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Înainte de oră: 
Puneţi cerneală, sau vopsea de ouă, în trei  
pahare.  
Puneţi în ele apă până la jumătate.  
Amestecaţi astfel încât apa să fie bine  
colorată. Cu cât este mai colorată, cu atât mai  
bine. Restul paharelor le veţi umple ¼ cu apă.  
Pe bucăţelele de hârtie veţi scrie diferite lucruri pe care  
le fac oamenii religioşi pentru a-i ajuta pe cei dragi ai lor, care au murit, să ajungă în cer: aprind lumânări, dau bani, 
dau mese spre pomenirea lor, etc. Lipiţi una dintre aceste etichete pe fiecare din cele şase pahare care au mai rămas. 
Umpleţi ultimul pahar cu clor şi lipiţi pe el o etichetă pe care să scrie: „Moartea lui Isus pe cruce!” Puneţi toate aceste 
pahare pe o masă şi acoperiţi-le cu un ştergar, astfel încât să nu fie văzute de copii. Aveţi grijă să nu le găsească copiii. 

SCOPUL: 
Copiii să înveţe că doar Domnul Isus poate să ierte  
de păcate pe oameni. Doar prin El, şi prin nimic 
altceva, omul poate ajunge în cer.  

 

ATENŢIE! 

Pentru a evita surprizele 

neplăcute, trebuie să 

repetaţi experimentul 

înainte de lecţie, pentru a 

şti exact cât clor trebuie 

pus şi în cât timp apa va 

redeveni curată.  

În timpul lecţiei: 
Dr. Lupă intră în clasă şi-i salută pe copii, spunând: ,,Hristos a înviat!’’ După ce copiii îi răspund, 
Dr. Lupă zice: ,,Dragi copii, astăzi eu, Dr. Lupă, am venit la voi cu un nou experiment. Pentru 
că am auzit că astăzi veţi vorbi despre moartea şi învierea Domnului Isus, eu, Dr. Lupă, m-am 
gândit să vă aduc un experiment interesant. Biblia spune că toţi oamenii  vor muri şi se vor 
întâlni cu Dumenzeu. Domnul Isus a murit pe cruce pentru ca Tatăl Său să ne poată ierta de 
toate păcatele noastre, prin jertfa Lui. Dar oare orice om primeşte iertarea lui Dumnezeu? Asta 
veţi afla, doar dacă urmăriţi cu atenţie experimentul meu.’’ 

 

MATERIALE: 

• Apă,  

• Cerneală sau vopsea de 
 ouă,  

• ½ de cană de clor,  

• 8 pahare transparente sau 
 o sticlă ( 3 trebuie să 
 fie mai mici decât 
 restul 5), 

• Hârtie decupată în 
 bucăţele mai mici, 

• Scotch.  

 Dr. Lupă arată copiilor cele 3 pahare cu apă colorată şi le spune că ele reprezintă trei oameni 
care au murit. El spune: ,,Toate cele 3 pahare, care reprezintă trei persoane,  sunt murdare, 
deoarece ştim că toţi oamenii sunt păcătoşi. Fiecare om  face, în timpul vieţii, cel puţin un lucru 
rău. Aşa că el este un păcătos. Şi, oricine are păcat nu poate sta în cer cu Dumnezeu. Deci cum 
pot aceşti oameni să ajungă în cer? Vom vedea împreună. Până atunci noi o să spunem celor 
trei pahare cu apă murdară, persoana A, B şi C. Ele reprezintă, deci, trei persoane păcătoase.  
  

 Prima persoană, persoana A, a auzit de Domnul Isus. A auzit că o iubeşte aşa de mult, 
încât El a murit pentru tot răul, păcatul, pe care l-a făcut. Isus nu doreşte decât să  vadă că 
persoanei A îi pare rău de păcatele sale şi să creadă în El şi în iertarea Lui. Persoana A I-a 
cerut Domnului Isus iertare pentru toate păcatele şi L-a rugat să intre în viaţa sa.’’ 
Acum, Dr. Lupă pune clor peste apa murdară din paharul A. Apa ar trebui să devină incoloră. 
Dr. Lupă spune:  
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  ,,Priviţi! Toate păcatele i-au fost iertate! Acum totul este curat din nou, ca şi cum 
persoana A nu ar fi păcătuit niciodată. Deci, ce mai trebuie să facă persoana A pentru a ajunge 
în cer? NIMIC! Isus i-a iertat TOATE păcatele. Şi, deoarece persoana A L-a iubit pe Isus cât a 
trăit pe pământ, ea a încercat să trăiască în ascultare de El. Acest om a încercat să facă lucruri 
bune, astfel încât oamenii să-L poată vedea pe Isus în el.’’  

 Dr. Lupă ridică următorul pahar cu apă colorată şi spune:  
,,Şi persoana B a auzit de Domnul Isus. De fapt, cred că ea a mers mult la biserică încă de  

când era mică. Această persoană  a crezut  că Isus a murit pe cruce şi că a înviat din nou în cea 
de-a treia zi. Ea a crezut că Isus ne iubeşte aşa de mult încât a murit pentru păcatele noastre. 
DAR, persoana B nu I-a cerut niciodată lui Isus să-i ierte păcatele. Nu credea că poate fi aşa de 
simplu. Gândea că trebuie să facă ea ceva pentru ca păcatele să-i fie iertate. Aşa că început să 
dea bani la săraci...’’ Dr. Lupă pune  în paharul B puţină apă dintr-unul din paharele cu apă 
curată, pe care scrie ,,milostenie’’ şi spune: ,,Da, arată mai bine, dar nu e curată. Apoi, acest om 
a mai făcut o faptă bună ...’’ Dr. Lupă mai pune în paharul B puţină apă dintr-un păhărel pe care 
scrie ,,fapte bune.’’ Apa va deveni mai curată, apoi Dr. Lupă spune: ,,Vedeţi? Apa încă nu este 
curată! Acum, când persoana B a murit, poate oare să stea în faţa lui Dumnezeu? Au fost 
iertate păcatele sale?’’ Dr. Lupă permite copiilor să răspundă, apoi zice: ,,De ce nu? Pentru că 
faptele bune sunt bune, dar ele nu ne spală de păcate. Isus este singurul care poate face acest 
lucru.’’ Dr. Lupă continuă: 

,,Persoana C seamănă mult cu persoana B. Ea a auzit despre Isus, credea că a fost un om 
deosebit. Nu era însă sigură dacă Isus este sau nu Fiul lui Dumnezeu, dar credea că Isus este 
un mare profet. Chiar mai mult, persoana C şi familia sa  credeau că fiecare om trebuie să-şi 
câştige singur calea spre cer. Aşa că această persoană  a încercat în timpul vieţii să facă tot 
felul de lucruri prin care să poată ajunge în cer; de exemplu,  mergea des la biserică, ceea ce nu 
e rău.’’ Dr. Lupă toarnă în paharul C apă dintr-un alt pahar pe care poate să scrie ,,mersul la 

biserică.’’  ,,Dar a fost astfel  persoana C curăţită de păcate? Nicidecum!  Această persoană nici 
nu ştia sigur ce va fi după moarte, sau unde va merge. Se gândea  ea: „poate voi merge în Rai 
după tot binele făcut!” Apoi, când a murit, familia s-a gândit să ajute sufletul persoanei C să 
ajungă într-un loc bun. Aşa că a făcut tot felul de practici şi ritualuri prin care să-i asigure 
fericirea veşnică.’’ Dr. Lupă adaugă puţin din paharul cu eticheta „ritualuri” peste lichidul din 
paharul C, spunând: ,,Familia desigur nu avea de unde să ştie dacă aceste lucruri (ritualuri) fac 
bine sau nu. Nici nu ştia dacă după toate acestea persoana  C se afla  în cer sau nu. Haideţi să 
privim la paharul C. Au ajutat ritualurile la curăţirea de păcate? NU, deoarece Biblia spune că 
doar  moartea Domnului Isus pe cruce ne spală de păcate. Apoi familia lui C a făcut multe alte 
lucruri prin care credea că poate ajuta cu ceva sufletul  persoanei C.’’ Dr. Lupă toarnă în 
paharul C câte puţină  apă din celelalte pahare cu etichetele care indică ceea ce a mai făcut familia 
pentru a salva persoana C de la iad, apoi continuă, spunând: ,,Nicio schimbare. Ştiţi de ce?’’ Dr. 
Lupă ia paharul cu clor în mână, spunând: ,,Domnul Isus a murit pentru păcatele noastre şi a 
înviat pentru a dovedi că ceea ce a făcut El pe cruce ne va aduce şi nouă viaţă după moarte. EL 
A FĂCUT TOT CE A PROMIS!’’ Dr. Lupă ia în mână un pahar plin cu apă. Apoi spune: ,,Unii 
oameni spun că, pentru a ajunge în Rai, trebuie doar să încerci să fii bun, milos, darnic şi asta 
ar fi suficient. Alţii cred că omul, după ce moare, devine o altă fiinţă care revine pe pămât într-
un alt trup, om sau animal. Dar ce dovezi există pentru aşa ceva? Niciuna. Isus însă a avut o 
dovadă.’’ Dr. Lupă ia în mână paharul cu clor, apoi continuă: ,,El a înviat din morţi. Înainte de a 
muri El a spus: „În trei zile voi învia.” Şi aşa a şi făcut. Mai mult de 500 de oameni L-au văzut, 
au vorbit cu El şi L-au recunoscut. Da. Isus a înviat. El  a zis: „Ceea ce am spus Eu este 
adevărat. Credeţi în Mine.”  

Toţi cei ce cred în El trebuie să-I ceară Lui să-i ierte de păcate. Dacă cred cu adevărat că 
Isus i-a iertat şi-L fac Domn în viaţa lor VOR AVEA viaţă după moarte la fel ca Isus!  Deci, 
cine primeşte iertarea lui Dumnezeu? ORICINE CREDE ÎN DOMNUL ISUS ŞI ÎL CHEAMĂ 
ÎN VIAŢA SA. Doar aceştia primesc iertarea şi viaţa veşnică de la Dumnezeu. 
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SCOPUL 
Copiii să înveţe că, pentru cei ce L-au primit pe Dumnezeu în viaţa lor, 
moartea  nu este sfârşitul. Atunci vine învierea şi viaţa veşnică în Rai. 

 

 
 

 
INSTRUCŢIUNI: 
 În timp ce prezentaţi lecţia, vă sugerăm să luaţi două pătrate roşii de hârtie  şi un pătrat negru 
de hârtie , cca. 8 / 8cm, şi un dreptunghi roşu din hârtie cca 8 / 24 cm. Dacă nu aveţi hârtie 
colorată, vă sugerăm să luaţi câteva coli albe şi să le coloraţi dvs.  Atenţie! Aceste vizuale le veţi 
aşeza în ordine în timp ce povestiţi lecţia, lipindu-le cu scotch undeva la vedere ( pe tablă, pe un 
perete, etc.) 

 

MATERIALE: 
• Hârtie roşie, 
• Hârtie neagră, 
• Scotch. 

Ce este MOARTEA ŞI ÎNVIEREA? 
Dragi copii, astăzi vom vorbi despre două lucruri, opuse: moartea ( ridicaţi un pătrat 

negru, astfel încât toţi copiii să-l poată vedea) şi învierea ( ridicaţi un pătrat roşu, astfel încât toţi 

copiii să-l poată vedea) .  

Ce înseamnă moartea potrivit Bibliei?  
Biblia spune că, la început,  Dumnezeu era prieten foarte apropiat al omului şi omul trăia în 

unitate cu Dumnezeu, pentru că omul a fost creat de El după chipul şi asemănarea Lui. ( Aşezaţi 

două pătrate roşii din hârtie,  una lângă alta.) Atunci, Dumenzeu a spus lui Adam că, dacă nu va 
asculta de El şi va mânca din pomul interzis, va muri negreşit şi aşa a şi fost. Această neascultare, 
acest păcat, a rupt relaţia cu Dumnezeu. ( Acum aşezaţi hârtia neagră între cele două hârtii roşii.)  

Sigur că Dumnezeu s-a referit atunci la acea separare de El. Dar se ştie, de asemenea, că tot atunci 
a intrat moartea în lume. De atunci, oamenii mor în fiecare zi, adică se consumă zilnic şi 
îmbătrânesc până ce, la un moment dat, toate funcţiile corpului omenesc se opresc. Aceasta este 
moartea trupului.  

Biblia mai vorbeşte despre o a doua moarte, adică despărţirea veşnică de Dumnezeu. Iată 
ce a făcut păcatul din om: l-a despărţit de Dumnezeu, deoarece păcatul aduce moartea. ( Arătaţi cu 

degetul spre cele trei  hârtii: roşu, negru, roşu.) Dar Dumnezeu, pentru că a iubit şi iubeşte foarte 
mult pe oameni, a făcut în aşa fel încât să le dea o şansă de iertare. De aceea, L-a trimis pe Fiul 
Său, pe Propriul Copil - parte din Sfânta Trinitate,  să se facă om şi să acopere prin jertfa sa toate 
păcatele acestei lumi: păcatele mele şi ale tale; pe toate. ( Aşezaţi acum dreptunghiul  roşu peste 

pătratul negru, astfel încât  negrul să fie acoperit cu roşu  şi să se creeze imaginea unei cruci.)  

Domnul Isus, spune Biblia, a murit şi El. Dar, ceea ce nimeni nu ar fi putut să facă, El a 
făcut: Domnul Isus a înviat.  

Cuvântul a învia înseamnă ,,a reveni sau a readuce la viaţă.’’  Dumnezeu Tatăl a readus la 
viaţă pe Fiul Său. Şi Biblia ne spune că Dumnezeu ne poate învia şi pe noi într-o zi. Isus.                                 

  
1. 

3 
4 2 

omul 
Dumnezeu 

păcat 
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 Dragi copii, Biblia spune că, într-o zi, toţi vom fi ca acest băieţel. Vom adormi, adică vom 
părăsi trupul acesta de carne, şi într-o clipită ne vom trezi în Ţara Sfântă. Acolo, toţi cei ce am 
acceptat iertarea lui Dumnezeu prin jertfa Domnului Isus ( arătaţi spre cruce) vom putea intra în 
Împărăţia Lui. Paşaportul nostru acolo va fi jertfa  Domnului Isus pe cruce, prin care suntem 
iertaţi. Această jertfă reface legătura de prietenie a lui Dumnezeu cu noi. Dacă păcatul a rupt 
relaţia noastră cu Dumnezeu, crucea ( arătaţi  spre cruce) arată cum putem avea iarăşi această 
relaţie cu El. Şi, atunci când vom ajunge în Cer,  El ne va da un trup nou. Ce minunat! Aceasta 
înseamnă înviere. 

 Dar, această experienţă minunată o au doar cei ce acceptă să fie copii ai Lui Dumnezeu şi 
care sunt ascultători de El, aşa cum a fost şi Domnul Isus. Nouă nu ne este însă greu să-L 
ascultăm, deoarece avem instrucţiunile în Biblie, deci ştim cum să-L ascultăm.  

Din păcate, cei ce nu acceptă să devină copii ai lui Dumnezeu vor fi pentru totdeauna 
despărţiţi de Dumnezeu. Asta este moartea veşnică. Aceştia nu vor să primească iertarea lui 
Dumnezeu, ci preferă să trăiască doar în păcat. Aceştia nu pot sta alături de Dumnezeu pentru că 
El urăşte păcatul. Dacă nu ar fi fost aşa, ce folos ar fi avut moartea Domnului Isus? Dar noi avem 
speranţă. Prin Domnul Isus noi primim viaţa veşnică şi putem merge, când va hotărî El, în Ţara 
cea minunată. Nu este minunat? Desigur! Aşa că să nu uităm că acesta este 
motivul pentru care a murit Domnul Isus ( să ia moartea care ne ameninţa pe 
noi) şi a înviat ( să ne dea speranţa că şi noi vom învia şi vom trăi veşnic cu 
El). Ce lucru minunat! 

 
 

Şi cum putea să demonstreze acest lucru, dacă nu ar fi făcut asta cu propiul Fiu? Noi avem 
acum un exemplu în Domnul.Biblia spune că Isus a ascultat de Tatăl Său până la moarte. A 
acceptat chiar să moară  ( arătaţi iar spre cruce) pentru a lua păcatul nostru care  aduce moartea şi  
despărţirea de Tatăl, deşi El nu a făcut nici măcar un păcat.  Apoi a fost gata de înviere. Şi aşa, El 
este un exemplu minunat pentru noi. Prin acest exemplu al Lui, noi avem acum o 
speranţă. Ce speranţă ne-a adus Isus prin învierea Sa? Că moartea nu mai are nici o 
putere. Nu se încheie totul odată cu moartea aceasta a trupului de carne. Moartea 
este doar o pistă de lansare către viaţa veşnică. Ascultaţi cu atenţie următoarea 
poveste:  

 Un băieţel s-a dus odată într-o ţară străină. Şi, pentru a ajunge mai repede acolo, 
părinţii lui au cumpărat bilete de avion. Ce experienţă! Era pentru prima oară când zbura 
cu avionul. Câţi dintre voi aţi mers cu avionul? Nu-i aşa că este emoţionant? La fel a fost şi 
băieţelul din povestea noastră:  foarte emoţionat. Pe  de-o parte se bucura de zborul cu 
avionul, pe de altă parte îi era frică. Nu ştia cum va fi, dar îşi dorea nespus să ajungă cât mai 
repede în ţara străină. Aşa că, la moimentul potrivit, el a urcat în avion. Dar când se afla la 
mare înălţime, a adormit şi, când  s-a trezit, avionul aterizase deja. Vă imaginaţi ce încântat 
a fost să vadă prin geamurile aeroportului, toate acele locuri noi? I se părea că aici soarele 
strălucea mai tare, florile erau mai frumoase, copacii erau înfloriţi şi totul era verde şi curat 
de jur împrejur. Ce frumos! Ce încântare! Dar când să grăbească pasul mai tare, cineva l-a 
oprit. Era ofiţerul care verifica paşaportul de intrare în ţara cea străină. Şi doar după ce 
acesta a constatat că totul este în regulă, băieţelul a putut pune primul pas în noua ţară. 
Oau! Ce minunat arăta această ţară despre care auzise atât de multe lucruri când era acasă! 
Şi ce cald şi bine era! Era atât de cald încât a fost nevoit să-şi schimbe toate hainele. 
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Înainte de joc copiii trebuie să înveţe versetul.  Citiţi o dată ver-
setul  şi asiguraţi-vă că toţi copiii au înţeles semnificaţia lui. 

Spuneţi-le că, învăţând bine versetul împreună, 
 se vor descurca bine şi la jocul care va urma.  

 

 

MATERIALS 

• 8 Jumătăţi dintr-o 
 coală de 
 hârtie, 

• Tablă albă, 
 sau tablă 
 neagră, ori 
 hârtie lipită 
 împreună,  

• Cariocă, sau  
 cretă. 

   
  

 
 ÎNVĂŢAREA VERSETULUI 
 
Înainte de oră: 
 Faceţi 8 avioane de hârtie ( vezi modelul de la pagina  următoare.) Scrieţi cuvintele ver-
setului pe hârtia avioanelor. Puteţi împărţi versetul în 8 părţi, scriind câteva cuvinte pe şapte 
avioane, iar pe cel de-al 8-lea, scrieţi referinţa biblică  (exemplu:  Fiincă plata păcatului... este 
moartea... dar darul ... fără plată... al lui Dumnezeu... este viaţa veşnică... în Isus Hristos... 
Romani 6:23.) De asemenea, scrieţi versetul pe o tablă albă mare, tablă neagră sau bucăţi de 
hârtie lipită împreună.  
 
În timpul orei: 
 Cereţi tuturor băieţilor să se ridice şi să citească tare versetul biblic scris pe tablă. Apoi 
cereţi fetelor să facă acelaşi lucru, timp în care băieţii stau jos. Apoi cereţi tuturor copiilor care 
au pe ei o anumită culoare ( ex. roşu), să se ridice şi să spună versetul în şoaptă. După aceea, 
cereţi tuturor copiilor mai mari de 10 ani să stea într-un picior în timp ce spun versetul. Spuneţi  
tuturor copiilor sub 10 ani să se ridice şi să bată din palme la fiecare cuvânt în timp ce spun  
versetul biblic.  Puteţi continua repetarea versetului folosind şi alte metode de învăţare până ce 
copiii au spus versetul de suficiente ori, astfel încât să-l înveţe pe de rost în cea mai mare parte. 
Încheiaţi acest moment, spunând împreună cu toţi copiii versetul biblic, în timp ce toţi copiii 
defilează prin clasă.  
   
JOC PENTRU VERSETUL BIBLIC 
 Spuneţi copiilor că veţi arunca un avion în mijlocul lor. Cel care îl va prinde va citi cuvin-
tele scrise pe acel avion,  apoi, împreună cu vecinul său din stânga şi din dreapta, va spune ver-
setul până la acele cuvinte. Dacă reuşesc acest lucru toţi trei, vor fi răsplătiţi fiecare cu 100 de 
puncte. Notaţi pe o hârtie punctajul fiecărui copil. După ce toţi copiii au avut ocazia să spună 
versetul cel puţin o dată, declaraţi care este copilul cu cele mai multe puncte. Aplaudaţi-l ca răs-
plată. Spuneţi copiilor că toţi au fost grozavi şi aplaudaţi-i şi pe ei pentru că au reuşit să înveţe 
tot  versetul biblic. (Vezi pagina 20: Paşi de urmat pentru confecţionarea avioanelor de hâr-
tie) 
 
 
 

 
Fiindcă plata păcatului este moartea: 
dar darul fără plată al lui Dumnezeu 

este viaţa veşnică în Isus Hristos... 
Romani 6:23 

MATERIALE: 
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SCOPUL: 
 

 

SCOPUL: 
Copiii să înveţe că orice copil al lui Dumnezeu, iertat prin 
Domnul Isus, când moare, acesta va merge în cer.  
 

 Era o zi minunată afară. Primăvara venise iar Ionuţ se putea juca în sfârşit pe afară. El iubea 
primăvara. Se plictisise de atât frig. Ar fi trebuit să fie foarte fericit, dar nu era. Era chiar foarte 
trist. Bunica lui murise săptămâna trecută. ( Vizuale imag. 1, pag. 13) 

 Bunica era una din cele mai bune prietene ale lui Ionuţ. Ei făceau multe lucruri împreună. 
Bunica nu-l certa şi nu era niciodată prea ocupată pentru el. Recent însă, a fost foarte bolnavă, 
având şi dureri mari. Într-un fel, lui Ionuţ îi părea bine că „pe buni n-o mai durea acum nimic”, dar 
îi era foarte dor de ea. El era foarte bucuros că bunica Îl primise pe Domnul Isus în inimă cu mulţi 
ani în urmă. Înainte să moară, ea i-a amintit micuţului Ionuţ că pentru ea moartea nu era un sfârşit, 
deoarece Îl primise pe Isus în inimă. Ştia că în curând va merg în cer şi va fi cu El.  

 Acum bunica nu mai era, iar Ionuţ îi simţea MULT DE TOT lipsa. Dar nu asta-l îngrijora pe 
Ionuţ în dimineaţa aceasta. Ieri la şcoală prietenii lui l-au întrebat de ce mama lui nu poartă doliu. 
Şi lui Dănuţ, un alt copil din grupul lor, îi murise bunica. Murise cândva prin decembrie, chiar 
înainte de Crăciun. Mama lui Dănuţ încă mai purta doliu. Toţi ştiau că mamei lui Dănuţ îi este dor 
de bunica şi de aceea este tristă. Putea să-şi dea seama după hainele pe care le purta în fiecare zi. 
Băieţii de la şcoală râdeau de Ionuţ. „Deci voi n-aţi iubit-o pe bunica ta? Oamenii din biserica ta 
nu se iubesc unii pe alţii?”, spuneau ei adesea răutăcios. Desigur, atât el cât şi mama sa o iubiseră 
pe bunica foarte mult. Apoi, băieţii l-au mai întrebat de ce el nu aprinde lumânări la biserică pentru 
bunica sa.  

 Ionuţ nu ştia ce să răspundă, aşa că şi-a întrebat mama: ,,De ce nu aprindem şi noi 
lumânări?’’ 

 Era o zi de sâmbătă. Mama lui urma să stea mai mult acasă. Ionuţ s-a hotărât s-o întrebe pe 
mama de ce erau ei aşa de diferiţi de familia lui Dănuţ: 

 - Mami, tu de ce nu porţi doliu? Noi de ce nu aprindem lumânări pentru bunica ca cei din 
familia lui Dănuţ? Noi am iubit-o pe bunica, de ce nu mai facem nimic acum pentru ea?, a întrebat 
el. 

 - O, Ionuţ, îmi pare rău. Au vorbit vecinii despre asta?, a fost mama curioasă. Apoi s-a oprit 
din spălatul vaselor, s-a aşezat lângă el şi i-a spus: Mai ţii minte ce zi este duminică? 

 - Desigur, a răspuns băiatul. Este Paştele. Toţi ştiu acest lucru! Dar, oare de ce vorbea mama 
de ziua de duminică când el dorea să ştie ce era cu bunica! 

Mama lui Ionuţ zâmbi:  

 - Ionuţ, mai ţii minte ce s-a întâmplat chiar în prima zi de Paşti?  

Ionuţ răspunse: 

 - Da, a înviat Isus. (Vizuale, imag. 2, pag. 13.) 

 

POVESTE

 

MATERIALE:  

Vizuale, pag. 13-14. 

. 
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 - Ai dreptate, Ionuţ, a aprobat mama. Paştele reprezintă învierea lui Isus. Dar ce semnifică 
acest lucru cu adevărat? 

 - Eu am învăţat la şcoală că a învia înseamnă a reveni la viaţă. Isus a murit pe cruce pentru 
păcatele noastre şi a treia zi a revenit la viaţă, a răspuns băiatul. Iar mie îmi place când se duc 
Maria şi celelalte două femei la mormânt şi văd piatra dată la o parte. Oau, pun pariu că soldaţilor 
le era foarte frică! Dintr-o dată, rrrrrrrrrrr, piatra a fost dată la o parte! Apoi partea Maria când 
plângea  în grădină îmi place. Mă gândesc la sentimentul pe care l-a avut atunci când s-a întors iar 
Isus era chiar acolo, lângă ea. Cred că i-a fost frică! Îţi imaginezi dacă bunica ar apărea aici lângă 
noi? Aş fii aşa de bucuros, dar cred că aş fii şi puţin speriat. Cred că aşa s-a simţim şi Maria, 
bucuroasă dar şi speriată.  

Mamei i-a plăcut cum povestea Ionuţ despre cele spuse în Biblie, aşa că a continuat: 

 - Hm! Bucuroasă şi speriată! Cred că i-a fost greu să creadă că Isus era cu adevărat viu şi 
stătea chiar lângă ea. Nimeni  nu mai făcuse ceea ce făcuse Isus. Nimeni, niciun mare general, 
niciun profet faimos, niciun preot nu mai făcuse ce a făcut Isus. Nimeni, în tot decursul istoriei nu 
a mai spus oamenilor că va învia cu adevărat în trei zile. De ce crezi că a făcut Isus aşa ceva?, a 
întrebat mama pe băiat. 

 - Cred că a vrut să dovedească că El este cu adevărat Dumnezeu, a spus categoric băiatul. 

 - Aşa este, a aprobat mama. El a făcut-o pentru acest motiv dar şi pentru altele. Biblia ne 
spune că, datorită învierii lui Isus, ştim cu siguranţă că tot ceea ce ne-a spus este adevărat. Biblia 
ne spune că Isus a înviat pentru a ne arăta ce se va întâmpla celor care cred în El. Bunica nu a 
rămas moartă. Ea este vie acum, pentru că ea este în cer!  

 - Oau, mai ţii minte când i-am povestit de străzile de aur? Ionuţ a început să-şi amintească 
tot ceea ce au vorbit el şi bunica despre cer. Cu câteva săptămâni în urmă profesoara lui Ionuţ le-a 
spus şi ea câteva lucruri despre cer. Apoi, parcă vrând să se convingă, a întrebat: 

 - Mami, tu chiar crezi că bunica este în cer? 

 - Ionuţ, tu crezi ce ne-a spus Isus?, a răspuns mama printr-o întrebare. 

 - Da, mami,cred, a spus copilul. 

 - Atunci putem crede că bunica este în cer acum. Şi cred că este foarte bucuroasă. Ea nu mai 
este bolnavă. Mai ţii minte cât de rău o durea spatele şi picioarele? Acum n-o mai doare nimic. 

 - Aşa este, se bucură Ionuţ. Aşa spunea şi profesoara mea. Nimeni nu plânge în cer. Bunica 
nu a aflat, dar eu am văzut-o într-o zi cum plângea de durere. Crezi că acum poate alerga? 
Obişnuia să-mi spună că atunci când era mică se lua la întrecerie cu fraţii ei. Chiar dacă era singura 
fată din familie, şi cea mai mică, putea alerga foarte repede. Îi plăcea să-mi povestească despre 
copilăria ei. Oau, mi-o imaginez cum aleargă acum pe minunatele străzi de aur din cer! (Vizuale, 

imag. 3, pag. 14.) 

 Apoi, amintindu-şi de colegii care-l necăjeau la şcoală, a întrebat: 

 - Atunci de ce crezi că unii  oameni aprind lumânări când cineva moare? 

 - Nu ştiu, a răspuns mama. Nu m-am gândit niciodată la asta. Poate că nu ştiu că, după 
moarte, nu se mai poate face nimic pentru a primi mântuirea şi iertarea de păcate. Poate că nu 
înţeleg promisiunea pe care a făcut-o Isus când a spus că aşa cum a înviat El, vom învia şi noi. Şi 
noi vom trăi după ce murim. Noi nu mai trebuie să facem nimic acum pentru a o ajuta pe bunica să 
ajungă în cer. 

 - Sigur, a subliniat Ionuţ, buni ştia că va merge în cer!” 
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 - Aşa este, a întărit mama. Ştia. Isus a făcut tot ceea ce trebuia făcut ca noi să ajungem în cer. 
Cred că bunica este cu Isus chiar acum. Isus a înviat, apoi le-a spus ucenicilor Săi că nu trebuie să 
le fie frică de moarte. Isus a spus că va merge să fie cu Tatăl Său în cer. Dacă credem îl El şi-I 
cerem să ne ierte păcatele, atunci şi noi vom ştii unde vom merge după moarte. Bunica L-a primit 
pe Isus în inima ei cu mult timp în urmă, iar acum ştim sigur unde este.  

 - Mă bucur că bunica este cu Isus, dar îmi este tare dor de ea, a răspuns Ionuţ. 

 - Şi mie, l-a încurajat mama. Dar este ca şi cum a plecat într-o călătorie şi într-o zi vom 
merge şi noi acolo unde este ea. 

 - De aceea nu trebuie să port numai haine negre, nu? Suntem trişti, dar nu foarte trişti, pentru 
că ne gândim că ea e bine acum. 

 - Da, Ionuţ. Când moare cineva, ne este dor şi suntem trişti. Dar dacă acea persoană-L avea 
pe Domnul Isus în viaţa ei, suntem şi bucuroşi, deoarece ştim că  s-a mutat în cer. (Vizuale, imag. 

4, pag. 14) 

 - Oau, a sărit Ionuţ în sus de bucurie pentru noua lui descoperire, Paştele va avea o altă 
semnificaţie pentru mine acum. Eu ştiu că datorită învierii lui Isus, bunica mea este în cer! Şi, într-
o zi voi merge şi eu s-o întâlnesc. Super!  

 

 

 

 

 

 

 
MATERIALE: 
 
• Copii Xerox pag. 8, 13-20  
   
 din buletinul ptr. Şcolari  
   
 ZIUA  DE FLORII. 
 

INSTRUCŢIUNI 

 

Veţi avea nevoie de copii Xerox, pag 8, 13-20, din 
buletinul ZIUA DE FLORII.  Toate cele şase pagini care 
formează posterul , pag. 13-18, vor trebui lipite în ordine 
pentru a forma  jocul întreg. După ce aţi printat, decupaţi 
după linia punctată fiecare pagină.  Lipiţi paginile în 
ordine, “A” în dreptul literei “A”, “B” în dreptul literei “B”, 
ş.a.m.d, continuaţi până la “G” în dreptul literei “G”. În 
final, veţi obţine un poster mare, care va forma tabla de 
joc.  Lipiţi acel poster pe tablă, pe uşă sau pe o bucată 
mare de carton (poate fi decupată dintr-o cutie).  
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PAŞI DE LUCRU 
 
1. Copiii colorează pagina de colorat, vezi pag. 16;  
 
2. Se îndoaie pagina ca o felicitare cu partea colorată în interior; 
 
3. Se lipeşte mormâtul din vizuale, pag. 15,  pe exteriorul felicitării.  
4. Se colorează muntele, iarba, cerul, după ce lipeşte mormântul. 
5. Se lipeşte piatra peste intrarea în mormant. 
6. Se deschide felicitarea. 
 
7. Îndoiţi la mijloc dreptunghiul pe care scrie HRISTOS A ÎNVIAT!  
8. Desfaceţi dreptunghiul şi îndoiţi părţile laterale ale acestuia, 
  la capete, la o distanţă de cca. 1 cm.   
 
 
9. Lipiţi părţile laterale, proaspăt îndoite, pe interior, de o parte şi  
          de alta felicitării, dar cu  scrisul  în sus. Atenţie: Atunci când veţi  
          deschide felicitarea, dreptunghiul trebuie să sară la   o distanţă  
          oarecare de felicitare.  
10.  Lipiţi piatra lângă mormânt. 
 

INSTRUCŢIUNI: 
Înainte oră: 
Luaţi o pagină de colorat, pag.  16 , una pentru fiecare 
copil. 
Luaţi o pagină cu vizuale, pag. 15, una la trei copii. 
Să decupeze şi să se mai facă trei pietre. Trebuie câte 2 
pietre la un copil.  

 

MATERIALE: 
 
• Pag. de colorat 

 colorat, pag. 15-16, 
• Foarfece, 
• Lipici, 
• Creioane colorate 

1. 

3-5 

7. 

8. 

9. 

2. 
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( Intră un copil cu o coală de hârtie pe care scrie mare SÂMBĂTĂ. Trece prin faţa scenei şi se retrage în 
culise.) 
 
IOAN, dă o pagină: - Petru, aici n-ai scris nimic! 
PETRU:        - Ce mai e de spus acum? Isus e mort. Nu mai am nimic de zis. Uită-te cum 
          stăm ascunşi ca nişte laşi! Isus e mort. Ce puteam să scriu? Dacă eram un 
                        prieten adevărat,  ... dacă nu eram un laş... aş fi luptat pentru El 
şi poate       acum nu era mort. 
IOAN:        - Petru, asta a fost voia Tatălui. Nu-ţi aminteşti când ne spunea că are de băut 
               un pahar greu de băut? Poate despre asta vorbea. Trebuie să credem în El. 
                        Trebuie să ne încredem în El. 
 
( Intră un copil cu o coală de hârtie pe care scrie mare DUMINICĂ. Trece prin faţa scenei şi 
se retrage în culise.) 
 
IOAN:        - Petru, azi vei scrie ceva în jurnal, sau o să laşi iarăşi pagină albă? 
 
( Intră ceilalţi ucenici în scenă, toţi trişti:) 

 
TOMA:       - Ce faceţi aici? De ce-aţi plecat din camera alăturată. 
FILIP:        - Petru, trebuie să-ţi revii. Isus te iubeşte atât de mult, încât trebuie să crezi că 
        te-ar fi iertat, dacă era aici. 
 
( Se aud bătăi în uşă. Toţi tresar. Un ucenic se duce la uşă şi deschide precaut. Este Maria. O 

trage repede înăuntru:) 

 

MARIA:      - Învăţătorul a înviat! 
PETRU:              - Ce tot spui acolo, Maria? 
MARIA:              - Învăţătorul a înviat! Trebuie să mă credeţi! 
TOMA:              - Ţi-ai pierdut minţile, femeie! 
MARIA:              - Toma, trebuie să mă credeţi! Nu sunt nebună de durere. Isus a înviat. L-am 
      întâlnit. Mi-a spus să vin la voi să vă anunţ că El a înviat! 
 
( Se aud iarăşi bătăi în uşă. Toţi tresar. Un ucenic se duce la uşă şi deschide precaut. Sunt alte 

două femei:) 

 

O FEMEIE:  - De ce staţi trişti aici? Maria le-ai spus? Isus e viu! Am fost la mormânt şi nu L-  
   am găsit. Mormântul era gol, dar un înger stătea de pază lşa uşa    
   mormântului. El ne-a spus să nu-L căutăm pe Cel viu printre morţi. Deci,  
   bucuraţi-vă! Învăţătorul a înviat! 
 

CONTINUARE  DE LA FLORII: 
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TOMA:   - L-aţi văzut voi cu ochii voştri? 
A DOUA FEMEIE: - Nu, dar l-am crezut pe înger. Şi piatra care a fost dată la o parte...  
MARIA:   - Eu m-am întors să-L caut. Mie mi S-a arătat. Am crezut la început că e  
   grădinarul. Apoi m-a strigat pe nume şi atunci L-am recunoscut. Apoi am fugit 
    cât am putut de repede la voi. Am luat-o pe scurtătură şi aşa am ajuns  
    mai repede. 
PETRU:   - Trebuie să merg la mormânt!  
 
( Iese în fugă.) 

 
IOAN:   - Petru, aşteaptă!  
 
( Fuge după el. După câteva minute cei doi se întorc:) 

 

PETRU:   - A ÎNVIAT! 
IOAN:   - Femeile au avut dreptate: Isus a înviat! 
PETRU:   - OH, Doamne, mormântul era gol, dar fâşiile de pânză şi ştergarul erau acolo. 
   Isus chiar a înviat. 
IOAN:    - Vă amintiţi când ne vorbea despre dărâmarea templului şi ridicarea lui în trei 
   zile? Despre asta vorbea. El era templul dărâmat. El a murit şi peste trei zile a 
   înviat. Trebuie să credem! Isus a înviat! 
PETRU:   - Trebuie să credem! Învăţătorul m-a iertat. Iar acum, eu sunt martorul învierii 
   Lui, eu, Petru, ucenicul care s-a lepădat, dar căriua Dumnezeu I s-a descoperit. 
   Isus a înviat! 
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APLICAŢIA PRACTICĂ 

1. 

2. 
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3. 

4. 
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LUCRU MANUAL 
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ŞI LUCRU MANUAL 
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ORIZONTAL: 
VERTICAL: 

REBUS  PAŞTE UŞOR 
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ORIZONTAL: VERTICAL: 

REBUS  PAŞTE UŞOR CHEIE PENTRU ÎNVĂŢĂTORI 
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 Paşi de urmat pentru confecţionarea avioanelor de hârtie, vezi 
pag. 6. 
         
 1. Îndoiţi o jumătate de hârtie pe verticală.  
 
2. Desfaceţi hârtia după ce aţi îndoit-o prima dată. Îndoiţi vârfurile 
de sus, trăgând colţurile spre mijloc.   
  
3. Îndoiţi din nou hârtia cum a fost prima oară.   
 
4. Îndoiţi jumătatea de sus a fiecărei părţi a avionului, până ce am-
bele părţi arată ca în imagine alăturată.  
 
5. Ţineţi  avionul  de partea de jos spre centru şi aruncaţi-l astfel 
încât acesta să zboare.  
 
Atenţie: Liniile punctuate indică tot ce este de îndoit.  

DR. LUPĂ este un personaj pe care noi îl folosim adesea în lecţiile  
noastre. El poate fi cineva care apare  la lecţie timp de 5 minute, de două ori 
pe  lună. 
Dr. Lupă poate fi interpretat de un bărbat, de o femeie, sau de un adolescent.  
Puteţi solicita ajutorul unei persoane  din biserică pentru a fi Dr. Lupă. Ştim 
lideri, diaconi, femei din biserică ce s-au oferit voluntar să interpreteze acest 
rol.   
 
DACĂ NU AVEŢI PE CINEVA CARE SĂ FIE DR. LUPĂ, PUTEŢI IN-
TERPRETA CHIAR DVS. ACEST ROL.  ANUNŢAŢI CĂ URMEAZĂ 
DR. LUPĂ, ÎNTOARCEŢI-VĂ CU SPATELE LA COPII, PUNEŢI-VĂ 
ÎMBRĂCĂMINTEA SPECIFICĂ ACESTUI PERSONAJ ( SACOUL ŞI 
OCHELARII), APOI ÎNTOARCEŢI-VĂ CU FAŢA LA COPII ŞI 
SPUNEŢI: ,,Bună, copii! Acum sunt Dr. Lupă! ’’ Copiii se vor amuza la 
vederea dvs. şi vor fi receptivi. Nu contează dacă copiii ştiu sau nu cine este 
Dr. Lupă. Ei oricum vor încerca să descopere  acest personaj. Fie că interpre-
taţi dvs., sau altcineva, acest personaj, caracterul Dr. Lupă va fi oricum 
amuzant şi-o bună modalitate de-a începe lecţia. 
 
 
 
 

IDEI  PENTRU DR. LUPĂ 

**IDEI PENTRU COSTUME** 

Dr. Lupă poate fi diferit în fie-
care biserică. Încercaţi să găsiţi 
ceva care poate fi folosit de fie-
care dată când interpretaţi per-
sonajul Dr. Lupă.  Noi vă pro-
punem o pereche de ochelari 
amuzanţi, un halat de doctor, sau 
o cămaşă albă mai lungă. De ase-
menea, Dr. Lupă poate avea un 
papion negru, sau o cravată in-
tens colorată. Puteţi folosi o pe-
rucă, dacă aveţi. Ar fi foarte 
amuzantă, dar nu este neapărat 
necesară.  Folosiţi-vă de imagi-
naţia şi de materialele pe care le 
aveţi la îndemână. Cereţi sfatul 
unui prieten, dacă e nevoie de 
mai multă imaginaţie, sau mer-
geţi la un magazin second hand. 
Dr. Lupă va veni la lecţii de câ-
teva ori pe an. Asiguraţi-vă că cel 
ce interpretează acest rol va fi 
disponibil ori de câte ori este 
nevoie. Dacă totuşi acest lucru 
nu e posibil, acest rol poate fi 
interpretat şi de altcineva. 

 

 
1. 

2. 

3. 

4. 


