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KIDS QUEST 

Lecţia 10, Unit 3 

 

Acest material a fost preluat de la KIDS QUEST şi tradus în exclusivitate de  către 

KIDZ ROMÂNIA.  

 

Traducere:   Lavinia Creac 

    
  

Drepturile de autor aparţin organizaţiei A.G. - SUA.  

Acest material poate fi folosit GRATUIT la școala biblică pentru copii sau la orele de religie.  

Este INTERZISĂ REPRODUCEREA ŞI COPIEREA, sub orice formă, în vederea comercializării sau 

a altor scopuri ( website, DVD, CD, Radio -TV sau diferite alte publicaţii).   

Pentru mai multe informații: kidzromania@gmail.com . 

 

Isus vine 

înapoi 
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Isus vine 

înapoi 

Scopurile lecţiei:  

    Copiii vor înţelege că : 

1. Isus a promis că El pregăteşte un loc pentru 

noi.  

2. Isus a promis să se întoarcă pe pământ pentru 

noi.  

3. Nu ştim când se va întoarce Isus aşa că 

trebuie să fim mereu pregătiţi – trăind cu 

toată inima în felul în care Dumnezeu vrea.  

 

Lecţia biblică:   Fecioarele înţelepte şi cele 

nechibzuite 

   (Matei 25:1-13) 

 
 

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: Închinare 
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  Introducerea învăţătorului în lecţie  
  

Biblia ne spune că sunt pregătiri măreţe care au loc în Cer. Isus 
pregăteşte Cerul pentru a-i primi pe urmaşii Lui. Case, străzi de aur, porţi din 
perle uriaşe şi pietre preţioase vor împodobi oraşul, potrivit Apocalipsei, în 
timp ce aici pe pământ cunoaştem pacea şi bucuria iertării păcatelor noastre. 
Dar versetul de memorat de azi ne spune că « Vreau ca ei să o aibă din 
belşug”. Isus nu ne binecuvântează numai cu o viaţă îmbelşugată pe 
pământ, dar şi în viaţa care urmează. În Cer vom cunoaşte prezenţa Lui,fără 
corupţia păcatului. Nu este nevoie de soare sau de lună pentru că Gloria lui 
Dumnezeu dă lumină. « Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăieşte 
în spurcăciune şi în minciună; ci numai cei scrişi în Cartea Vieţii 
Mielului.”(Apocalipsa 21 :27).  Ne putem alătura creaturilor cereşti în 
închinarea pentru Dumnezeu în timp ce aşteptăm întoarcerea Mântuitorului 
nostru Isus. Putem cânta „Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu, Cel 
Atotputernic, care era, care este, care vine!” (Apocalipsa 4:8).“Iată, Eu vin 
curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.” 
(Apocalipsa 22:12).  

 

  Introducerea elevilor în lecţie 
 

Materiale:   

Tablă 

Cretă 
 

 
Pregătire: Desenaţi un ceas cu numere pe tablă. Lângă ceas scrieţi zilele 
săptămânii. Puteţi alege şi să faceţi un ceas din hârtie.  

 Câţi dintre voi ştiţi la ce oră începeţi şcoala? Alegeţi 2 sau 3 copii 
pentru a spune la ce oră încep şcoala în fiecare zi. Desenaţi limbile ceasului 
pentru a arăta ora pe care ei o zic. În ce zi a săptămânii veniţi la biserică? 
Alegeţi un copil să spună. Încercuiţi ziua pe tablă. Câţi dintre voi aţi fost la 
doctor? (Permiteţi să se răspundă.) Îmi puteţi spune la ce oră este 
următoarea programare la doctor? (Permiteţi să se răspundă.) Învăţătorul 
poare răspunde spunând: Poate că nu plănuiţi să vedeţi un doctor acum, 
dar toţi dintre voi vor merge la doctor cândva în viaţă. Dar nu ştiţi ziua 
sau ora din zi când veţi merge la doctor. Cine îmi poate spune sigur 
când va ploua? (Permiteţi să se răspundă.) Nimeni nu ştie vremea exactă 
când va ploua. Ştim că va ploua cândva în viitor, poate chiar azi, dar nu 
ştim exact când va fi asta.  

Isus ne-a spus că ceva important se va întâmpla în viitor, dar nu 
ştim când se va întâmpla. Nu ne-a spus anul când se va întâmpla, luna, 
ziua sau ora. Ne-a spus doar că sigur se va întâmpla. Ştiţi ce este? 
(Permiteţi să se răspundă.) Isus ne-a spus că El se va întoarce pe 
pământ. Ce zi minunantă va fi pentru creştinii de pretutindeni!  

 

  Introducerea versetului de memorat 

Materiale:   

Un pahar transparent  

Un ulcior de apă 
 

 
“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).  

 
Am învăţat că satan vrea să facă opusul la ceea ce a venit Isus să 

facă. Satan vrea să ne distrugă, dar Isus vrea să ne dea cel mai bun 
lucru posibil – viaţa veşnică. Viaţa veşnică este viaţa cu Dumnezeu 
care durează pentru totdeauna. El vrea ca noi să locuim în Cer cu El 
totdeauna.   

Versetul nostru de memorat spune “Eu am venit ca oile să aibă 
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viaţă, şi s-o aibă din belşug.” Credeţi că Isus vrea ca noi să ajungem în 
Cer şi atât? Nu, Isus vrea ca noi să avem o viaţă plină de sens în 
eternitate.   

Acest pahar ne reprezintă pe noi (ridicaţi paharul gol pentru ca cei din 
clasă să îl poată vedea.) Satan vrea ca noi să fim goi (întoarceţi paharul în 
jos pentru a arăta că nu este nimic în pahar.) Totuşi, Isus a venit pentru a 
ne da viaţa veşnică (turnaţi puţină apă în pahar). Vrea Isus să vă 
binecuvânteze doar puţin? Nu, El vrea să vă umple complet cu 
binecuvântările Lui. (Umpleţi paharul cu apă.) Isus a venit pentru ca noi 
să putem avea o viaţă plină cu dragostea Lui minunantă şi 
binecuvântări.  

  Jocul pentru versetul de memorat 
 
 
 
 

Materiale:   

14 baloane 

14 bucăţi mici de 

hârtie 

Pix sau creion 

 
Pregătire: Împărţiţi versetul în 7 părţi. Scrieţi părţile pe bucăţi mici de hârtie. 
Faceţi două seturi cu versetul de memorat – câte un set pentru fiecare 
echipă. Puneţi câte o hârtie cu o parte din verset în fiecare balon. Umflaţi 
balonul. Ţineţi cele două seturi cu versetul de memorat separate.   

 
Pentru a juca: 

1. Recitaţi versetul de 3 sau 4 ori cu clasa. Puneţi băieţii să zică versetul. 
Apoi, fetele să spună versetul. Spuneţi versetul cu clasa în şoaptă. 
Apoi spuneţi-l în timp ce bateţi din palme.  

2. Împărţiţi clasa în două echipe. Alegeţi 7 copii de la fiecare echipă. 
Fiecare echipă trebuie să stea grupată. Asiguraţi-vă să fie spaţiu între 
cele două echipe.   

3. Daţi fiecărei echipe un balon din baloanele pentru echipa lor.    

4. Când învăţătorul spune “hai”, copiii vor sparge balonul călcând sau 
sărind pe el. Vor lua bucata de hârtie care era în interiorul balonului şi 
o vor despacheta. Când echipa lor a spart toate baloanele, echipa 
trebuie să pună toate hârtiile cu versetul de memorat în ordinea 
corectă.   

5. Prima echipă care pune bucăţile din verset în ordinea corectă câştigă.  

6. Echipa care câştigă va recita versetul clasei.  

 

  Obiectul lecţiei 
  

Alegeţi 3 copii să vină în faţă pentru a ajuta la obiectul lecţiei. Spuneţi 
primului copil: Am nevoie de tine să stai aici şi să aştepţi ca eu să arunc 
acest pix din mână. Treaba ta este să prinzi pixul înainte să cadă pe 
podea. Staţi lângă copil şi ridicaţi mâna în aer ţinând pixul. Nu spuneţi 
copilului când o să aruncaţi pixul. Puteţi să îi daţi drumul imediat sau să mai 
aşteptaţi câteva secunde. Unii copii îl pot prinde, dar unii nu vor putea. Nu 
lăsaţi pixul chiar în dreptul mâinilor copilului pentru că va fi foarte uşor pentru 
el să îl prindă. O modalitate pentru a fi pregătit este să ai mâinile gata, 
să-ţi aminteşti să te gândeşti pentru când o să arunc pixul şi să nu fii 
distras.  Aruncaţi pixul pentru primul copil. După ce aţi făcut asta, mergeţi la 
al doilea copil. Ridicaţi mâna deasupra copilului.   

Ştiţi, 1 Petru 1:13 spune :” De aceea, încingeţi-vă coapsele minţii 
voastre, fiţi treji şi puneţi-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus 
la arătarea lui Isus Hristos.” (Aruncaţi pixul. Mergeţi la celălalt copil. 
Ridicaţi mâna deasupra copilului.)  Biblia spune: “Vegheaţi, dar, pentru că 
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nu ştiţi în ce zi va veni Domnul vostru.” (Matei 24:42) Aruncaţi pixul.   
V-am spus tuturor să fiţi pregătiţi să prindeţi pixul. Unii dintre voi au 
putut prinde pixul, alţii nu. (Dacă unii dintre copii au prins pixul, spuneţi 
următoarea propoziţie.) Ce aţi făcut să fiţi pregătiţi să prindeţi pixul? 
(Permiteţi să se răspundă.) Copiii se pot întoarce la locurile lor.  

 Trebuie să fim gata pentru întoarcerea lui Isus. Dacă nu vom fi gata 
pentru întoarcerea Lui, o vom rata. Biblia spune în 1 Corinteni 15:51-52 
“Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi, 
într-o clipă, într-o clipită din ochi”. Puneţi-i pe copii să clipească din ochi 
pentru a înţelege cât de repede se va întâmpla. Isus se va întoarce pentru 
cei ce Îi aparţin. Trebuie să ne punem încrederea în Isus pentru ca 
atunci când va veni ca fulgerul, ne va lua în Cer cu El.  Când am 
aruncat pixul, a fost rapid. Nu v-am avertizat. V-am spus că o să îl 
arunc, dar nu v-am spus când. S-a întâmplat repede şi dacă nu aţi fost 
pregătiţi, nu aţi prins pixul. Aşa este şi cu întoarcerea lui Isus. El ne-a 
spus că va reveni pentru cei care cred în El. Nu ne-a spus când va veni, 
dar noi trebuie să credem şi să veghem.   

Ce putem face să ne pregătim pentru venirea lui Isus ? (Permiteţi să 
se răspundă.) În primul rând, trebuie să Îi cerem lui Isus să fie Domnul 
şi Mântuitorul nostru. Trebuie să Îl rugăm să ne ia păcatul. În al doilea 
rând, trebuie să ne păzim de păcat. Aşa cum ne-a spus versetul de 
memorat, satan nu vrea ca noi să fim pregătiţi. Noi trebuie să ne ferim 
de păcat şi de rău. Biblia spune că cei cu inima curată Îl vor vedea pe 
Dumnezeu (Matei 5:8). De asemenea, trebuie să veghem pentru 
aşteptarea lui Isus. Dacă ne concentrăm asupra relaţiei cu Isus, vom fi 
pregătiţi.    

 

  Povestirea biblică 
 

Versete biblice: 

Matei 25:1-13 
 

Materiale:   

Lumânări 

Chibrituri sau brichetă 

5 borcane mici sau 

genţi pentru a 

reprezenta uleilul în 

plus 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Întoarcerea lui Isus” 
 
Pregătire: Dacă se poate, alegeţi 10 fete mai mari să joace rolurile a 10 

prietene. Dacă nu aveţi 10 fete disponibile, alegeţi un număr mai mic de fete.    
 
Când Isus a fost pe pământ, a vorbit despre a doua venire a Lui. În 

Ioan 14 :3 şi 4 a zis “Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă 
voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi. 
Ştiţi unde Mă duc şi ştiţi şi calea într-acolo." Pentru că Isus ne-a spus 
că se va întoarce, noi Îl putem crede pentru că El nu Îşi încalcă 
niciodată o promisiune.  

Când Isus a vorbit despre întoacerea Lui, a vorbit adesea în pilde 
sau poveşti. A spus odată pilda a 10 fecioare care aşteptau să meargă 
la o nuntă. Pe vremea când trăia Isus pe pământ, mirele venea la casa 
miresei pentru a o lua la nuntă. Mireasa petrecea mult timp pregătindu-
se pentru nuntă. Mireasa alegea unele dintre cele mai apropiate 
prietene pentru a o ajuta să se gătească pentru nunta ei. În această 
poveste sunt 10 prietene. După ce mireasa era gata să îşi întâlnească 
mirele, prietenele ei mergeau afară şi îşi aşteptau să vină. Mirele era 
foarte ocupat cu pregătirile pentru mireasa lui aşa că prietenele nu 
ştiau exact când avea să vină. Trebuia să fie pregătite pentru o 
aşteptare lungă. Pentru că nu era electricitate, în vremurile acelea 
prietenele aduceau lămpi cu ulei sau torţe pentru a putea vedea. 

Spuneţi fetelor să stea pe jos sau pe scaune în faţa clasei. Asiguraţi-vă 

Most likely the oil 

lamps were like a 

torch. A torch would 

have been a long pole 
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că cei din clasă le pot vedea. Daţi câte o lumânare fiecărei fete. Toate îşi 
aduceau lămpile sau torţele. Cinci dintre prietene au adus şi ulei în plus 
în caz că li se termina. Daţi primelor 5 fete câte o pungă mică sau un 
borcan. Erau gata pentru o aşteptare lungă. Curând întunericul a venit 
şi a trebuit să îşi aprindă lumina să vadă. Aprindeţi lumânarea fiecărei 
fete. Au aşteptat până la ora 8, apoi 9. Ochii le erau deja obosiţi. 
Munciseră toată ziua să o ajute pe mireasă să se pregătească. Spuneţi 
fetelor să se prefacă ca şi cum ar fi somnoroase. În cele din urmă nu au 
mai putut veghea. Au adormit toate. Fetele se lasă pe jos sau se lasă una 
pe cealaltă şi dorm în timp ce îşi ţin lumânarea. În timp ce dormeau, 
luminile lor s-au stins. Învăţătorul va stinge fiecare dintre cele 10 lumânări. 
Era aşa de bine să doarmă. Erau foarte obosite.   

Deodată au auzit strigătul – MIRELE VINE! (Asiguraţi-vă că strigaţi.) 
Ăsta era momentul pe care îl aşteptaseră. Era aşa de emoţionant. În 
sfârşit, era aici. Fetele au tresărit. S-au întins, au căscat şi şi-au pregătit 
lămpile să lumineze. Prima fată a curăţat fitilul lămpii ei, a mai pus 
puţin ulei şi a aprins lampa. (Învăţătorul aprinde lumânarea primei fete.) A 
doua fată a curăţat fitilul lămpii ei, a mai pus puţin ulei şi a aprins 
lampa. (Învăţătorul aprinde lumânarea celei de-a doua fată.) A treia fată a 
curăţat fitilul lămpii ei, a mai pus puţin ulei şi a aprins lampa. 
(Învăţătorul aprinde lumânarea celei de-a treia fată.) A patra fată a curăţat 
fitilul lămpii ei, a mai pus puţin ulei şi a aprins lampa. (Învăţătorul 
aprinde lumânarea celei de-a patra fată.) A cincea fată a curăţat fitilul 
lămpii ei, a mai pus puţin ulei şi a aprins lampa. (Învăţătorul aprinde 
lumânarea celei de-a cincea fată.)  

Ele erau foarte entuziasmate. Erau gata să îl întâlnească pe mire. 
Pentru celelalte pietene, nu era însă niciun entuziasm. Au curâţat fitilul 
şi au încercat să aprindă lămpile, dar îşi folosiseră tot uleiul. Nu 
aduseseră în plus. Oo, nu! Ce să facă? S-au întors către cele 5 care îşi 
aprinseseră lămpile şi le-au zis “Putem să folosim şi noi puţin din uleiul 
vostru?” Cele 5 fete pregătite au spus “Nu, dacă vă dăm şi vouă din 
uleiul nostru, nu vom avea destul. Mergeţi la magazinul unde se vinde 
ulei şi cumpăraţi-vă.” Aşa că cele 5 fecioare nepregătite au plecat să ia 
ulei. (Cele 5 fete merg la margine.)  

În timp ce erau plecate, mirele şi toţi prietenii lui au sosit. Cele 5 
fete pregătite s-au alăturat sărbătorii. Era aşa de frumos. Au cântat şi 
au dansat în timp ce mergeau pe străzi. (Spuneţi celor 5 fete cu lumânări 
să meargă sau să sară până în spatele clasei. Când ajung acolo spuneţi-le 
să îşi stingă lumânările.)   

Când cele 5 fete nepregătite s-au întors, toţi erau plecaţi. Plecaseră 
toţi la casa mirelui pentru petrecerea nunţii. (Cele 5 fete nepregătite vin 
în mijlocul clasei.) Aşa că cele 5 fecioare s-au grăbit la casa lui. (Fetele 
merg lângă un perete sau o uşă.) Dar nimeni nu a răspuns. Au bătut mai 
tare. (Fetele bat din nou.) De data aceasta mirele a răspuns la uşă. A 
spus « Cine sunteţi ? » Fetele au răspuns “Am venit pentru petrecerea 
de nuntă.” El a spus “ Nu vă cunosc,” apoi a închis uşa. Fetele au 
plecat triste şi au ratat petrecerea pentru că erau nepregătite. (Fetele se 
întorc la locurile lor.)   

Isus a încheiat pilda spunând “Vegheaţi, dar, căci nu ştiţi ziua, nici 
ceasul în care va veni Fiul omului.” (Matei 25:13) Este adevărat, nu ştim 
când Isus se va întoarce după noi, dar trebuie să fim gata pentru 
revenirea Lui.  

Ziua în care Isus va reveni va fi o zi minunată pentru cei ce cred în 
El. Putem să aşteptăm cu nerăbdare momentul în care Isus ne va lua în 

Cel mai probabil 

lămpile cu ulei erau 

ca nişte torţe. O 

torţă era un băţ 

lung cu cârpe puse 

în partea de sus a 

băţului. Cârpele 

erau îmbibate în 

ulei de măsline. 

Torţele dădeau 

suficientă lumină 

pentru petrecerea 

de nuntă până la 

paradă şi 

sărbătoarea pe 

stradă.  
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noua noastră casă în cer pe care El a pregătit-o pentru noi. Isus a spus 
în Ioan 14:2 “În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, 
v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce 
şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo 
unde sunt Eu, să fiţi şi voi.” 
 

  Obiectul lecţiei 
 
 
 
 

Materiale:   

Două feluri diferite de 

autocolant sau hârtie 

de 2 culori (câte o 

foaie pentru fiecare 

culoare) 

Va fi nevoie de scoci 

dacă folosiţi hârtie 

 

 

Versetele biblice: 

Matei 7:23 

Matei 16:27 

Romani 2:6 

2 Tesaloniceni 1:7-10 

1 Petru 5:4 

 

 
 
 

 
Pregătire: Alegeţi de la 10 la 15 copii pentru a vă ajuta cu obiectul lecţiei. Un 
copil îl va reprezenta pe satan. Un copil va fi Isus. Nu spuneţi celor doi copii 
pe cine reprezintă. Ceilalţi copii reprezintă oamenii de pe pământ.  

Dacă folosiţi hârtie în loc de autocolant, tăiaţi hârtia în pătrate de 3 cm x 
4 cm. Cei doi copii care îi reprezintă pe Isus şi pe satan vor trebui să 
folosească scoci pentru a lipi hârtia de ceilalţi copii. Daţi celor doi copii un 
număr egal de hârtii, o culoare pentru fiecare copil. Ar trebui să aveţi destule 
pătrate de hârtie cât pentru fiecare copil care reprezintă oameni de pe 
pământ. (Dacă sunt 10 copii, ar trebui să aveţi 5 pătrate de fiecare culoare.)  

 
Câtor dintre voi vă plac petrecerile? (Permiteţi să răspundă.) Tuturor 

ne plac. Tuturor ne plac muzica bună, prietenii, jocurile şi mâncarea 
bună. Să ne închipuim că eu dau o petrecere mare. (Invitaţi copiii aleşi să 
vină în faţa clasei. Daţi reprezentanţilor lui Isus şi satan câte un set de 
pătrate.) Spuneţi copiilor următoarele :   

(Numele copilului care îl joacă pe Isus) şi (Numele copilului care îl joacă 
pe satan) vor încerca să vă atragă în echipa lor. Vă vor lipi un pătrat 
colorat pe spate. Toţi trebuie să vă mişcaţi în timp ce încearcă să vă 
eticheteze. Odată ce aţi fost etichetat, trebuie să nu vă mai mişcaţi şi să 
staţi nemişcaţi. Fiecare dintre voi nu poate fi etichetat decât o dată.  
Spuneţi copiilor să înceapă să se mişte. Cei doi copii îi vor eticheta pe 
ceilalţi. (Dacă vreţi, puteţi pune muzică în timp ce se desfăşoară jocul.) 
Odată ce toţi copiii au un pătrat colorat pe spate, spuneţi-le copiilor să se 
facă două grupuri, câte unul pentru fiecare culoare. Reprezentanţii lui Isus şi 
ai lui satan vor sta cu grupul lor.    

Biblia ne spune că atunci când se va întoarce Isus El îi va pedepsi 
pe cei care nu Îl cunosc pe Dumnezeu şi nu Îl ascultă. El va răsplăti 
fiecare persoană potrivit cu ceea ce au făcut. Mulţi oameni nu vor 
realiza că au luat decizia greşită în a nu crede că doar Isus poate ierta 
păcatele lor înainte să fie prea târziu. Trebuie să luăm decizia să 
credem ce ne spune Isus înainte ca El să se întoarcă. Dacă se va 
întoarce şi noi nu ne-am hotărât, este prea târziu. Vom rata momentele 
minunate din cer precum fecioarele nepregătite au ratat petrecerea 
nunţii. Azi echipa lui  (Numele copilului care îl joacă pe Isus) reprezintă 
oamenii care au ales să creadă în Isus. Să arătăm că suntem fericiţi şi 
entuziasmaţi. (Încurajaţi copiii să bată din palme, să sară în sus şi jos şi să 
pară bucuroşi.) Echipa lui (Numele copilului care îl joacă pe satan) 
reprezintă oamenii care au ales să nu Îl creadă pe Isus. Pot să vă spun 
sigur că nu vor fi fericiţi. (Spuneţi copiilor să pară supăraţi.) Biblia ne 
spune că ei vor fi pedepsiţi în loc să sărbătoarească. Isus ne vrea pe 
fiecare dintre noi la marea sărbătoare din cer. alegeţi să Îl urmaţi şi veţi 
putea fi acolo. Copiii se pot întoarce la locurile lor. 
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  Povestirea cu aplicare practică 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poza1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poza 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Timi şi marea cursă” 

 
Timi s-a trezit ca de obicei la 4 dimineaţa. Era timpul ca el să iasă la 

alergat. S-a ridicat încet din aşternutul lui cald şi a păşit uşor peste 
fratele său mai mare, Nini. (Arătaţi poza 1.)  Dar nu a făcut destulă 
linişte. Nini s-a trezit şi a apucat piciorul gol al lui Timi.  

“Ce faci?” a întrebat cu vocea somnoroasă.  
Timi nu a răspuns.  
“Te duci din nou la alergat, nu? De ce nu renunţi la acel vis 

prostesc de a alerga la Olipiadă? Aşa vei dormi mai mult şi nu mă vei 
mai trezi pe mine dimineaţa.” 

“Îmi pare rău. O să încerc să fac mai puţină gălăgie,” spune Timi 
fratelui său. Nini s-a întors pe cealaltă parte şi s-a pus să doarmă.   

Timi a mers afară. Şi-a întins picioarele, apoi imediat a început să 
alerge. A trebuit să se grăbească pentru a se întoarce să îi ajute pe tatăl 
şi pe fraţii săi cu cireada de vite. Timi a prins ritmul. A plănuit să alerge 
7 km înainte de a se întoarce acasă să îşi ajute familia la treburile 
zilnice. Muşchii îi erau încordaţi şi îl durea genunchiul, dar a continuat 
să se pregătească pentru cursa ce urma. Voia să fie pregătit pentru 
cursa ce avea să îl ducă la Olimpiadă. Timi nu ştia când avea să aibă 
loc cursa. Trăia departe de oraş, dar ştia că nişte oameni vor veni să 
întrebe dacă vrea cineva să alerge la Olimpiadă. Dacă da, trebuia să 
alerge la o cursă pentru a vedea dacă sunt destul de buni. Dacă se 
calificau, alergau la o altă cursă în capitală. Câştigătorul acelei curse 
reprezenta ţara lor la Olimpiadă.  

Timi era un alergător bun, dar nu era mereu uşor să se pregătească 
pentru cursă. Trebuia să aibă un corp puternic. Fratele lui râdea de el 
pentru că se gândea că are vreo şansă să alerge la Olimpiadă. (Arătaţi 
poza 2.) De multe ori alţi băieţi spuneau lucruri precum, “Uite-l pe 
alergătorul olimpic! Uitaţi cum şchiopătează!” când se lovea. Unul 
dintre fraţii lui mai mici, Beni, era mai drăguţ decât ceilalţi. Mergea în 
particular la Timi şi îl întreba “De ce alergi aşa de mult? Trebuie să 
muncim ore întregi pe parcursul zilei şi tu nu îţi faci timp să te 
odihneşti. În timpul în care ar trebui să dormim tu te ridici şi alergi. 
Oamenii cu Olimpiada probabil că nu vor veni până mai târziu în vară. 
De ce nu o laşi moale o perioadă? Este în regulă să îţi faci puţin timp 
pentru tine. Distrează-te. Vino cu noi la pârâu la amiază în loc să mergi 
să alergi.” Şi Beni plănuia să meargă la Olimpiadă, dar voia să se 
antreneze mai târziu în vară. Credea că oamenii nu vor veni decât 
atunci. Planul lui Beni era să se relaxeze vara şi apoi să se antreneze 
pentru Olimpiadă cu Timi.   

Timi nu se relaxa. Ştia că este important să se antreneze în fiecare 
zi. Cu cât se antrena mai mult cu atât era mai puternic. Voia să fie gata 
când oamenii veneau. Nu îşi putea micşora efortul. Timi se antrena din 
toată inima.  

Într-o zi Timi muncea la cireada familiei lui când l-a văzut pe fratele 
lui mai mic alergând către el. (Arătaţi poza 3.)   

“Ce e, Beni?”a întrebat Timi. Ştia că ceva important se întâmpla 
dacă fratele lui se grăbea aşa tare să vorbească cu el.  

“Sunt oamenii! Sunt aici. Vor ca cei interesaţi de Olimpiadă să se 
întâlnească cu ei în această după-amiază. Vor face o cursă pentru a 
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Poza 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poza 4 

vedea cine se califică ca să alerge la cursa din capitală. »  
Timi nu putea crede! Ziua venise, iar Timi nu putea fi mai pregătit. 

Se pregătise pentru această zi şi ştia că va fi în stare să le arăte 
oamenilor că aleargă tare.   

Beni nu era la fel de încrezător. “Nu eram gata pentru asta! Am 
 crezut că vor veni mai târziu. Nu sunt gata să alerg la o cursă de 5 km. 
Nici nu ştiu dacă pot rezita cursei şi ştiu că nu pot alerga tare. Pot la fel 
de bine să nici nu mă prezint la cursă.”  

Lui Timi îi părea rău pentru fratele său. Fratele lui voia şi el să 
meargă la Olimpiadă, dar nu îşi făcuse timp să se pregătească. Dar nu 
mai puteau face nimic acum. Dacă voiau să meargă la Olimpiadă, 
trebuiau să se prezinte la cursă.  

În amiaza aceea, Timi s-a calificat pentru cursa din capitală. (Arătaţi 
poza 4.) A alergat mai tare decât toţi din cursă. Oamenii au spus că 
timpul lui l-a făcut unul dintre cei mai rapizi oameni din ţară. Au spus 
că sunt siguri că Timi va merge la Olimpiadă. Aveau dreptate. Timi a 
alergat la cursa din capitală şi a câştigat. Timi era foarte fericit. Şi 
familia lui era fericită. Muncise foarte mult ca să îşi reprezinte ţara la 
cea mai mare cursă care a fost vreodată. Visul lui a devenit realitate.  

Deşi Timi a trebuit să sufere şi să muncească din greu, era pregătit 
pentru oamenii cu Olimpiada. Fratele lui, Beni a lăsat la o parte 
alergatul aşa că nu a fost gata pentru sosirea oamenilor cu Olimpiada. 
A crezut că ei vor veni acolo mai târziu. 

Isus ne-a spus că vine după noi. Să ne pregătim pentru revenirea lui 
Isus precum a fost Timi pregătit pentru oamenii aceia.  Nu putem fi 
leneşi, gândindu-ne că Isus va veni când vom fi bătrâni. Nu ştim când 
se întoarce Isus, dar El ne-a spus să fim gata. Haideţi să trăim cu toată 
inima aşa cum vrea Dumnezeu. Să Îi slujim cu vieţile noastre pentru a fi 
gata pentru întoarcerea lui surpriză.  

  Concluzia lecţiei 
  

Azi am auzit că Isus este în Cer şi pregăteşte un loc pentru noi. 
Trebuie să fim mereu gata pentru întoarcerea Lui. Felul în care noi ne 
pregătim este rugându-L pe El să ne ia păcatele.  

 
1. L-ai rugat pe Isus să facă asta? Dacă nu, acum este timpul. Dacă 

ai vrea să Îl rogi pe Isus să trăiască în viaţa ta pentru a fi pregătit 
pentru întoarcerea Lui, ridicaţi mâna. (Rugaţi-vă cu cei care au 
răspuns. Dacă se poate, luaţi o persoană care să vă ajute şi să 
vorbească indiviual cu aceşti copii.)  

 
2. Unii dintre voi aţi cerut lui Isus să vă ia păcatul, dar nu trăiţi o 

viaţă pregătită pentru întoarcerea Lui. Să nu fiţi ca fecioarele din 
poveste care nu erau gata şi să rataţi minunata sărbătoare a 
întoarcerii lui Isus. Haideţi să stăm puţin timp şi să ne gândim 
dacă suntem sau nu gata pentru întoarcerea Lui. Dacă trebuie, 
cereţi lui Dumnezeu să vă ierte pentru că aţi fost leneşi în relaţia 
cu Isus. Faceţi un legământ să fiţi gata pentru întoarcerea Lui. 
(Încheiaţi acest timp cu rugăciune.)  
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  Provocarea săptămânală 

 
 
 
 
 

 

 
1 Ioan 2:28 spune, “Şi acum, copilaşilor, rămâneţi în El, pentru ca, 

atunci când Se va arăta El, să avem îndrăzneală şi, la venirea Lui, să nu 
rămânem de ruşine şi depărtaţi de El.” Noi trebuie să trăim mereu în 
felul în care vrea Dumnezeu pentru a fi pregătiţi la întoarcerea lui Isus. 
Câteodată uităm şi cădem în fapte păcătoase. În timp ce vă pregăiţi în 
fiecare zi din această săptămână, când vă îmbrăcaţi sau vă spălaţi pe 
dinţi puneţi-vă o întrebare: Dacă Isus ar reveni azi, aş fi gata? Faceţi 
efort în plus în fiecare zi pentru a trăi cum vrea El. Ţineţi minte, Duhul 
Sfânt vă va ajuta. Dacă faceţi vreo greşeală, cereţi-I iertare. El vă 
iubeşte şi vrea să fiţi gata la întoarcerea Lui.  

Acum câteva săptămâni la Provocarea săptămânală, v-am rugat să 
faceţi o listă cu lucrurile pe care le ştiţi despre Isus. Unii dintre voi aţi 
scris lucruri precum: Isus a fost trimis de Dumnezeu pe pământ, Isus 
ne iubeşte şi numai Isus îmi poate lua păcatul. Pe parcursul ultimelor 9 
lecţii am învăţat despre Isus. Dacă v-aţi păstrat lista, acum puteţi 
adăuga la ea. Unele dintre lucrurile pe care le-am învăţat despre Isus 
sunt: Isus este om şi Dumnezeu, Isus a murit pentru păcatul meu, Isus 
a înviat din morţi, numai Isus îmi poate lua păcatul şi Isus va reveni.   

Aduceţi listele duminica viitoare şi vă voi pune pe câţiva dintre voi 
să le citiţi clasei.  

 

  Cuvântul din vocabular 
  

 
Înviere – Revenirea la viaţă după moarte, a fi înviat  

 
Ştim că Isus a înviat – s-a întors la viaţă. El este mai puternic decât 

satan. Satan a încercat să Îl oprească pe Isus să facă posibil pentru noi 
să avem păcatele iertate. Când Isus a înviat din morţi, l-a biruit pe 
satan. Pentru că Isus a înviat, noi trăim spiritual în loc să fim morţi 
spiritual. Haideţi să jucăm un joc pentru a ilustra asta.  

 
Pentru a juca: 

1. Alegeţi 10 copii care să joace. Alegeţi un copil care să fie “acel”.   

2. Daţi copiilor limite unde se pot juca pentru a nu alerga în toată clasa. 
Tineţi-i în faţa clasei.  

3. Spuneţi la 9 dintre copii că trebuie să sară într-un picior. Nu pot folosi 
ambele picioare. “Acel” copil îi va urmări şi va atinge un alt copil. Când 
acest copil este atins, el sau ea trebuie să stea jos acolo unde au fost 
atinşi.   

4. Când « acel » copil a atins toţi copiii, se va întoarce la locul lui. Să 
presupunem că aceşti copiii nu au auzit niciodată de Isus. Ei nu 
ştiu că au nevoie ca păcatele lor să fie iertate. Am spune că sunt  
morţi spiritual. Isus nu vrea ca nimeni să fie mort în păcatul lui. 
Pentru că El a înviat, El ne poate da viaţă spiritual şi eliberare de 
păcat.  

 

 

 

Amintiţi copiilor că 

săptămâna viitoare 

este o lecţie 

recapitulativă. 

Încurajaţi-i să 

repete versetele 

de memorat pe 

parcursul 

săptămânii.  Dacă 

se poate daţi-le 

acasă o hârtie care 

să le amintească 

cuvintele din 

vocabular.  
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5. Învăţătorul va alege un alt copil să vină în faţă. Acest copil va atinge 
copiii pe mâini. Când face asta, copiii se pot ridica şi se pot mişca din 
nou. Numai Isus ne poate da viaţă. Toţi copiii se pot întoarce la 
locurile lor.  

 

  Joc recapitulativ 
 

Materiale:   

Două mingi sau baloane 
 

 
“Pasează mingea” 
 
Pentru a juca: 

1. Împărţiţi clasa în două echipe. Alegeţi câte un membru de la fiecare 
echipă pentru a număra fiecare membru al echipei lui. Spuneţi copiilor 
să îşi ţină minte numărul. Cei 2 copii se pot întoarce la locurile lor.  

2. Daţi o minge fiecărei echipe. Învăţătorul va striga un număr. Echipele 
trebuie să dea mingea copilului cu acel număr din echipa lor. Copiii nu 
pot arunca mingea. Trebuie să dea mingea din mână în mână. Dacă 
se arungă mingea, echipa este descalificată turul acela. (Exemplu: 
Învăţătorul strigă 16. Copiii din ambele echipe trebuie să dea mingea 
fiecare rând, de la persoană la persoană până ajunge la a 
şaisprezecea persoană.)  

3. Echipa în care mingea ajunge la copilul potrivit, răspunde la prima 
întrebare recapitulativă. Copilul care stă pe locul cu numărul indicat de 
învăţător va răspunde la întrebare.  

4. Dacă va răsăunde corect la întrebare, echipa primeşte 100 de puncte. 
Dacă nu răspunde corect la întrebare, se joacă o altă tură. Mingea va 
începe de unde s-a oprit rândul trecut. Învăţătorul va striga un alt 
număr.   

5. Continuaţi să vă jucaţi astfel până ce s-a răspuns la toate întrebările 
recapitulative. Echipa cu cele mai multe puncte câştigă jocul.  

 
Întrebări: 

1. Când se va întoarce Isus? (Nimeni nu ştie. Numai Dumnezeu ştie.) 

2. Ce se va întampla cu oamenii care nu sunt gata pentru întoarcerea lui 
Isus? (Vor fi pedepsiţi.) 

3. Potrivit versetului nostru de memorat, de ce a venit Isus pe pământ? 
(Pentru ca noi să avem viaţă din belşug.) 

4. Care este 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). 

5. Pentru ce se pregătea Timi? (Pentru Olimpiadă) 

6. Am învăţat că Isus vine ca un fulger sau ca o _____ de ochi. (Clipire) 

7. Pentru că nu ştim când se întoarce Isus, trebuie să fim ______ ca El 
să vină în orice clipă. (Pregătiţi sau gata) 

8. Ce nu aveau 5 din cele 10 fecioare? (Ulei pentru lămpile lor.) 

9. Numiţi un lucru pe care îl putem face pentru a fi pregătiţi pentru 
întoarcerea lui Isus. (Să îl rugăm pe Isus să ne ierte păcatul, să 
ascultăm de Isus, să ne rugăm şi să cerem lui Dumnezeu să ne ajute 
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să-I fim plăcuţi cu viaţa noastră, sau orice răspuns asemănător 
acestora.)  

10. Ce a promis Isus că va face în Cer înainte să se întoarcă după noi? 
(Va pregăti un loc pentru noi în Cer.)  

  Pregătirea lecţiei 
  

Este o scenetă în lecţia recapitulativă de săptămâna viitoare. Va fi 
nevoie de patru băieţi mai mari. Este o idee bună să alegeţi copiii pentru 
rolurile din scenetă şi să vorbiţi cu ei săptămâna aceasta. Dacă se poate, 
daţi-le o copie după scenariu pentru a putea exersa acasă. Asiguraţi-vă că 
aveţi copiii după rolurile lor săptămâna viitoare în caz că ei le uită acasă. 
Dacă nu sunt 4 băieţi disponibili, alegeţi 4 fete. Sceneta va trebui modificată 
dacă alegeţi fete.  

 
VIZUALE 
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