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Înălţarea 
lui Isus 

Scopurile lecţiei:  

   Copiii vor înţelege că: 

1. După înviere, Isus a fost pe pământ 40 de zile 

şi a apărut în faţa a peste 500 de oameni.   

2. Ultimele cuvinte ale lui Isus pe pământ 

spuneau ucenicilor Săi să meargă la orice 

popor şi să facă ucenici.   

3. Ar trebui atunci să facem un efort special 

pentru a asculta ultima poruncă a lui Isus 

pentru noi.  
  

Povestirea biblică:Ioan 21 şi Fapte 1 

 
 

Versetul de memorat: “Hoţul nu vine decât să fure, 

să înjunghie şi să prăpădească. Eu 

am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o 

aibă din belşug.” (Ioan 10:10).  

 

 

 

 

Cuvântul din vocabular:  Înviere 
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  Introducerea învăţătorului în lecţie 
  

În Ioan 16:7, Isus a spus ucenicilor Săi că întoarcerea Lui în Cer este în 
favoarea lor. Cu siguranţă că le-a fost greu să creadă asta. În cele din urmă, 
ce putea fi mai bine decât să Îl ai pe Isus, Fiul lui Dumnezeu lucrând fizic cu 
tine pe acest pământ? Ce putea fi mai bun decât să Îl vezi pe Isus făcând 
minuni mari şi să Îi asculţi învăţătura? Şi aşa cum se întâmplă de multe ori, 
gândurile Lui nu sunt gândurile noastre, nici căile Lui nu sunt căile noastre. 
(Isaia 55:8) Dacă Isus ar fi stat pe acest pământ, lucrarea Lui ar fi fost 
localizată. Ar fi fost imposibil pentru credincioşii de pretutindeni şă comunice 
cu Isus în orice vreme. El este în Cer stând la dreapta Tatălui mjlocind 
pentru noi, urmaşii Lui. (Romani 8 :34). Nu ne-a lăsat orfani. Duhul Lui Sfânt 
este aici cu noi ca să ne îndrume, să ne conducă la adevăr şi ca martor în 
timp ce Îi slujim Lui. Nu trăim fără speranţă. Îl vom vedea pe Mântuitorul 
nostru când vom trece de pe acest pământ la Cer sau Îl vom vedea când se 
va reîntoarce pe pământ. Fapte 1:11 promite: “Acest Isus, care S-a înălţat la 
Cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la 
Cer.”  

  Introducerea elevului în lecţie 
 

Materiale:   

1 bucată de hârtie 
 

 
Pregătire: Scrieţi scrisoare de mai jos pe o hârtie. 

 
Dragii mei Iulian şi Ionel, 

 
Cât timp sunt plecată vreau să vă amintesc câteva lucruri pe care să le 

faceţi.  
1. Făceţi-vă temele în fiecare după masă. 
2. Nu staţi treji până târziu pentru că veţi fi obosiţi ziua următoare la 

şcoală. Vreau să mergeţi în pat la ora 9 în fiecare seară. 
3. În fiecare dimineaţă înainte de a pleca la şcoală, aminitiţi-vă să vă 

faceţi patul.  
4. Ionel, tu trebuie să ai grijă că fratele tău mai mic se trezeşte şi se 

îmbracă îaninte ca tu să pleci. Bunica va avea grijă de el cât timp eu 
sunt plecată. 

5. Iulian, tu trebuie să faci pachetele pentru tine şi Ionel în fiecare zi. 
O să îmi fie dor de voi cât sunt plecată,dar mă voi întoarce curând. Mă 
voi ruga pentru voi în fiecare zi.  
 

                                                                   Mama 
 
Alegeţi un copil mai mare care să vină în faţa clasei să citească 

scrisoarea pregătită. După ce a citit scrisoarea, se poate întoarce la loc. 
Începeţi următorul dialog.   

Îmi puteţi spune cine a scris scrisoarea? (Permiteţi să se răspundă.) 
Cui a fost scrisă scrisoarea? (Permiteţi să se răspundă.) De ce a fost 
scrisă scrisoarea? (Permiteţi să se răspundă.)   

Săptămâna trecută am învăţat că Isus a înviat după ce a fost 
răstignit. A petrecut pe pământ mai mult de 40 de zile. În acest timp s-a 
întâlnit cu ucenicii şi prietenii Lui. Şi-a petrecut ultimii trei ani din viaţă 
învăţându-i pe ucenici să trăiască pe calea lui Dumnezeu. După înviere, 
lucrarea Lui pe pământ era încheiată. Era timpul pentru El să se 
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întoarcă în Cer. Chiar înainte să plece, a dat ucenicilor nişte nstrucţiuni 
asemănătoare cu cele pe care le-a dat mama lui Iulian şi Ionel când a 
plecat.   

La una dintre mesele pe care Isus a luat-o cu ucenicii Săi le-a spus : 
“Nu părăsiţi Ierusalimul, ci aşteptaţi darul pe care Tatăl Meu l-a promis, 
despre care M-aţi auzit pe Mine vorbind. Pentru că Ioan a botezat cu 
apă, dar în câteva zile voi veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt.”    

Chiar înainte să plece, a mai spus ucenicilor Săi “Toate puterea în 
cer şi pe pământ mi-a foat dată Mie. Mergeţi deci la toate popoarele şi 
faceţi ucenici, botezându-I în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului 
Duh şi învăţaţi-i să asculte tot ce v-am poruncit.” La puţină vreme după 
ce a spus asta ucenicilor, Isus s-a înălţat la Cer. Şi-a lăsat ucenicii şi 
prietenii pe pământ.  

Isus le-a spus ucenicilor să spună altora despre El. El nu a vrut ca 
ei să încerce să facă lucrarea asta fără ajutorul Lui. De aceea le-a spus 
să aştepte să vină Duhul Sfânt. Deşi Isus este acum în Cer, nu ne-a 
lăsat singuri. Duhul Lui Sfânt este aici cu noi.  

 

  Obiectul lecţiei 
 

Materiale:   

Lanternă 

Baterii pentru lanternă 

Resturi de hârtie 

mototolită în mingi mici.   
 

 
Puneţi trei copii care ştiu să citească să vină în faţă şi să citească 

următoarele versete. 
1. Matei 5:16: “Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, 

ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care 
este în ceruri.”   

2. Luca 11:35: “Ia seama, dar, ca lumina care este în tine să nu fie 
întuneric.” 

3. Fapte 13:47: “Căci aşa ne-a poruncit Domnul: „Te-am pus ca să fii 
lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului.” 

 
Isus vrea ca noi să fim lumini în această lume întunecată. De ce 

spune Isus despre lume că e în întuneric? (Permiteţi să se răspundă.) 
Lumea acesta a fost înşelată şi minţită de satan. Noi trebuie să spunem 
altora adevărul că Isus a murit pentru toţi şi că vrea ca toţi să Îl 
accepte. Totuşi, unii urmaşi ai lui Isus nu au fost lumini. Cum putem fi 
lumini aşa cum ne-a cerut Isus să fim ?   

Poate putem învăţa o lecţie de aici. Ridicaţi lanterna. Ce este asta ? 
Da, este o lanternă. Ce face această lanternă? (Permiteţi să se răspundă.) 
Aduce lumină acolo unde este întuneric exact cum noi trebuie să facem 
în această lume. Deci trebuie să aprindem o lanternă peste tot în lume? 
Asta trebuie să facem? (Permiteţi să se răspundă.) Nu, Isus nu vrea ca 
noi să avem o lanternă peste tot. El vrea ca vieţile noastre să 
« strălucească ». Vrea ca vieţile noastre să arăte că El trăieşte în noi şi 
ne-a schimbat. Să ne uităm la ce este în lanternă. Deschideţi lanterna. 
Această lanternă nu are nimic în ea. Arătaţi lanterna goală. Puneţi hârtia 
mototolită în lanternă. Dacă vom umple această lanternă cu gunoi, va 
putea lumina? Arpindeţi lanterna. Nu, gunoiul nu va face lanterna să 
lumineze. De ce avem nevoie ca lanterna să lumineze? (Periteţi să se 
răspundă.) Aşa este. Avem nevoie de baterii.  

 Scoateţi hârtia mototolită şi puneţi bateriile în lanternă. Aprindeţi 
lanterna. Isus şi Duhul Lui Sfânt sunt precum bateria noastră. Fără Isus 
în noi, nu putem lumina. Trebuie să ne umplem vieţile cu lucruri pure 
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de la El, nu cu gunoi păcătos. Pentru că Isus este în Cer, Duhul Sfânt 
este cel care trăieşte în noi. Duhul Lui Sfânt ne va face vieţile să 
lumineze.  

 
  Introducerea versetului de memorat 

 

Versete biblice: 

Ioan 10:7-14 
 

 
“Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie şi să prăpădească. Eu am 
venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug.” (Ioan 10:10).  

 
Este furtul un lucru bun? (Permiteţi să se răspundă.) Este ucisul un 

lucru bun? (Permiteţi să se răspundă.) Este un hoţ un om bun? (Permiteţi 
să se răspundă.) Cât timp a trăit Isus pe pământ, mulţi oameni erau 
păstori. Aveau turme de oi de care să aibă grijă. În fiecare zi duceau 
oile acolo unde era iarbă verde. Oile mâncau iarba în timpul zilei. Când 
soarele apunea, păstorul ducea oile la stână. Stâna ajuta ca animalele 
să fie în siguranţă faţă de animalele sălbatice care puteau să le 
mănânce. Păstorul dormea la uşa stânei pentru a-şi păzi oile. Într-o zi 
Isus a zis oamenilor din jurul Lui că oricine încearcă să îndeperteze 
oamenii de la El este ca un hoţ care fură o oaie. Versetul nostru de 
memorat spune : “Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie şi să 
prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug.” 
Hoţul încearcă să ia oaia de la păstor noaptea. Isus a spus în Ioan 10:11 
“Eu sunt păstorul cel bun.” Noi suntem ca oile, iar Isus este păstorul 
nostru. Versetul nostru de memorat de azi ne spune că Isus a venit ca 
noi să avem o viaţă minunată. Să spunem versetul de memorat 
împreună. Recitaţi versetul de memorat împreună.  

 

  Jocul pentru versetul de memorat 

Materiale:   

Tablă 

Cretă 

 

 
Pregătire: Scrieţi versetul de memorat pe tablă. Vedeţi exemplul de mai jos.   

 
Exemplu: 
Hoţul nu vine decât să    Am venit ca oile să aibă viaţă. 
 Fure,să ucidă şi să prăpădească.  .           şi să o aibă din belşug.   

 
Citiţi unul dintre cuvintele din lista de pe margine. Spuneţi copiilor să 

răspundă dacă acel cuvânt vine de la Dumnezeu sau de la hoţ.   
 
Exemplu: Învăţătorul spune “ură”. Copiii trebuie să răspundă “hoţul”. 
 
Puneţi copiii să repete cuvântul ură şi să spună partea din versetul de 

memorat. Copiii vor spune « Ură – Hoţul nu vine decât să fure, să ucidă şi 
să prăpădească. » 

 
Exemplu: Învăţătorul spune “pace “. Copiii trebuie să răspundă “Isus”. 

Pace-Am venit ca oile să aibă viaţă şi să o aibă din belşug.   
 
Învăţătorul trebuie să îi ajute pe copii răspunzând cu ei la început.  
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  Povestirea biblică 
  

“Înălţarea lui Isus ” 
 
Interpretare din Ioan 21 şi Fapte 1 

 
“Nu am prins nimic toată noaptea. Am putea să renunţăm”, s-a 

plâns Iacov. Unii dintre ucenicii lui Isus erau în barcă aruncând mrejele 
să pescuiască.   

Matei s-a lovit la degetul de la picior într-o parte a bărcii. “Iacov! Dă-
te din calea mea! Tu m-ai făcut să mă lovesc.” S-a aplecat şi şi-a frecat 
degetul. “A fost o noapte groaznică.”   

“Nu este vina mea,” a zis Iacov. 
Petru a vorbit: “Nu vă mai certaţi. Dacă Isus ar fi fost aici, nu v-aţi fi 

plâns atâta.” 
Cu menţionarea numelui Domnului lor, cei doi au încercat să se mai 

certe. Toţi şi-au continuat munca în linişte. Dar munca lor nu aducea 
niciun profit. Au muncit toată noaptea încercând să prindă peşte pentru 
a-l duce în piaţă dimineaţa, dar dacă nu ar fi ştiut bine, ar fi zis că nu 
există peşte acolo. Nu prinsesră nici măcar un peşte.    

“Mi-aş fi dorit ca Isus să fie aici. Îmi este dor de El.” A spus unul 
dintre ucenici rupând liniştea.   

“Haideţi să ne întoarcem la mal. Nu vom prinde nimic în noaptea 
asta. Va trebui să încercăm mâine noapte,” a decis Petru. 

Când barca s-a apropiat de mal, prietenii lui Isus au auzit o voce 
care îi striga. “Nu aţi prins niciun peşte?”  

Ucenicii nu vedeau clar cine le vorbea.  
“Nu este nimic în seara asta,” au răspuns omului de pe mal.   
“Arunaţi-vă plasa pe partea dreaptă a bărcii,” a spus omul.  
“Cine este omul acesta?” a întrebat Ioan.  
“Nu ştiu, dar am pescuit toată noaptea. Nu am prins nimic. Nu cred 

Aici sunt câteva 

sugestii de cuvinte: 

Pace 

Mânie 

Dragoste 

Bucurie 

Boală 

Bunătate 

Invidie 

Fericire 

Rănirea altora 

Ajutorul 

Frica 

Răbdare 

Cearta 

Ură 

Viaţă 
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că dacă vom muta plasa pe partea dreaptă va schimba ceva.” A spus 
unul dintre bărbaţi.  

“Haideţi să facem cu spune el. Nu avem nimic de pierdut.” A zis 
Petru.  

“Mda, am putea,” a zis Matei.  
Ucenicii lui Isus au aruncat mrejele în apă pe partea dreaptă a bărcii. 

Imediat au prins peşte. Ucenicilor nu le venea să creadă. Au tras de 
plasă ca să aducă peştele în barcă, dar plasa era aşa de plină de peşte 
încât nu o puteau pune în barcă.    

Petru a văzut miracolul care tocmai se întâmplase. Vechea lor plasă 
ţinea nu un peşte, nu 30, ci peste 100 de peşti mari ! Cum se putea asta 
fără un miracol de la Isus? Petru a sărit din barcă şi a înotat până la 
mal.   

“Eşti Tu, Doamne!” a zis Petru. Restul bărbaţilor l-au urmat pe Petru 
din barcă trăgând peştele. Când au ajuns la mal, i-au văzut pe Petru şi 
pe Isus.   

Isus le-a spus : “Aduceţi nişte peşte şi vom mânca împreună.” 
Ucenicii erau uimiţi. Isus stătea în faţa lor a treia oară de când 

reînviase. Isus a dat mâncare ucenicilor Săi. Le-a dat peşte şi nişte 
pâine. După ce au mâncat, Petru stătea lângă Isus.   

Isus l-a întrebat pe Petru, “Mă iubeşti?” 
“Sigur că da, Domnul meu!” Petru i-a promis lui Isus.  
“Atunci hrăneşte mieii mei.” 
Petru s-a uitat la Isus. Începuse să se aştepte la lucruri ciudate de la 

Isus. Dar la ce se referea ? Să hrănească mieii ? Isus nu avea miei. 
Petru s-a gândit o clipă. Oo, da! Isus îi spusese lui Petru înainte că El 
este ca un păstor. El are grijă de oamenii lui. Oamenii lui sunt mieii Lui. 
Isus îi spunea să hrănească mieii Lui – pe urmaşii Lui. Această 
provocare ne este dată şi nouă. Dacă îl iubim pe Isus vom avea grijă de 
oamenii lui.   

Mai târziu, după ce Isus a apărut la peste 500 de oameni, s-a întâlnit 
cu ucenicii Lui. Ucenicii aveau multe întrebări pentru Isus, dar Isus nu 
le-a spus mai mult decât aveau nevoie să cunoască. Opţional: Desenaţi-
L pe « Isus » pe tablă.   

“Urmaşii mei, voi veţi fi martorii mei până la capătul pâmântului!” a 
spus Isus ucenicilor. Când Isus a spus că vor fi martorii Lui, s-a referit 
că ei vor spune altora despre El şi despre mântuirea pe care a adus-o 
pe pământ. Isus ne-a spus asta tuturor. El vrea ca noi să spunem altora 
despre viaţa, moartea şi învierea Lui.   

Imediat ce a vorbit, S-a înălţat spre nori. Era uimitor! Domnul lor se 
ridica de pe pământ. Desenaţi nori în jurul lui Isus (Vedeţi exemplu de pe 
margine.) Ucenicii s-au uitat la cer la Domnul lor printre nori. A 
continuat să se înalţe până ce nu s-a mai văzut. Ştergeţi-L pe Isus. 
Uimiţi, ucenicii au continuat să se uite la nori.   

Deodată, doi bărbaţi stăteau lângă ucenici. Au vorbit cu ei şi le-au 
spus: „Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, 
care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-
aţi văzut mergând.”  (Fapte 1:11). Aceşti doi bărbaţi erau îngeri. Le-au 
spus că Isus se va întoarce într-o zi. Încă ne bazăm pe această 
promisiune care a fost făcută acum mulţi ani. Până ce se întoarce El, 
Duhul Lui cel Sfânt este aici cu noi să ne ajute să trăim o viaţă de 
creştini.  
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  Obiectul lecţiei 
  

Matei 28:18-19 spune, “Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a 
zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi 
faceţi ucenici din toate neamurile.” Isus vorbea cu ucenicii lui 
credincioşi. El le-a poruncit să meargă în toată lumea şi să facă ucenici 
sau urmaşi ai lui Isus. Ştim că Isus vrea ca şi noi să facem la fel.  

Alegeţi 5 copii din clasă. Aliniaţi-i umăr lângă umăr cu faţa la clasă. 
Învăţătorul va şopti la ureche celor 5 copii cuvintele “Isus mântuieşte.” Aveţi 
grijă să nu spuneţi cuvintele atât de tare încât copiii din clasă să audă. Nu 
spuneţi celor din clasă ce aţi şoptit copiilor aleşi.    

Învăţătorul se întoarce către clasă şi spune: Cine ştie ce le-am spus 
copiilor? (Permiteţi să se răspundă.) Sigur că nu ştiţi pentru că nu aţi 
putut auzi ce am zis. Uitaţi-vă la cei 5 copii. Duceţi-vă şi staţi la locurile 
voastre. Şoptiţi copiilor din dreapta şi din stânga voastră ce v-am spus 
eu. Aşteptaţi să facă ce le-aţi spus. Acum câţi dintre voi ştiu ce am spus 

primului grup de copii? Puneţi-i pe copii să ridice mâna. Pentru că eu am 
spus primului grup să meargă să spună altor doi copii, câţiva dintre voi 
ştiu ce am spus. Acum toţi care ştiţi ce am spus primului grup de copii, 
vreau să spuneţi copilului din faţă şi celui din spate. Aşteptaţi copiii să 
facă ce le-aţi zis.  Dacă ştiţi ce am spus primului grup de copii, ridicaţi 
mâna. (Permiteţi să se răspundă.) Spuneţi-mi ce am zis când am ajuns la 
3. Număraţi până la 3 şi copiii vor spune “Isus mântuieşte”.   

Isus a zis ucenicilor Săi “mergeţi în toată lumea şi spuneţi vestea 
cea bună”. Dacă ucenicii lui Isus nu ar fi spus altora despre El, niciunul 
nu ar fi ştiut despre vestea bună a mântuirii lui Isus. Isus ne-a cerut 
nouă să spunem altora despre El. Dacă nu aud vestea bună a lui Isus, 
nu pot primi darul vieţii veşnice a lui Dumnezeu.  

 

  Povestirea cu aplicare practică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poza 1 

 
 
 

 
“Vestea bună a lui Vlăduţ” 

 
Vlăduţ şi familia lui erau foarte săraci. Le era foarte greu să îşi ia 

mâncare şi adesea erau înfometaţi. Tatăl lui Vlăduţ lucra într-o fabrică, 
dar familia avea multe facturi de plătit, aşa că banii se duceau pe plata 
acelor facturi.   

“Mamă, ce mâncăm diseară?” a întrebat Sara, sora lui Vlăduţ.   
“Suntem foarte norocoşi pentru că avem fasole şi orez,” a răspuns 

mama copiilor ei înfometaţi. Gura copiilor s-a făcut apă numai când s-
au gândit la masa ce urma.   

“Nu mai durează mult până ce masa este gata.” 
Ziua următoare nu mai era mâncare pentru familie. Mulţi dintre 

prietenii lui Vlăduţ nu aveau nici ei multă mâncare. Era greu pentru 
multe familii să găsească bani pentru mâncare. Totuşi, erau câteva 
familii care aveau mâncare multă. Vlăduţ nu ştia cum fac asta, dar erau 
mereu fericiţi pentru că aveau multă mâncare. Vlăduţ se întreba adesea 
de ce unele familii aveau mâncare, iar altele nu aveau deloc.   

Într-o zi Vlăduţ se juca cu prietenii lui când un băiat a venit alergând 
la el. Îl mai văzuse undeva înainte. (Arătaţi poza 1.) 

“Bună, care este numele tău?” 
“Numele meu este Vlăduţ. Pe tine cum te cheamă?” 
“Numele meu e Dan.” 
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Poza 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poza 3 

 
 
 
 
 

 
Poza 4 

“Vrei să te joci cu noi?” a întrebat Vlăduţ. 
“Păi, vreau să îţi spun despre ceva ce te va interesa sigur.” 
Vlăduţ era curios ce avea băiatul să îi spună. Părea puţin ciudat. 

“Ce este?” a întrebat Vlăduţ. (Arătaţi poza 2.)  
“Am un prieten care dă mâncare. Vrea ca eu să spun tuturor celor 

interesaţi că sunt inivaţi să vină la el acasă şi să ia oricâtă mâncare au 
nevoie.” 

Vlăduţ s-a uitat la băiatul ciudat. “Îmi spui că acest om are multă 
mâncare şi o dă gratis?” 

“Exact. Vino şi ia din ea.” 
“Ce fel de mâncare?” Vlăduţ voia să ştie.  
Dan a enumerat o varietate de mâncăruri. Multe dintre ele erau 

preferatele lui Vlăduţ. “Omul are şi bomboane şi prăjituri, dar trebuie să 
ajungi înainte să se termine.”  

“Bomboane şi prăjituri?” 
“Da, mai bine te grăbeşti,” a zis Dan.  
Vlăduţ nu putea crede ce îi spunea Dan. Era aşa înfometat încât 

credea că ce îi spune Dan e prea bun să fie adevărat. Dar lui Vlăduţ îi 
era foame, aşa că s-a decis să meargă la acest om. Dan i-a spus unde 
locuia.   

“Mulţumesc că mi-ai spus, Dan,” Vlăduţ a zis în timp ce pleca. 
“Cu plăcere. Ştiu că te vei bucura,” Dan şi-a luat rămas-bun de la 

Vlăduţ.  
Vlăduţ a urmat instrucţiunile lui Dan şi a găsit casa omului fără 

probleme. Vlăduţ se aştepta la o vilă, dar casa aceasta era o casă 
medie. Vlăduţ nu ştia la ce să se aştepte în timp ce mergea spre uşă şi 
ţipa: “Alo! E cineva acasă?”  

“Bine ai venit! Trebuie să fi venit aici după nişte mâncare”, a spus 
gazda. “Vino şi mănâncă.” (Arătaţi poza 3.) 

Vlăduţ a intrat în casă şi a simţit mirosul minunat al tuturor felurilor 
de mâncare.   

“Care este numele tău?” a întrebat bărbatul. 
“Vlăduţ,” a răspuns el.  
“Încântat de cunoştinţă, Vlăduţ. Sper că mă vei vizita mai des. Poţi 

veni întotdeauna să mănânci cât ai nevoie. Sper că-ţi vei aduce 
prietenii şi familia şi pe oricine cunoşti. Masa mea este deschisă pentru 
oricine.” Zise omul drăguţ lui Vlăduţ. (Arătaţi poza 4.) 

Vlăduţ nu putea crede ce a auzit. “Deci mă pot  întoarce oricând să 
mănânc? Veţi avea mereu mâncare?” 

“Desigur.” 
“Şi îmi pot aduce familia?” 
“Chiar te rog!” a spus bărbatul. “Acum umpleţi farfuria şi mănâncă. 

Nu vreau să pleci înfometat. ” 
Vlăduţ a făcut cum i-a spus bărbatul. Şi-a umplut farfuria cu carne, 

orez, fructe şi legume. Şi-a încheiat masa cu îngheţată.   
“Ai terminat de mâncat, Vlăduţ?” a întrebat bărbatul.  
“Da, mulţumesc aşa de mult pentru mâncare ! Vreţi să fac ceva 

pentru a vă ajuta?” 
“Ei bine, ar fi un lucru. Îmi place să am oameni care vin şi mănâncă 

la masa mea. Am destul să ofer oricui vine. Te rog, spune oricui 
cunoşti să vină să mă vadă şi eu îi voi hrăni.”  

“Desigur, voi spune tuturor despre mâncarea delicioasă pe care o 
daţi. Voi face asta chiar acum.” 

Vlăduţ a sărit de la masă şi a fugit din casă. Trebuia să le spună 
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fraţilor şi surorilor lui. Şi părinţii lui ar vrea să ştie. Oh, şi toţi prietenii 
lui care erau aşa de înfometaţi! Nu mai putea de nerăbdare să le spună 
despre omul bun cu o masă plină de mâncare.   

Când a ajuns acasă, toată familia lui era acolo, inclusiv unchiul 
Jimi. Le-a spus bucuros despre bărbatul cu mâncare gratis. Voia să îi 
ducă la casa bărbatului ca să mănânce până ce se satură. Mama şi tatăl 
lui Vlăduţ erau siguri că băiatul minte. Totuşi, nimeni nu ar da mâncare 
gratis. Unchiul Jimi a spus că acest bărbat trebuie să vrea ceva de la 
cei care îi mănâncă mâncarea. Vlăduţ a insistat că se înşeală cu toţii. 
Bărbatul nu voia decât să ajute oamenii. După o discuţie lungă, tatăl şi 
mama lui Vlăduţ au decis să se ducă la casa bărbatului. Unchiul lui 
Vlăduţ, Jimi, nu a vrut însă să meargă. A spus că ar fi o pierdere de 
vreme. Când familia lui Vlăduţ a ajuns la casa bărbatului, totul era aşa 
cum le spusese copilul. Au mâncat o masă delicioasă şi s-au bucurat 
de compania bărbatului. S-au bucurat mult că au crezut ce le spusese 
Vlăduţ.  

Dan a spus lui Vlăduţ despre un bărbat care dădea mâncare gratis. 
Dan voia să împartă vestea bună cu toată lumea. Când Vlăduţ a 
descoperit darul minunat pe care omul îl dădea, a împărtăşit vestea 
bună cu familia lui. Tatăl şi mama lui au ales să creadă ce le spusese. 
Totuşi, unchiul lui, Jimi, a ales să nu creadă. 

 Isus ne-a cerut nouă să împărtăşim vestea Lui cea bună cu prietenii 
şi cu familia noastră. Precum familia lui Vlăduţ, unii vor crede, alţii nu. 
Vlăduţ a avut o mare bucurie să împartă acest dar minunat cu familia 
lui.  

 

  Concluzia lecţiei 
  

Unii dintre cei care sunteţi azi aici nu v-aţi dat niciodată viaţa lui 
Isus. Nu sunteţi ucenici ai lui Isus, pentru că nu I-aţi spus niciodată că 
voi credeţi în El şi nu I-aţi cerut să vă ia păcatul. Dacă aţi vrea să 
acceptaţi darul lui Isus, trebuie să Îi spuneţi că voi credeţi că a murit în 
locul vostru din cauza păcatului şi a revenit la viaţă. Dacă aveţi credinţa 
că asta e adevărat şi aţi vrea să acceptaţi darul mântuirii, ridicaţi mâna. 
Puneţi aceşti copii să vină în faţă şi să repete o rugăciune. Este o idee bună 
să aveţi un adult care să vorbească individual cu fiecare copil în caz că au 
întrebări.   

Unii dintre voi L-aţi acceptat pe Isus ca mântuitorul vostru, dar aţi 
ascultat de poruncile lui Dumnezeu? Mulţi dintre voi de aici nu aţi 
împărtăşit niciodată pe Isus cuiva. Dumnezeu ne-a poruncit să spunem 
altora despre Isus pentru ca ei să creadă în El. Dacă vreţi ajutorul lui 
Isus pentru a spune unei persoane în această săptămână despre El, 
ridicaţi mâna. Rugaţi-vă pentru copiii care au răspuns. Cereţi lui Dumnezeu 
să le dea ocazii şi putere să împărtăşească Evanghelia altora.  

 

  Provocarea săptămânală 
  

Am învăţat că Isus ne-a poruncit să mergem în toată lumea şi să 
spunem altora despre El. Cum putem face asta? Nu toţi se pot muta 
într-o altă ţară. Deci, cum putem ajunge la alte ţări pentru Isus? Avem o 
unealtă foarte puternică - rugăciunea! În fiecare zi în această 
săptămână, alegeţi o ţară diferită pentru care să vă rugaţi. Scrieţi ţara 
pentru care vă rugaţi pe o hârtie. La sfârşitul săptămânii, ar trebui să 
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aveţi 7 ţări pentru care v-aţi rugat. Asiguraţi-vă că v-aţi rugat ca 
oamenii din fiecare ţară să cunoască despre darul mântuirii lui Isus. Vă 
puteţi ruga pentru misionarii şi bisericile din acea ţară. Rugaţi-vă ca 
Dumnezeu să îi ajute să spună altora despre El. Ţineţi minte că 
Dumnezeu aude şi răspunde rugăciunilor noastre.  

 

  Cuvântul din vocabular 
 

Materiale:   

Câte o foaie cu fiecare 

literă a cuvântului din 

vocabular 

Scoci 

 

 
 

 
Înviere – Revenirea la viaţă după moarte, a fi înviat. 
 
Pregătire: Înainte de oră, lipiţi aleatoriu o literă din cuvântul înviere sub 
câteva scaune din clasă.  

 
Spuneţi cuvântul din vocabular copiilor. Puneţi copiii să îl spună pe 

silabe de câteva ori. Puneţi copiii să se uite sub scaunele lor să vadă dacă 
au vreo literă din cuvântul înviere lipită pe scaun. Puneţi copiii cu hârtiile să 
vină în faţa clasei. Alegeţi un copil care să pună cuvintele în ordinea corectă 
şi apoi să îl despartă în silabe. Amestecaţi copiii din nou şi alegeţi un alt 
copil să pună literele în ordinea corectă. Faceţi asta de câteva ori ca să 
înveţe despărţirea cuvântului din vocabular.  

 

  Joc recapitulativ 
 

Materiale:   

12 foi mici de hârtie 
 

 
“Întrecere până la învăţător” 
 
Pregătire: Faceţi bucăţi mici de hârtie cu numerele 1-6 scrise pee le. Faceţi 
două seturi (câte unul pentru fiecare echipă).  

 
Pentru a juca: 

1. Împărţiţi clasa în 2 echipe.  

2. Daţi foile numerotate voluntarilor de la fiecare echipă. Doisprezece 
copii (6 de la fiecare echipă) trebuie să stea pe scaun cu foile 
numerotate.   

3. Strigaţi un număr între 1-6. Cei doi copii cu numărul pe foaie se întrec 
până în faţa clasei. Primul copil care ajunge la învăţător, are primul 
şansa de a răspunde la o întrebare recapitulativă. Dacă răspunde 
corect, echipa lor primeşte 100 de puncte. Dacă nu răspund corect, 
celălalt copil are şansa de a primi 100 de puncte pentru echipa lui.   

4. Când copiii se întorc la scaunele lor, vor da numărul lor altuia care nu 
are.  

5. Continuaţi să jucaţi jocul astfel, strigând la întâmplare un număr între 1 
şi 6.  

6. Când au răspuns la toate întrebările, adunaţi punctele. Echipa cu cele 
mai multe puncte câştigă.  

Întrebări: 

1. Cine a venit să fure, să ucidă şi să prăpădească? (Hoţul sau satan.) 

2. Umpleţi spaţiul gol. Isus a poruncit ucenicilor să meargă în _________ 
şi să predice vestea bună. (Lume) 

3. În povestirea biblică, când ucenicii pescuiau, lăsând plasa în partea 
stângă a bărcii lor, ce le-a spus Isus să facă? (Să mute plasa în partea 
dreaptă.)  
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4. În povestirea biblică, cine nu mai avea răbdare să Îl vadă pe Isus aşa 
că a sărit din barcă şi a înotat până la ţărm? (Petru)  

5. Unde se găseşte versetul nostru de memorat în Biblie? (Ioan 10:10) 

6. În povestirea cu aplicare practică, ce i-a sus Dan lui Vlăduţ că dădea 
un om? (Mâncare) 

7. Pentru ca o lanternă să funcţioneze trebuie să punem baterii în ea. 
Pentru ca vieţile noastre să lumineze, ce trebuie să punem în sufletul 
nostru? (Pe Isus)  

8. Cum se desparte în silave cuvântul înviere?   

9. Ce a vrut omul bun din povestirea cu aplicarea practică să facă Vlăduţ 
pentru el? (A vrut ca Vlăduţ să spună altora despre mâncarea gratis.) 

10. După ce Isus a spus ucenicilor Săi că aveau să fie martorii Lui la toate 
popoarele, unde s-a dus El? (S-a înălţat spre nori şi a dispărut.) 

11. Ce au spus cei doi îngeri ucenicilor după ce Isus s-a înălţat la cer? (Că 
Isus se va întoarce la fel cum a plecat.)  

 

VIZUALE POVESTE
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