vadă vreodată, 
atunci numai Domnul Isus era Acela care putea să-l elibereze de 

Planşa 5-2

Planşa 5-3

ACN
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întunericul său. 
Știi tu că același Domn Isus este singurul care ne poate elibera și 

pe noi astăzi de întunericul păcatului? El spune despre Sine însuși: „Eu 
sunt lumina lumii“ (Ioan 8:12). Ce vrea să spună Isus prin aceasta? Vrea 
să spună că El este curat și fără păcat, și atunci când El intră în viaţa 
ta, întunericul păcatului dispare pentru totdeauna. Nu mai ești stăpânit 
de păcat. Păcatul tău este iertat. Isus te eliberează în mod desăvârșit. 
De ce poate să facă El lucrul acesta? Pentru că este singurul Fiu al lui 
Dumnezeu, care a murit pe cruce pentru a ne elibera de păcat. A fost 
pedepsit ca și când viaţa Lui a fost plină de întunericul păcatului. De 
fapt, viaţa Lui a fost curată și fără păcat, dar El a murit și a fost pedepsit 
de Dumnezeu pentru păcatele făcute de noi, oamenii. El a murit pe 
cruce în locul nostru. A înviat, și acum este viu pentru totdeauna. De 
aceea poate să ne scape de întunericul păcatului.

Tu ai nevoie la fel de mult de Domnul Isus, cum avea și Bartimeu.
Bartimeu a dorit foarte mult să se întâlnească cu Domnul Isus. 

Poate că el se gândea: „Dacă aș putea să mă întâlnesc cu El … sunt 
sigur că El poate să mă facă să văd.“

Dar timpul trecea. Bartimeu era tot orb și tot sărac. Probabil 
aștepta cu nerăbdare următoarele zile, când se apropia sărbătoarea 
Paștelui. Pentru aceasta, în fi ecare an, sute de oameni călătoreau spre 
Ierusalim, mergând pe drumul acela. Pe măsură ce treceau pe lângă 
Bartimeu, el primea mai mulţi bani decât de obicei.

Scena 3

Fundal opţional: scenă de exterior. Pune-L pe Isus (7) și pe ucenici (2). 

În timp ce Bartimeu cerșea, și-a dat seama că ceva era diferit. 
Zgomotul? Era mai multă agitaţie decât de obicei. Se părea că trece o 
mulţime mare de oameni pe drumul dinspre Ierihon. Ce se întâmpla? 
Trebuia să afl e.

În cele din urmă a reușit să atragă atenţia cuiva și acela i-a spus: 
„Vine Isus din Nazaret!“

 „Isus din Nazaret? Isus, Fiul lui David? Acela care putea să-l 
elibereze de orbire?“ Oh, acesta era momentul pe care-l așteptase 
Bartimeu!

„Isuse!“, a strigat el, „Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine!“
„Taci, Bartimeu!“ Cei care erau lângă el s-au simţit deranjaţi de 

strigătul lui și l-au certat: „Taci din gură! Nu mai striga!“ Se gândeau 
probabil că Isus nu este interesat de cerșetori orbi, așa că l-au certat. 

Poate prietenii tăi încearcă să-ţi facă ceva asemănător. Dacă știu 
că vrei ca Isus Hristos să te elibereze de păcatul tău, poate vor zice: 
„Nu crede asta, nu este adevărat!“ sau „Ești deja creștin, doar mergi la 
biserică.“ Sau poate spun: „Dacă crezi asta, nu mai ești prietenul nostru.“ 
Ce vei face? Trebuie să asculţi ceea ce spune Dumnezeu, și să nu te 
intereseze ce spun ceilalţi. 

Bartimeu n-a ţinut cont de ceea ce spuneau ceilalţi. El a început să 
strige și mai tare: „Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine!“

Domnul Isus l-a auzit. S-a oprit și a zis: „Chemaţi-l!“ „Spuneţi-i 
să vină la Mine!“ Domnul Isus l-a iubit pe Bartimeu. Și El te iubește 
și pe tine. Tu și eu nu merităm să fi m iubiţi. El este lumina lumii. De 
asemenea, El este curat și desăvârșit, iar noi suntem plini de întunericul 
păcatului. Nu ar avea motive să ne iubească, nu-i așa? Dar El ne iubește. 

Sărbătoarea Paștelui este o 
sărbătoare iudaică, anuală, care 
marchează eliberarea de sub robia 
egipteană, în noaptea în care 
îngerul morţii a trecut pe lângă 
casele însemnate cu sângele unui 
miel.

Lasă preșcolarii să meargă în șir, ca 
și cum ar merge la Ierusalim, pentru 
a sărbători Paștele.

Cere preșcolarilor să repete 
cuvintele: „Vine Isus din Nazaret!”

Rostește cuvintele lui Bartimeu în 
mod dramatic, sau pregătește pe 
unul dintre copii înainte de lecţie să 
le rostească.

Preșcolarii pun degetul la buze și 
spun: „Șșt!“

Planşa 5-4
Ajută-i pe copii să înţeleagă 

că Dumnezeu îi iubește în mod 
personal.

ACN

ACN
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Biblia ne-o spune în multe locuri. El ne invită să venim la El. Astăzi El 
te cheamă și pe tine. Dacă îţi dai seama că ai nevoie să vii la El, atunci 
aceasta înseamnă că El te cheamă. El îţi arată că te iubește și vrea să te 
elibereze de păcat. Ai vrea să vii la El? Bartimeu a mers la Domnul Isus.

Scena 4 
Fundal opţional: scenă de exterior. Înlocuiește-l pe Bartimeu (27) cu fi gura 29.

Bartimeu n-a fost niciodată atât de încântat. El și-a aruncat haina și 
a sărit în picioare. Cineva l-a condus prin mulţime până la Domnul Isus. 
În faţa lui stătea Acela care putea să-L vindece de orbire.

„Ce vrei să-ţi fac?“, l-a întrebat Domnul Isus. 
Ce răspuns va da Bartimeu? Va cere el de pomană? Îi va cere bani 

ca să nu mai trebuiască să cerșească vreodată? Nu! Bartimeu își dorea 
cel mai mult să vadă. Dorea să fi e eliberat din întuneric.

Bartimeu a spus: „Să primesc vederea!“
Dacă Domnul Isus te-ar întreba astăzi ce vrei, ce I-ai răspunde tu? 

Vrei mai mult decât orice să ai păcatele iertate? Vrei să trăiești o viaţă 
complet schimbată – o viaţă în care nu mai stăpânește păcatul? 

Dacă Îi vei cere Domnului Isus Hristos să te ierte și să te schimbe, 
nu vei fi  dezamăgit. 

Bartimeu nu a fost dezamăgit. 
Isus i-a spus: „Credinţa ta ţi-a redat vederea. Tu te încrezi în Mine, 

iar Eu te eliberez de orbirea ta.“ 
Înlocuiește-l pe Bartimeu (29) cu fi gura 30.

Dintr-o dată, el a văzut cu ochii lui, exact așa cum văd și ceilalţi 
oameni. El a văzut!!! L-a văzut pe Domnul Isus, mulţimea, cerul, totul – 
putea să vadă! Era minunat – era cea mai minunată zi din viaţa lui.

Dacă Îi vei cere Domnului Isus să te elibereze astăzi de păcatul tău, 
atunci aceasta va fi  cea mai frumoasă zi din viaţa ta. El promite că aceia 
care Îi cer să-i elibereze de păcat, „nu vor mai umbla în întuneric“ (Ioan 
8:12); nu vor mai fi  stăpâniţi de păcat. Vei fi  sigur că păcatul tău a fost 
îndepărtat și că ești pregătit pentru cer atunci când vei muri. 

Biblia spune: „Oricine crede în El, primește, prin Numele Lui, 
iertarea păcatelor“ (Fapte 10:43). 

Vrei să îi ceri și tu astăzi Domnului Isus să te mântuiască? Nu 
amâna. Nu da voie altora să te oprească. Rezolvarea acestei probleme 
este lucrul cel mai important din lume. Spune-I: „Doamne Isuse, în viaţa 
mea este întunericul păcatului. Te rog, eliberează-mă de el.“ 

Dacă Îi ceri aceasta cu credinţă, El o va face, și tu nu vei mai fi  
același.

Bartimeu nu a mai fost niciodată la fel ca înainte. El nu mai era 
nevoit să cerșească, ci de acum Îl urma pe Domnul Isus. „Credinţa ta 
te-a mântuit“, i-a spus Domnul Isus. 

Și viaţa ta se schimbă, atunci când Isus te eliberează de întunericul 
tău. Nu te vei mai bucura de lucrurile păcătoase, ci vei vrea să te 
deosebești de păcătoși; vei vrea să-I fi i plăcut lui Dumnezeu. Viaţa ta va 
fi  schimbată. Isus Hristos va fi  întotdeauna cu tine. Vrei să vii la El chiar 
acum? Vino și roagă-L să te elibereze de întunericul păcatului tău. 

Nu uita: „Oricine crede în El, primește, în Numele Lui, iertarea 
păcatelor“ (Fapte 10:43).

Când l-a chemat Isus, Bartimeu 
și-a aruncat haina de cerșetor 
(Marcu 10:50) – un semn de mare 
credinţă!

Planşa 5-5

Planşa 5-6 
Cere preșcolarilor să închidă ochii 

și să și-i acopere cu mâinile. Apoi să-
și ia mâinile de la ochi și să deschidă 
ochii.

ACN
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Întrebări de recapitulare 
Cine a fost vindecat de orbire, la marginea orașului Ierihon? 1. 
(Bartimeu)
În ce fel se aseamănă cineva cu Bartimeu, atunci când nu-L 2. 
are pe Isus în viaţa sa? (Viaţa sa este plină de întunericul 
păcatului.)
Ce făcea Bartimeu pentru a obţine bani de mâncare3. ? (cerșea)
De ce este Domnul Isus singura persoană care ne poate 4. 
elibera de păcat? (El, Fiul lui Dumnezeu, a murit pe cruce pentru 
păcatele noastre și apoi a înviat.)
Ce eveniment deosebit urma să se petreacă în curând 5. 
în Ierusalim, la care aveau să participe mulţi oameni? 
(sărbătoarea Paștelui)
Ce a făcut Bartimeu când a afl at că Isus trecea pe acel drum? 6. 
(El a strigat: „Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine!“)
Cum au reacţionat oamenii din jur? 7. (L-au certat, ca să tacă.)
Ce a făcut Domnul Isus atunci când l-a auzit? 8. (A poruncit celor 
din jur să-l cheme la El.)
Domnul Isus l-a întrebat pe Bartimeu: „Ce vrei să-ţi fac?“ Care 9. 
a fost răspunsul lui? („Doamne, vreau să primesc vederea.“)
Care este lucrul cel mai important pe care poate cineva să-I 10. 
ceară Domnului să-l facă pentru el? (Să-I ceară să-l ierte de 
păcate.)

Întrebări de recapitulare pentru preşcolari
De ce a strigat Bartimeu la Isus? 1. (Era orb și dorea ca Isus să-l 
vindece.)
Ce fel de întuneric ai tu în inima ta? 2. (păcat)
Ce a făcut Isus, pentru ca tu să fi i iertat și să fi i în lumină? 3. (El a 
murit pentru păcatele tale.)
Care sunt cele două lucruri care i s-au întâmplat lui Bartimeu, 4. 
după ce L-a întâlnit pe Isus? (El a putut să vadă, și păcatele i-au 
fost iertate.)

Activitate de implicare
Lucruri bune

Cere copiilor să lucreze în grupuri de câte doi, spunându-și unul 
altuia un lucru bun, pe care l-a făcut Domnul pentru ei. Când toate 
grupurile sunt gata, reunește copiii în grupul mare.

Fiecare grup se va ridica apoi în picioare și pe rând, fi ecare dintre 
copii va spune ce a făcut Dumnezeu pentru celălalt partener. (Pentru 
grupuri mai mari, doar câţiva dintre ei vor povesti.)

După ce toţi au vorbit, rugaţi-vă lăudându-L pe Dumnezeu pentru 
lucrurile bune pe care le-a făcut El.

Joc de recapitulare pentru 
preşcolari
Omuleţul din beţișoare

Când un copil răspunde corect 
la o întrebare, desenează o parte a 
omuleţului de beţișoare (ex. capul, 
trunchiul, braţul, ochiul, urechea) pe 
o foaie de hârtie.

Folosește întrebările pentru 
preșcolari din lecţiile 1-4 și continuă 
până când copiii desenează tot 
omuleţul din beţișoare.
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Schiţa lecţiei

Introducere
Agitaţie în oraș

Desfășurarea evenimentelor
Femeia bolnavă – o va ajuta Isus?1. 
Fetiţa bolnavă – o va ajuta Isus?2. 
 AC
Iair și o femeie îl caută pe Isus 3. ACM
Iair îi face o rugăminte lui Isus 4. 
Femeia bolnavă este vindecată 5. 
Isus vorbește femeii 6. ACN 
Vești despre moartea fetiţei7. 
„Fiica ta va trăi!“ 8. ACM
Domnul merge în camera fetiţei 9. ACN
„Fetiţo, scoală-te!“10. 

Punct culminant
Bucurie în casă

Concluzie
„Daţi-i să mănânce!“ ACM, ACN

Texte biblice pentru învăţător 

Marcu 5:21-43

Luca 8:40-56

Adevăr central

Domnul Isus ne iubește pe fiecare în parte.

Aplicaţie
Nemântuit: Poţi fi sigur că dacă vii la El, vei fi 

mântuit.
Mântuit: El te-a iubit și a murit pentru tine și 

te va iubi și-ţi va purta întotdeau-
na de grijă, de aceea spune-I Lui 
toate problemele tale.

Verset de memorat
„Isus Hristos este același ieri, și azi și în veci!“ Evrei 
13:8

Ajutoare vizuale
Planșe: de la 61 la 66• 

sau
Figurile de flanelograf: 7, 21, 25, 28, și de la • 
31 la 38
Fundaluri (opţional): scenă cu lac și scenă de • 
interior

Activitate de implicare
Hârtie și creioane• 

Lecţia 6
Vindecarea unei femei şi învierea unei fetiţe
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Lecţia

Scena 1
Fundal opţional: Scenă cu malul unui lac. 

Era mare agitaţie în orășelul de pe malul nordic al lacului 
Ghenezaret. Mulţi oameni sosiseră și stăteau pe mal.
Pune mulţimea (21 și 28). 

Ei așteptau pe Cineva, pe Cineva deosebit. Se răspândise repede 
vestea că Domnul Isus traversa lacul spre orașul lor. Vorbele treceau de 
la o persoană la alta: „Vine Isus“.

O femeie fi ravă, cu multe dureri în trupul ei, a auzit și ea vestea. Ea 
a plecat de acasă încet, încet. Era așa de slăbită. Îi era greu să meargă 
pe jos. Era bolnavă de doisprezece ani. A cheltuit bani pe la mulţi 
doctori, dar nu s-a însănătoșit, ci din contră, îi era mai rău. Mergea greu, 
dar voia să ajungă și ea la Domnul Isus. Fiecare trecea grăbit, îmbulzind 
pe ceilalţi, dorind să ajungă cât mai aproape de Domnul Isus. „Mă va 
ajuta Isus?“, se gândea ea.

Într-o altă casă din acest orășel numit Capernaum, un tată și o 
mamă erau tare îngrijoraţi. 
Pe o tăbliţă pe care o ţii în mână, pune-l pe Iair și pe soţia sa (36). 

Singurul lor copil, o fetiţă de doisprezece ani, era foarte bolnavă, 
era pe moarte. Nu era de mirare că ei erau așa de tulburaţi. Apoi au 
auzit și ei vestea: „Vine Isus“. Poate și-au pus întrebarea: „Va avea timp 
Isus și pentru fi ica noastră?“

Ce crezi, Se îngrijea Isus de nevoile lor? Da, desigur! Domnul Isus 
iubește pe toţi oamenii. Nu Și-a arătat El dragostea faţă de femeia din 
Samaria? Nu l-a iubit El pe Bartimeu, poruncind să-l cheme, atunci 
când toţi îi spuneau să tacă? Domnul Isus a părăsit cerul să trăiască pe 
pământ și să moară pe cruce, pentru că El i-a iubit pe oameni. În ziua 
aceea se îndrepta spre Capernaum pentru că-i iubea pe oameni. Erau 
oameni în Capernaum care aveau nevoie de El, oameni ca femeia cea 
bolnavă sau fetiţa bolnavă.

Când tatăl fetiţei a auzit că vine Isus, a plecat în grabă de acasă. 
Îndepărtează tăbliţa. 

În acest timp, Isus a ajuns la mal, coborâse din corabie și era în 
mijlocul mulţimii care-L aștepta. 
Pune-L pe Isus (7) și pe ucenici (31). 

Prin ce mulţime trebuia să treacă! Așa de mulţi oameni doreau să 
fi e lângă Domnul Isus. Va fi  el în stare să ajungă la Domnul Isus la timp? 
Îl va ajuta Domnul Isus?

Undeva, în mulţimea de oameni care se înghesuia, era femeia 
cea fi ravă. Ea nu avea putere să se împingă, ci abia dacă putea să se 
strecoare prin mulţime. Era posibil ca Isus să treacă prin oraș fără să știe 
nimic de ea? Nu, Isus, Fiul lui Dumnezeu știe toate lucrurile, și El iubea 
oamenii. El nu iubește numai mulţimile mari de oameni, ci și pe fi ecare 
om în parte. Dacă El este Mântuitorul tău, atunci te iubește într-un fel 
deosebit. Te iubește atât de mult, încât a murit pentru tine. El te-a făcut 
membru în familia lui Dumnezeu, și Îl interesează totul despre tine. 
Chiar dacă alţii nu se îngrijesc de nevoile tale, pe Isus îl interesează 
fi ecare nevoie a ta. Care sunt neovile cu care te confrunţi în viaţa ta? Ai 

AC

Poate că boala acestei femei 
era o dereglare menstruală sau o 

hemoragie. Necurăţia 
rituală nu-i permitea 
contactul social (vezi 
Leviticul 15:25-27). Este 

interesant de observat, că numărul 
anilor bolii ei este același cu vârsta 
fi icei lui Iair.

Arată copiilor o hartă și ajută-i să 
găsească localitatea Capernaum. 
Dacă îţi permite timpul, 
recapitulează minunea precedentă 
făcută de Isus în Capernaum – 
vindecarea fi ului funcţionarului 
împăratului. Povestirea din această 
lecţie are loc la aproximativ un an 
de la acea dată.

Planșa 6-1

Preșcolarii mimează că fug la mal 
și își pun mâna streașină la ochi, 
căutând cu privirea pe Isus și pe 
ucenicii Săi.
ACM
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vreo problemă cu prietenii de la școală? Ai vreo problemă de sănătate? 
Care este problema ta? 
Permite copiilor să spună problemele lor. 

El vrea să vii la El și să-I spui toate neacazurile tale. El te va ajuta 
să știi ce să faci. Biblia spune: „Aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările 
voastre, căci El Însuși îngrijește de voi“ (1 Petru 5:7). Dacă ești creștin, 
nu trebuie să te îngrijorezi de problemele tale. Tatăl acestei fetiţe avea 
o problemă și credea că Isus îl poate ajuta.
Pune-l pe Iair (32). 

Și-a făcut loc grăbit prin mulţime. Capetele oamenilor se întorceau 
să vadă cine îi împinge. Cred că au fost surprinși să vadă cine era. Îl 
cunoșteau. Era Iair! Unul din conducătorii sinagogii lor – se asemăna 
cu conducătorii bisericilor noastre. Cei mai mulţi dintre conducătorii 
sinagogilor nu aveau timp pentru Isus. Ei nu credeau că Isus este Fiul 
lui Dumnezeu, dar Iair părea nerăbdător să-L vadă. Poate unii oamenii 
i-au făcut loc să poată trece. Când a ajuns în faţa Domnului Isus, s-a 
aruncat la picioarele Lui.
Înlocuiește-l pe Iair (32) cu fi gura 33.

„Fetiţa mea trage să moară“, a spus el. „Vino și pune-ţi mâinile 
peste ea să se facă sănătoasă și să trăiască.“ Iair L-a rugat stăruitor pe 
Domnul Isus să-l ajute. Domnul Isus n-a ezitat. A plecat imediat cu Iair 
spre casa lui. 
Înlocuiește-L pe Isus (7) cu fi gura 34 și pe Iair (33) cu fi gura 32.

Dar și mulţimea venea după ei. Îl îmbulzea din toate părţile. 
Undeva în acea mulţime era și femeia bolnavă și neajutorată. Ea se 
gândea tot timpul: „Cum aș putea să ajung la El? Dacă aș putea doar 
să mă ating de haina Lui, mă voi vindeca.“ Vedea cum mulţimea se 
îndepărta de ţărmul lacului. Se îndreptau spre oraș. A plecat și ea odată 
cu mulţimea, și a reușit să ajungă aproape de El. La un moment dat s-a 
făcut un spaţiu gol – imediat întins mâna și s-a atins de haina Lui. Și a 
fost vindecată pe loc! „A simţit în tot trupul ei că a fost vindecată de 
boală“ (Marcu 5:29). Ce bucurie i-a umplut inima! După doisprezece ani 
de suferinţă, era complet vindecată.

Dar Domnul Isus S-a oprit și a privit împrejur. „Cine S-a atins de 
hainele Mele?“, a întrebat El. 
Înlocuiește-L pe Isus (34) cu fi gura 7.

„Ce întrebare ciudată!“, s-au gândit ucenicii. Cred că și Iair se 
gândea la fel. 

El era îngrijorat de fi ica lui, și dorea ca Isus să Se grăbească, dar 
iată, Isus S-a oprit. 

Ucenicii I-au zis: „Vezi că mulţimea Te îmbulzește, și mai zici: «Cine 
s-a atins de Mine?» Sunt oameni peste tot. Te-au atins poate zeci de 
oameni.“

Domnul Isus le-a explicat că s-a referit la o altfel de atingere – nu 
o atingere accidentală. El a zis: „S-a atins cineva de Mine, căci am simţit 
că a ieșit din Mine o putere“ (Luca 8:46).

Ce crezi, a știut Domnul Isus cine L-a atins? Da, cu siguranţă a 
știut. De unde a știut? Așa este. El este Dumnezeu, și știe totul despre 
toţi. Poate chiar atunci când a întrebat: „Cine M-a atins?“, privirea Lui 
se îndrepta spre femeia care s-a atins de El. Atunci de ce a pus această 
întrebare? 

Planşa 6-3
Arată prin gesturi felul în care 

femeia și-a întins în mod probabil 
braţul.

Copiii vor fi  entzuiasmaţi, să 
joace pe roluri aceste întâmplări 
fascinante. Scrie dialogul pe 
cartonașe pentru ca ei să-l poată 
citi.

Planşa 6-2
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Permite copiilor să sugereze de ce. 

A vrut ca femeia să mărturisească public credinţa în El. Poate a 
vrut să arate mulţimii că El se interesează de nevoia acestei femei. Ea  
fusese vindecată și Isus dorea ca întreaga mulţime să știe lucrul acesta. 

Femeia n-a mai putut să tacă. Știa că nu putea să se ascundă de 
Isus. Tremurând, s-a aruncat la picioarele Lui.
Pune femeia (35) în faţa lui Isus (7).

„Eu sunt cea care Te-a atins“, a recunoscut ea. Acolo, în faţa 
mulţimii, ea a spus motivul pentru care se atinsese de El, și cum fusese 
vindecată imediat. Domnul Isus i-a zis: „Îndrăznește, fi ică! Credinţa ta 
te-a mântuit. Du-te în pace“ (Luca 8:48).

Ea a crezut că Isus poate să o vindece; și așa a și făcut El. 
Isus S-a îngrijit de ea și El Se îngrijește și de tine. Este foarte 

preocupat de faptul că mulţi oameni nu cred în El. Ești și tu unul dintre 
aceștia? El știe ce fel de om ești. Cunoaște gândurile tale mânioase și 
purtarea ta egoistă. 

Îţi aduci aminte când ai primit o minge de fotbal și nu ai lăsat pe 
nimeni să se joace cu ea? Sau atunci când ai primit o cutie de ciocolată 
și ai păstrat-o în întregime pentru tine, fără s-o împărţi cu cineva? 

Domnul știe că ești păcătos, că ai încălcat legea lui Dumnezeu; și 
cu toate acestea El îi iubește pe păcătoși – El te iubește și pe tine. El 
a murit pentru a primi pedeapsa pentru păcatul tău. El dorește să te 
întorci din păcat și să primești mântuirea Lui. 

Poate îţi este teamă să vii la El, poate te gândești: „Dacă voi veni, 
mă va primi? Sunt eu prea mic sau prea rău?“ 

El spune în Biblie: „Pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară“ 
(Ioan 6:37). El nu te va respinge, dacă Îi ceri să te mântuiască. Dacă vii 
la El, îţi vei da seama că El te iubește într-un fel deosebit. Vino chiar 
astăzi la El, nu mai aștepta deloc! Cea mai mare minune care s-ar putea 
întâmpla cu tine este ca Isus Hristos să te salveze din păcatul tău.

Dacă vrei cu adevărat să fi i salvat de păcat, dar nu știi sigur cum, 
mă bucur să vorbesc cu tine la sfârșitul întâlnirii. Dacă vii și te așezi aici, 
îţi voi arăta din Biblie de ce ai nevoie și ce promite Domnul Isus că va 
face.

În tot acest timp Iair a trebuit să stea și să aștepte. El era îngrijorat 
de starea fi icei lui. Dorea mult ca Isus să Se grăbească. Deodată, în timp 
ce Isus vorbea, a venit cineva împingându-se prin mulţime. Era din casa 
lui Iair. 
Înlocuiește femeia (35) și pe Isus (7) cu fi gura 34. Pune-i pe servitori (25). 

Inima lui Iair a început să bată cu putere. Îi era frică să audă 
mesajul. „Fiica ta a murit. Nu mai supăra pe Învăţătorul“, i-a spus noul 
venit.

Bietul Iair! Ce disperare trebuie să fi  simţit în inima Lui. „Este prea 
târziu acum“, s-a gândit el. „Poate că dacă Isus nu s-ar fi  oprit din cauza 
acestei femei, am fi  ajuns la timp.“ 

Dar Isus i-a spus lui Iair: „Nu te teme, crede numai, și va fi  
vindecată.“ Isus îl iubea pe Iair și o iubea și pe fi ica lui Iair, care 
era moartă acum. Isus nu a uitat de fetiţă, atunci când s-a oprit să 
vorbească cu femeia care s-a atins de El. Isus nu uită niciodată. Doar 
noi oamenii uităm. Câteodată uiţi să-ţi pui la loc jucăriile, chiar dacă 
ai promis că o vei face. Poate mămica uită uneori ceva ce a promis că 

ACN

Planşa 6-4
Acest termen de alint trebuie să fi  

fost deosebit pentru acestă femeie, 
care vreme atât de îndelungată 
fusese respinsă din punct de vedere 
social, datorită bolii ei.

Planşa 6-5

Preșcolarii mimează că spun lui 
Iair:

„Pentru Dumnezeu nimic nu este 
prea greu!“

 ACM
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va face pentru tine. Chiar și atunci când iubim pe cineva foarte mult, 
putem să uităm adesea anumite lucruri; dar Domnul Isus nu uită 
niciodată pe aceia care-I aparţin Lui. El este preocupat de tine fi ecare 
minut din zi și fi ecare minut din noapte. El este întotdeauna cu tine, El 
nu uită niciodată de problemele tale. Chiar dacă nu răspunde imediat 
rugăciunilor tale, El nu te uită. Pentru că te iubește, El face întotdeauna 
ceea ce este cel mai bine pentru tine. El a făcut ceea ce era cel mai bine 
pentru Iair, chiar dacă lui Iair îi era foarte greu să aștepte. A putut Iair 
să se încreadă în Isus? „Nu te teme, crede numai și va fi  vindecată“, îi 
spusese Domnul Isus. Iair L-a condus spre casa lui. 
Îndepărtează servitorii (25).

Domnul Isus l-a urmat. Mulţimea l-a urmat și ea. Toţi erau 
nerăbdători să vadă ce se va întâmpla. 
Îndepărtează toate fi gurile.

Când au ajuns acasă, locul era înţesat de oameni. Ce zarvă era 
acolo! Se plângea și se jelea; oamenii plângeau tare. „De ce plângeţi“, 
a întrebat Isus. „Copila n-a murit, ci doarme“. Însă toţi știau că fetiţa 
murise deja. Cum putea Isus să spună: „Ea nu este moartă, ci doarme“? 
Ei și-au bătut joc de El. De fapt, ce a vrut să spună Isus? A vrut să spună 
că El o poate trezi din moarte, ca și când ea ar fi  dormit. Desigur că 
mulţi dintre oameni nu au crezut. El i-a scos pe toţi afară din casă, în 
afară de Iair, soţia lui și trei din ucenici – Petru, Iacov și Ioan. Cei cinci au 
mers împreună cu Isus în cămăruţa unde era întinsă fetiţa.

Scena 2 
Fundal opţional: Scenă de interior. Pune-L pe Isus (34), pe ucenici (31), pe Iair și soţia sa (36) 
și pe fetiţă (37).

Obrajii fetiţei nu mai erau roșii din cauza febrei. Ea era albă, 
nemișcată și rece. Isus s-a uitat spre ea și a iubit-o. 

Nu este minunat faptul că Biblia ne spune că Isus iubește copiii? 
El este într-adevăr preocupat de copii. Uneori copiii au sentimentul că 
celor mari nu le pasă de ei. Uneori cei mari se poartă ca și când copiii 
nu sunt importanţi. Într-o zi chiar și ucenicii s-au gândit că copiii nu 
sunt prea importanţi, dar Isus le-a reamintit cu fermitate că El iubește 
pe copilași. El a spus: „Lăsaţi copilașii să vină la Mine“ (Marcu 10:14). 
Nu ești mare sau bătrân, dar Domnul Isus dorește să te mântuiască. 
Dorește să vii la El și să-L rogi să te elibereze de păcatul tău. Dacă faci 
aceasta, vei ști că El te iubește pentru totdeauna.

Domnul Isus cel iubitor Și-a întins mâna, și a luat mâna albă, 
rece, fără viaţă a micuţei. „Fetiţo, scoală-te“, a spus El. Iair privea, soţia 
lui privea și cei trei ucenici priveau și ei. Ochii fetiţei s-au deschis și a 
început să clipească! Ea privea în jur ca și când s-ar fi  trezit din somn. 
S-a ridicat din pat, și-a pus picioarele jos și s-a ridicat! A mers, poate 
chiar a alergat spre părinţii ei.
În timp ce povestești acestea, înlocuiește fetiţa (37) cu fi gura 38.

Iair și soţia lui nu au mai fost niciodată atât de uimiţi, bucuroși și 
fericiţi. „Daţi-i ceva de mâncare“, a spus Isus. Cât a fost bolnavă ea n-a 
putut să mănânce. Acum era vie și sănătoasă, și fl ămândă. Închipuiţi-vă, 
Domnul Isus S-a gândit și la acest amănunt. Nu este minunat că El se 
îngrijește de noi și când suntem fl ămânzi?

Copil creștin, să nu uiţi niciodată cât de mult te iubește și îţi poartă 

ACN

Mulţi dintre cei ce boceau, 
probabil nici nu au cunoscut copilul. 
Era obiceiul ca familia să închirieze 
bocitoare, care să plângă și să 
jelească.

Planşa 6-6
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de grijă Domnul Isus! El nu va înceta niciodată să-ţi poarte de grijă. 
În săptămâna care urmează încearcă să scrii pe o foaie de hârtie 

câteva lucruri și moduri în care Dumnezeu Și-a arătat grija Sa faţă de 
tine. Când ne vom întâlni data viitoare să îmi arăți la începutul întâlnirii 
ce ai scris. Poate unul sau doi dintre voi vor spune tuturor felul în care 
Dumnezeu le-a purtat de grijă.

Dacă Isus nu este și Mântuitorul tău, nu vrei să vii la El chiar astăzi? 
El îi iubește pe păcătoși atât de mult, încât a murit pentru a lua asupra 
Lui pedeapsa pe care o meritau ei. Dacă te vei ruga Lui și îi vei cere să 
fi e Domnul și Mântuitorul tău, El te va mântui și te va iubi totdeauna. 
Vei ști ce înseamnă purtarea Lui de grijă în fi ecare zi.

Întrebări de recapitulare
Cine era conducătorul sinagogii care a venit la Domnul Isus 1. 
să-i vindece fata? (Iair)
Ce a făcut Domnul Isus atunci când Iair L-a rugat să vină să-i 2. 
vindece fata? (Domnul Isus a mers cu el.)
Ce s-a întâmplat atunci când mulţimea Îl împingea și-L 3. 
înghesuia pe Domnul Isus, când era în drum spre casa lui Iair? 
(O femeie a atins haina Domnului Isus și a fost vindecată.)
Ce a spus Domnul Isus, arătând în felul acesta că știe ce s-a 4. 
întâmplat? (El a spus: „Cine S-a atins de mine?“)
Ce veste rea a primit Iair în timp ce era cu Domnul Isus pe 5. 
drum? („Fiica ta a murit.“)
Pe cine a luat Domnul Isus să fi e cu El lângă patul fetiţei 6. 
moarte? (Pe Iair și soţia lui, Petru, Iacov și Ioan)
Ce minune s-a petrecut în casa lui Iair? 7. (Domnul Isus a înviat-o 
pe fi ica lui Iair.)
Care a fost cel mai minunat mod în care Domnul Isus Și-a 8. 
arătat dragostea faţă de noi? (El a murit pe cruce pentru 
păcatele noastre.)
Care este minunea cea mai mare care se poate întâmpla cu 9. 
tine? (Minunea că Domnul Isus te salvează din păcat.)
Câţi ani avea fi ica lui Iair pe care a înviat-o Domnul Isus? 10. 
(doisprezece ani)

Întrebări de recapitulare pentru preşcolari
De ce i-a cerut Iair ajutorul lui Isus? 1. (Fiica lui era bolnavă.)
Ce s-a întâmplat atunci când Isus și Iair erau în drum spre 2. 
casă? (Au fost opriţi de o femeie; fi ica lui Iair a murit.)
De ce a spus Isus: „Nu te teme. Crede numai!”? 3. (Isus putea să 
facă orice.)
Ce trebuie să facem, pentru ca să nu ne fi e teamă atunci când 4. 
murim? (Să ne încredem în Isus ca Mântuitor.)

Activitate de implicare
Nimic nu este prea greu

Împarte clasa în două echipe, și dă fi ecăreia câte o bucată de 
hârtie și un creion.

Timp de două minute (sau un alt timp stabilit) dă-le să noteze din 

ACM

ACN

Joc de recapitulare pentru 
preşcolari
Favoritul preșcolarilor

Alege jocul preferat de copii din 
lecţiile anterioare.

Folosește toate întrebările pentru 
copiii preșcolari din această serie de 
lecţii.
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Biblie lucruri minunate pe care le-a făcut Dumnezeu (de ex. El a creat 
lumea; El a despărţit Marea Roșie, El a mers pe apă).

Când timpul s-a scurs, dă voie fi ecărei echipe să citească lista ei.
Dă un mic premiu echipei cu cea mai lungă listă.
Dacă îţi permite timpul, cere la câţiva copii să spună mărturii 

despre lucrurile uimitoare pe care le-a făcut Dumnezeu.
Încheie, prin a reaminti copiilor că nimic nu este prea greu pentru 

Dumnezeu.



47

Viaţa lui Hristos – volumul 2

Trebuie să fi i născut din nou
Ajutoare vizuale suplimentare – lecţia 2

Cum? Cum?

Prin Dumnezeu Duhul Sfânt

Trebuie să te naşti din nou

Tot aşa trebuie să fi e înălţat şi Fiul omului

Dacă un om nu se naşte din nou, nu 
poate vedea împărăţia lui Dumnezeu

Crede!
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Şarpe
Ajutor vizual suplimentar – lecţia 2
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Situaţii din viaţa nouă
Activitate de implicare – lecţia 2

Roagă-te înainte să 

mănânci prânzul la 

şcoală.

Citeşte Biblia când te 

trezeşti dimineaţa.

Spune unui prieten 

despre Domnul Isus.

Rezistă ispitei de a 

fura ceva dintr-un 

magazin.

Decide să nu copiezi 

la un test.

Ascultă de părinţii 

tăi când îţi spun să 

închizi televizorul şi 

să îţi faci temele.
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Cum poţi să ai viaţa veşnică?
Ajutoare vizuale suplimentare – lecţia 3

Trăin
d

 o
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Mergând la biserică

Sp
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Încredere în promisiunile lui Dumnezeu
Activitate de implicare – lecţia 4

Isaia 41:10 Filipeni 4:6-7

Ieremia 31:3 Romani 8:39

Evrei 13:6 Filipeni 4:19

Matei 7:7 Romani 8: 28



Pași pentru sfătuirea copilului
care vrea să vină la Hristos

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

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

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

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

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

Fotocopiază, apoi decupează și păstrează în Biblie

Biroul Naţional
Calea Turnișorului 90, 550048 Sibiu, România

Tel/Fax: 0269-22 99 94, 0369-40 52 55
E-mail: amec.cef@rdslink.ro

www.edituraamec.ro
www.ameccef.com 


