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 1. Regele Regilor 

Acest material a fost realizat exclusiv de către KIDZ ROMÂNIA.     

TEXT: Janet Cunningham, Tamara Henkes, Rachelle Terry & Graţian Şerban 

TEHNOREDACTARE: Janet Cunningham 

 

 

    ȘCOLARI  



                                                                                                              PAȘTE: 1. Regele Regilor, Şcolari 2 

www.KIDZROMANIA.com 

 EXPLICAŢII 

 

 

Acest material face parte dintr-un set de 4 lecţii şi conţine informaţii despre 

evenimentele legate de Intrarea Domnului Isus în Ierusalim, Săptămâna 

Patimilor, Învierea Domnului şi Arătare Domnului Isus lui Toma. Deşi 

toate conțin informaţii despre aceste evenimente, fiecare buletin are o temă 

individuală şi un obiectiv anume. De aceea, vă rugăm să păstraţi 

recomandările noastre pentru o bună desfăşurare a orelor şi o bună derulare a 

lecţiilor. 

 

Vă recomandăm aşadar, ca prima lecţie, Regele regilor, să o prezentaţi cu o 

săptămână înainte de Duminica Floriilor. Tocmai de aceea, vă rugăm nu 

puneți în această lecţie accentul pe sărbătoarea de Florii, ci să subliniaţi tema 

Regele regilor. În săptămâna următoare, în Duminica Floriilor, va fi tema 

Mielul lui Dumnezeu. Aici vom vorbi despre cum Dumnezeu a făcut un mare 

sacrificiu, dându-l pe Isus pentru noi, şi cum Domnul Isus a suferit moartea pe 

cruce, fiind blând ca un miel. În duminica de Paște va fi lecţia Speranţa 

Învierii, care are drept scop înţelegerea de către copii că Isus a adus prin 

învierea Sa speranţa că şi noi vom învia după ce acest trup al nostru de carne 

va pieri. În sfârşit, ultima lecţie din această serie îi va aduce în prim plan pe 

Isus şi pe Toma. Ideea centrală este că Isus nu s-a supărat pe necredinţa lui 

Toma, ci a fost sensibil la cererile lui şi i s-a descoperit personal. Isus aduce 

lumina şi în viaţa noastră şi ne dă credinţă aşa cum a făcut şi cu Toma.  

 

Lecţiile biblice se vor derula în această serie de lecţii sub forma unui interviu, 

deci este de preferat ca persoanele care interpretează un rol ce apare în toate 

cele patru lecţii să fie disponibile de fiecare dată.  

 

 

MULTĂ BINECUVÂNTARE ÎN PREZENTAREA ACESTEI SERII DE 

LECŢII! 
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Imaginaţi-vă împreună cu copiii câteva situaţii pe care va trebui să le simulaţi împreună prin 

gesturi.  

 

 

MATERIALE: 

 Nu sunt. 

IATĂ CINE VINE! 

 Spuneţi copiilor: 

1. Ce  se întâmplă când vine în ţară la noi un mare cântăreţ cunoscut pe plan internaţional? Ce fac 

oamenii? Cum reacţionează ei? (Lăsaţi copiii să răspundă.) Desigur, ei încep să strige de  

       bucurie. Haideţi să strigăm şi noi aşa cum ar face ei. ( Strigaţi, dar aşa încât să nu fie derajant.) 

 

2. Să ne imaginăm acum că ne aflăm la un meci de fotbal şi echipa noas tră preferată tocmai a băgat 

un gol. Cum reacţionăm? (Lăsaţi copiii să răspundă.) Desigur, strigăm: Uraaa!  

       Haideţi să facem asta acum împreună! 

 

3. Să ne imaginăm că în sala noastră intră acum preşedintele ţării. Ce vom face în semn de respect?   

      (Lăsaţi copiii să răspundă.) Desigur, ne vom ridica în picioare.  

       Haideţi să ne ridicăm cu toţii în picioare!   

 

4. Să ne imaginăm că ne aflăm în Anglia în faţa reginei. Toţi cei ce au parte de o întâlnire cu regina   

      Angliei trebuie să se încline uşor în faţa ei, ca semn de respect. Haideţi să facem împreună acest    

      lucru. 

 

5.   Să ne imaginăm acum că ne aflăm într-o sală de teatru unde spectacolul tocmai  

      s-a încheiat. Ce facem atunci când toţi artiştii care au jucat în piesă vin pe scenă în faţa noastră?    

      (Lăsaţi copiii să răspundă.) Desigur, îi aplaudăm. Haideţi să facem şi noi asta acum!  

      De ce am făcut toate aceste lucruri? Deoarece azi vom vorbi despre Regele regilor, Isus, care       

      atunci când a intrat în Ierusalim a fost întâmpinat într-un fel anume de oameni. Astăzi vom  

      învăţa despre cum L-au primit oamenii atunci şi cum să îl primim noi azi pe Regele regilor.  

OBIECTIVE:  Copiii să înţeleagă că aşa cum o persoană  

cunoscută - un VIP-  este bine primit într-un loc, Isus Hristos, care 

este Regele regilor, trebuie să aibă parte de cea mai bună primire 

din partea noastră. 
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MATERIALE: 

3 Bucăţi mari de materiale 

sau cearşafuri de pat 

3 Sfori scurte 

Un microfon de jucărie sau 

un obiect care poate servi drept 

microfon 

O creangă mare cu frunze 

verzi pe ea 

Un halat de baie sau o eşarfă 

foarte mare PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Exersaţi împreună cu trei voluntari înainte de începerea orei. 

 Dacă nu aveți destui voluntari, un copil poate juca oricare rol 

 dacă are timp să exerseze. 

 

2.  Reporterul va reapărea și în alte lecţii din această serie despre  

  Paşte, de fiecare dată când va avea loc un reportaj. Reporterul 

 se   comportă ca şi cum ar fi din acea perioadă a Bibliei şi ar 

 trebui să fie îmbrăcat în același costum pe tot parcursul seriei, 

 pentru a putea fi identificat ușor de către copii. Nu contează 

 dacă este băiat sau fată. 

3.  Folosiţi bucăţi simple de material sau cearşafuri pentru 

 costume, înfăşurându-i pe cei care joacă, strângându-i cu 

 sfoară în jurul taliei. De asemenea, puteți pune cearşaful peste 

 capul persoanei respective şi sfoară pe cap, ca şi cum ar fi un 

 şal.  

 

4.  Reporterul va intra primul pentru a anunţa tema şi pentru a f

 ace decorul pentru scenetă. Personajul trebuie să stea în 

 mijlocul camerei în faţă şi să vorbească tare ca toată lumea să 

 îl audă.   

 

5.  Asiguraţi-vă că actorii vorbesc unii cu ceilalţi, dar nu stau cu 

 spatele la audienţă.  

 

6.      Personajele sunt numite astfel:  

 Reporter: Ieremia Iosefus;  

 Femeie din mulţime - din Ierusalim: Rebeca; 

 Fiul cel mic al Rebecăi: Iosua. 

 Bărbat din mulțime:  Tadeu 

 

 

 

OBIECTIVE: Copiii vor învăţa ce s-a întâmplat în prima  

Duminică, cea de Florii, când Isus a intrat în Ierusalim în calitate de 
Rege. 

 

TEXT BIBLIC:  

Luca 19:28-41. 
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SCENETĂ: 

 

Reporter:  Aici Ieremia Iosefus transmite în direct de pe străzile Ierusalimului. Se pare că  

  este multă agitaţie în cetate azi. Sunt oameni peste tot, iar singurul cuvânt care se  

  aude este “Regele!” Oare vine vreun Rege azi în Ierusalim? Suntem aici să aflăm ce 

  se petrece! 

 

Rebeca:  Osana! (Intră fluturând creanga de finic deasupra capului) 

 

Reporter:  Doamnă! Mă scuzaţi! Îmi puteţi răspunde la câteva întrebări? 

 

Iosua (plângându-se mamei lui):  

  Vreau îngheţată, mami! Vreau să mă joc! Pot să mă duc acuma? M-am      

  plictisit, mami! 

 

Rebeca:  Osana Regelui Regilor! (Fluturând creanga de finic şi uitându-se în faţă să vadă  

  dacă vine cineva, fără a îl vedea pe reporter şi ignorându-şi fiul) 

 

Reporter:  Mă scuzaţi! Doamnă? Îmi puteţi spune şi mie de ce vă aflaţi azi aici? Ce faceţi aici 

  mai precis? 

 

Iosua (văzând camera de filmat şi reporterul cu microfonul devine interesat şi vrea să vorbească  cu 

 reporterul): 

  Bună! Numele meu este Iosy! Acela este un microfon? Îl pot atinge? (Întinde mâna 

  să îl atingă fără a aştepta vreun răspuns.) 

 

Reporter (trăgând microfonul de lângă copil): 

  Oh, nu dragule! Este foarte scump! Mama ta pare foarte ocupată, ce face? (Mama 

  e încă ocupată uitându-se în faţă după Isus şi fluturându-şi creanga de finic.) 

 

Iosua:   Bună! Pot să vorbesc la microfon? Numele meu este Iosy şi am şapte ani! 

 

Reporter (ţinând microfonul aproape de gură): 

  Este nemapomenit Iosy! Ce faci azi aici alături de toţi aceşti oameni? 
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Iosua:   Vom mânca îngheţată! 

 

Reporter:  Oh, serios? Pentru asta au venit toţi aceşti oameni aici pe stradă? 

 

Iosua:   Da! Vezi? Toţi sunt fericiţi! Vor mânca îngheţată alături de mine!  

 

Reporter (foarte sceptic): 

   Şi pentru ce sunt crenguţele de finic atunci? De ce mama ta spune ,,Osana!’’? 

 

Iosua (uitându-se într-o parte căutând un răspuns): 

  Mmm, păi…. Mami! Mami, vino aici! 

 

Rebeca (oprindu-se şi văzând dintr-o dată ce face fiul ei):  

  Oh, vă rog să îl iertaţi! Îmi pare rău! Nu l-am observat că vă 

  deranjează! 

 

Reporter:  Oh, nu deloc! Vă rog, voiam doar să vă rog să-mi spuneţi ce faceţi aici azi cu  

  această creangă de finic şi cu toţi aceşti oameni atât de entuziasmaţi? 

 

Rebeca:  Nu aţi auzit? Vine Regele! Isus! El este Regele nostru şi noi îi aducem cinste azi! El 

  este cel pe care ni l-a trimis Dumnezeu! 

 

Reporter:  Deci ar trebui să ne aşteptăm la un car frumos tras de cai, trompete, slujitori, aur şi 

  toate celelalte lucruri care însoţesc un Rege, nu? Uau! Va trebui să înregistrăm totul 

  azi! 

 

Rebeca:  Nu, nu, nu! El este un fel de rege diferit. El este Isus, născut printre noi, dar născut 

  din Dumnezeu. El a venit să fie Regele acestei lumi şi Regele inimilor noastre. 

 

Reporter:  Regele acestei lumi? Ce fel de guvernare va aduce El? Va veni cu sabia azi ca să îşi 

  arate puterea? 

Rebeca:  Oh, nu! El vine cu pace. El vine în toată puterea Cerurilor şi Dumnezeu Însuşi ne-a 

  spus că El va domni în veci.  
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Reporter:  (gândindu-se cu curiozitate): 

  Va domni în veci? Hmm! Cum este posibil aşa ceva? Nimeni nu trăieşte  

  veşnic. 

 

Iosua:   Ura! Ei trăiesc! Isus şi Dumnezeu trăiesc. Ei trăiesc veşnic! Şi cred că şi Lor  

  le place îngheţata! 

 

Reporter:  Chiar aşa? 

 

Rebeca:  Ei bine, este aproape adevărat. Isus a venit ca Regele nostru Suprem, mult aşteptat..  

  Asta este adevărat! Îl lăudăm pe El! Uitaţi, vine acum călare pe un măgăruş!  

  Iosua, hai repede, ia haina şi întinde-o pe jos! Isus va trece pe aici!   

  (Iosua întinde eşarfa sau halatul de baie pe jos în faţa lor în timp ce amândoi se uită 

  în faţă după Isus.) 

 

Reporter:  Să vedem dacă găsim pe altcineva. (Se apropie de Tadeu.) Domnule, ce credeţi  

  despre acest Rege? Este într-adevăr un Rege? 

 

Tadeu:   Eu îi urmez învăţătura de ceva vreme acum. El este plin de putere şi autoritate. Când 

  vorbeşte, oamenii se liniştesc şi ascultă. El este atât de bun! Îl voi urma oriunde va 

  merge şi îmi place foarte mult să aud învăţăturile Lui despre Împărăţia lui             

  Dumnezeu. El este un Rege cu siguranţă, un Rege din ceruri! 

 

Reporter:  Vă mulţumesc, domnule. (Tadeu pleacă iar Ieremia face un pas în lateral, uitându-

  se direct în “camera” de filmat.) Dragi telespectatori, după cum aţi văzut, se pare că 

  tot zgomotul, toate crengile de finic, osanalele, entuziasmul sunt pentru acest Om, 

  Isus. Sunt literalmente sute de oameni adunaţi azi, aici, pentru a sărbători intrarea 

  acestui  om în oraşul nostru, Ierusalim. Unii cred că El este Regele care nu va muri 

  niciodată, ale cărui puteri vin direct din cer. Vom trăi şi vom vedea ce va face acest 

  Om. Se pare că El nu vine cu săbii sau folosindu-se de forţă. El nu vine cu aur şi  

  argint, cu care şi servitori. Vine pe un simplu măgăruş, iar mulţimea este în forfotă! 

  Nu am văzut niciodată un Rege  ca acesta! Înseamnă că este un om diferit, care  

  domneşte într-un mod unic.  

  Rămâneţi pe acelaşi canal pentru a afla noutăţi despre acest Rege al Regilor! A  

  transmis din Ierusalim Ieremia Iosefus.  
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 MATERIALE: 

 Un microfon de jucărie sau 

un obiect care poate servi drept 

microfon 

O floare sau o crenguţă de 

copac 

 10 coli de hârtie A4 

Carioca 

Frânghie şi clame de rufe, sau 

scotch 

OPŢIONAL– Muzică 

 
OBIECTIVE: Copiii să înveţe pe dinafară, prin metoda joc,  
cuvintele pe care le-au strigat oamenii la intrarea Domnului Isus în 
Ierusalim ca Rege. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Scrieţi cu o cariocă groasă pe cele 10 coli de hârtie A4 versetul 

biblic astfel: 1—Binecuvântat… , 2—este Împăratul…,  3—

care vine…, 4—în Numele…, 5—Domnului!..., 6—Pace în 

cer…, 7— şi slavă…,  8—în locurile…,  9—preaînalte!..., 10—

Luca 19:38.  

 

 

,,Binecuvântat este  

Împăratul care vine în 

Numele Domnului! Pace 

în cer, şi slavă în locurile 

preaînalte!’’Luca 19:38  

 
 

DISCUŢIE DUPĂ SCENETĂ: 

1. De ce erau oamenii din Ierusalim atât de entuziasmaţi? 

2.  Ce fel de Rege este Isus? 

3. Cum credeţi voi că arată Isus ca Rege în ceruri? 

4. Isus vrea să fie şi Regele inimilor noastre. Cum credeţi că este posibil acest lucru? 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Spuneţi copiilor despre ce verset e vorba şi, după ce îl 

veţi aranja  în ordine la vedere  - cele 10 coli A4 cu 

versetul fiind  fie prinse pe o frânghie cu clame de 

rufe, fie lipite cu scotch pe un perete sau pe o tablă - îl 

veţi spune împreună cu copiii de câteva ori. Apoi va 

veni un reporter(ales de dvs. înainte de oră, dar nu 

dintre copii) care va intervieva copiii. Unul sau mai 

mulţi voluntari (pot fi dintre copii) vor fi preţ de 

câteva minute ajutorul învăţătorului. Ei vor lua 

aleatoriu câte o coală din cele 10, iar reporterul va 

intervieva copiii, trecând la întâmplare pe la câţiva, să 

vadă dacă aceştia ştiu ce cuvânt a dispărut. După ce a 

fost ghicit cuvântul dispărut, toată grupa spune  

versetul împreună. Procedura se repetă până ce toate 

cuvintele din verset au dispărut. Reporterul va 

intervieva câţiva copii să vadă dacă aceştia ştiu deja 

versetul biblic pe dinafară, apoi va solicita toată grupa 

să mai spună o dată versetul împreună, pe dinafară. 
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OBIECTIVE: Copiii vor învăţa cum Isus poate fi veşnic Regele 

inimilor noastre. 

JOCUL este OPȚIONAL 

 Aşezaţi copiii fie în cerc în picioare sau pe scaune. Luaţi o floare sau o 

crenguţă de copac şi atunci când veţi spune ,,START!’’ sau va începe 

muzica, copiii vor da floarea din mână-n mână. Când veţi 

spune ,,STOP!’’ sau se va opri muzica, copilul care a rămas cu floarea 

în mâna va numi două persoane din încăpere, împreună cu care va 

spune versetul biblic pe dinafară. Jocul se repetă atât cât vă permite 

timpul. Important este însă ca fiecare copil să aibă posibilitatea să 

spună măcar o dată versetul biblic pe parcursul întregului joc.  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Tipăriţi imaginile de la 14-16 şi aşezaţi-le în ordine. 

 Citiţi înainte de oră povestirea de câteva ori pentru a vă familiariza cu detaliile şi pentru a putea 

să o spuneţi pe de rost.  

       ATENŢIE: Dacă vă este greu să vă amintiţi detaliile, scrieţi câteva notiţe pe care să le folosiţi    

       când spuneţi povestirea. În felul acesta, puteţi arunca privirea peste ele în timp ce o spuneţi. 

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Puneţi imaginile cu faţa în jos, una peste alta, undeva în faţa clasei. 

2. Înainte de povestire, spuneţi-le copiilor că veţi avea nevoie de ajutoare pe parcursul 

 povestirii, de aceea ei trebuie să fie  foarte cuminţi şi atenţi (ajutorul ar trebui văzut ca un 

 privilegiu). Când vine momentul în care trebuie să arătaţi o imagine, chemaţi un voluntar 

 care a ascultat cu atenţie şi puneţi-l pe acel  copil să ţină imaginea sus până veţi ajunge la 

 următoarea.  

3.  Primul copil îşi poate relua locul în sală când vine al doilea copil. 

 

POVESTIREA REGELE INIMII MELE: 

  

Matei ( imag. 1) trăia undeva în munţi împreună cu mama şi tatăl lui într-o casă liniştită 

nu departe de marele râu. Îi plăcea foarte mult să îşi ajute tatăl la îngrijirea oilor şi pe 

mama lui la făcutul brânzei. În tot anul, el aştepta cu mare plăcere vremea când se coceau 

prunele. El le culegea din pomi şi aducea acasă coşuri pline de prune pentru familia lui.  

Din casa lui, se putea vedea castelul care se înălţa măreţ şi falnic în peisajul verde, acolo 

unde locuia bunul rege Elohim ( imag. 2) . În unele dimineţi, înainte de a merge să îşi facă 

treburile, privea castelul îndelung. Îi plăcea să îşi imagineze cum era pentru regele cel bun 

Elohim să trăiască acolo. Toţi din împărăţie îl iubeau pe regele cel bun. El era blând şi cu 

inima bună ( imag. 3). Lui îi păsa de nevoile oamenilor şi de multe ori îl puteau vedea 

mergând prin sat şi stătea de vorbă sau râdea împreună cu tinerii, legănând copii şi stând 

de vorbă cu văduvele.  

MATERIALE: 

 Imaginile de la pag. 14-16 
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 Tot ceea ce făcea părea a fie umplut de dragoste. Când Matei îl vedea, era cuprins 

de pace. Nu era sigur de ce, dar genul acesta de rege era bunul Elohim. 

 Într-o dimineaţă, în timp ce Matei mergea împreună cu tatăl lui pentru a paşte oile 

( imag. 4), întrebă:   

 -  Tată, de ce mereu dai din brânza noastră vecinilor noştri? Noi nu avem nevoie 

de ea?  -   Matei, răspunse tatăl lui, suntem mulţumitori pentru tot ceea ce avem, 

nu-i aşa? 

  -   Da, răspunse băiatul. 

  -   Şi ştii de unde am primit acest pământ frumos şi animalele pe care le avem? 

  Matei se gândi un pic, apoi tatăl îi răspunse ( imag. 5): 

 -    De la bunul rege Elohim! spuse tatăl. Nu aveam nicio oaie când ne-am mutat 

aici.  

 -    Deci bunul rege Elohim…, spuse băiatul. 

 -   Da Matei, răspunse tatăl, bunul rege ne-a dăruit din oile lui şi acum avem lapte, 

lână, brânză. Suntem mulţumitori şi am învăţat să dăruim de la bunul nostru rege. De 

aceea, noi împărţim cu ceilalţi la fel cum şi El a împărţit cu noi.  

 -   Dar îşi va lua oile înapoi vreodată? Din moment ce este rege el poate face orice 

vrea, nu-i aşa? Iar noi trebuie să facem ceea ce spune el!, se miră băiatul. 

 -   Da, el este regele. Şi noi trebuie să face ceea ce spune el, dar el îşi iubeşte 

poporul, Matei,  aşa că dragostea lui nu este egoistă. Apoi, tatăl luă o găleată de jos şi porni 

spre râu. 

 Matei se gândea mereu la cuvintele tatălui său până târziu în noapte, când toţi 

dormeau. Îl admira pe bunul rege Elohim şi se gândea adesea că vrea să fie şi el rege într-o 

zi. Dar iată ce s-a întâmplat ziua următoare: 

 -  Vei plăti pentru ce ai făcut, Adi!, strigă Matei plin de mânie ( imag. 6). Faţa lui 

era roşie de mânie.  

 Prietenul lui râdea şi îşi bătea joc de  el, în timp ce fugea. Matei îşi şterse noroiul 

de pe faţă şi din păr. Nu pot să cred că l-am considerat pe Adi prietenul meu măcar pentru 

un moment!, mormăi Matei pentru sine.  Auzi, să mă târască în noroi şi să râdă de mine în 

faţa tuturor…?  Cine se crede? 

  Matei ajunse acasă, fierbând de furie. Mama era ocupată în grădină când ajunse el.  

 -  Matei!, strigă mama îngrijorată, ce s-a întâmplat? 

 -  Nimic!, ţipă Matei, intrând în fugă în casă. După câteva minute ea veni înăuntru,  

ştergându-şi mâinile pe şorţ. Matei explodată. 

 -  Cine se crede? Adi nu va mai fi niciodată prietenul meu! 

 -  Scumpule, spune-mi, ce s-a întâmplat?, întrebă mama blând. Se aşeză lângă el la 

masă în timp ce Matei se descărcă, povestind tot despre ziua lui dureroasă ( imag. 7). Ea 

dădea din cap în timp ce îl asculta.   
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  -  Îi arăt eu lui!, striga întruna Matei lovind cu pumnul în vânt. 

 Mama tăcu vreme îndelungată, iar într-un final zise:  

 -   Matei, nu mai ştii ce ne-a spus bunul rege Elohim, odată când eram în piaţă? 

 Matei răspunse: 

 -   Ne-a spus că răzbunarea te face să te simţi bine pe moment, dar lasă o rană 

adâncă în  

inimă. Calea dragostei însă aduce vindecarea.Dar Adi m-a rănit! El mi-a făcut o rană mare, 

aşa că o să îi fac şi eu una lui!, răspunse furios băiatul ( imag. 8).. 

 Mama se uită în ochii lui.  

 -   Când a spus aceste cuvinte, regele Elohim se referea la faptul că răzbunarea va 

lăsa o rană în inima ta. Ura ta nu lasă o rană în inima prietenului tău, ci tot tu ești rănit. 

Atunci când iubim la fel ca bunul rege Elohim,  inima noastră se vindecă. 

 -  Vreau să fiu ca el, mamă, ca să pot face tot ce vreau şi să îi fac pe toţi oamenii să 

asculte de mine!, spuse cu durere Matei. 

Mama luă mâna lui Matei într-a ei şi îi răspunse: 

 -  Fiul meu, îţi iubeşti casa şi cetatea? Îţi place să vezi oamenii fericiţi în piaţă? 

 -   Da, răspunse Matei. 

 - Ştii de ce viaţa noastră este bună?, continuă mama. Deoarece bunul rege Elohim 

este regele nostru. Când el este la conducere, toate lucrurile merg aşa cum trebuie. Căile lui 

sunt bune, blânde, pline de dragoste. El ne-a învăţat să ne iubim unii pe alţii aşa cum ne 

iubeşte el pe noi. Ce ţi-a făcut Adi azi e greşit. Ești rănit pentru că Adi nu s-a comportat 

aşa cum bunul rege Elohim vrea ca noi să ne comportăm.  

 Matei şi-a şters ochii şi s-a uitat la mama.  

 -  Îl va obliga regele Elohim pe Adi să plece din cetate?, întrebă el. 

 -  Nu Matei, nu va face asta. Asta vrei tu? 

 -  Dacă eu aş fi fost rege, asta aş fi făcut!, se bâlbâi Matei. 

 Mama zâmbi în timp ce îl mângâie pe păr:  

 -  De aceea trebuie să îi permitem bunului rege Elohim să fie regele acestei cetăţi şi 

al inimilor noastre ( imag. 9). 

 -  Ce vrei să spui prin rege al inimilor noastre?,  întrebă Matei. 

 -  Când îl cunoaştem, când ştim cum s-ar comporta el, ce spune el şi ce ne învaţă, 

vom face alegerile zilnice pe baza căilor lui şi nu pe ale noastre. În acest sens, el este 

mereu regele nostru şi totul funcţionează aşa cum ar trebuie, explică ea cu dragoste.  

 Matei lăsă capul în jos:  

 -   Deci nu ar trebui să încerc să mă răzbun pe Adi? 

 -  Tu ce crezi?, întrebă ea. 

 -  Cred că bunul rege nu ar face aşa, deci nu ar trebui nici eu.  
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 Zâmbetul mamei se lărgi:  

 -   Hai să curăţăm noroiul şi să mergem la piaţă. Cred că bunul rege, Elohim, este acolo chiar  

acum. Putem vorbi cu el despre asta. 

 Matei se uită în sus la mama lui:  

 -  Va vrea să asculte totul despre mine? 

 -  Bineînţeles, răspunse ea. El este regele inimii tale! 

 

 

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUŢIE DUPĂ 

POVESTIRE: 

1. Descrieţi pe bunul rege Elohim.   

2. Care sunt câteva moduri prin care bunul rege Elohim s-a purtat faţă de oamenii din cetatea lui? 

3.   Ce a învăţat Matei când era supărat cu prietenul lui? 

4.   De cine ne aminteşte bunul rege Elohim din viaţa noastră?  ( Răspuns: Isus) 

5. Cum Îl putem face pe Isus rege al inimii noastre? ( Răspuns: Făcând alegerile zilnice bazându-ne 

pe căile Lui, pe ceea ce vrea El .) 

6. Prietenul tău îşi bate joc de un nou coleg de clasă. Te roagă să îl/o ajuţi să îi facă o glumă proastă. 

Dacă Isus este regele inimii tale, ce vei face? 

7. Mama ta te roagă să o ajuţi să facă curat în bucătărie, dar tu vrei să te uiţi la televizor. Dacă Isus  

      este regele inimii tale, ce vei face? 

8. Sora ta a avut o zi mai grea la şcoală şi este supărată. Tu ai multe teme de făcut şi vrei să te joci  

      cu prietenii tăi mai târziu. Dacă termini repede, vei putea să mergi afară să te joci. Ce crezi că ar    

      face Regele Isus pentru sora ta, dacă ar veni acasă la tine? Ce vei face tu? 

 

 

 

 

OBIECTIVE: Copiii vor învăţa cum putem fi curaţi asemenea lui 

Isus care a fost Mielul cel curat al lui Dumnezeu. 

MATERIALE: 

 

 Copii Xerox, vezi site, 
alte materiale Jocuri – 
Joc Recapitulativ,
 set Paste      

 Bucăţi mici de hârtie  

 Colorată 

 Zaruri sau  monede cu 
numere de la 1-6 scrise 
pe ele 

 O cutie sau o pungă 

 Scotch 

 

Joc pentru Şcolari Lecţia 1– 4 set Paşte 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Faceţi copii xerox, vezi site www.KIDZROMANIA.com,  ALTE 

MATERIALE, JOCURI– Joc recapitulativ set Paste.      

Mai jos, vă oferim și câteva materiale opționale pe care să le 

folosiți la clasă în limita timpului disponibil și în funcție de ceea 

ce remarcați că place mai mult copiilor sau este nevoie. 

 JOC RECAPITULATIV 
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PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Doar dacă este necesar, pregătiţi dvs. materialele tăind înainte de 

oră pentru fiecare copil INIMA şi COROANA. Copiii trebuie 

doar să coloreze, să decoreze şi să asambleze piesele.  

 Pe copiii mai mari lăsaţi-i pe ei să facă totul.  

 

UN REGE ÎN INIMA MEA 

 

MATERIALE: 

 Pentru inimă: Coli roşii de 

hârtie cartonată sau coli 

albe care pot fi colorate 

 Pentru coroană: hârtie albă 

 Creioane colorate sau di-

verse materiale de decorare 

 Lipici 

 Capsator sau scotch 

 Şnur de aţă 

 

 

 

 

OBIECTIVE: 

Copiii să facă împreună un obiect decorativ care să le amintească de 

faptul că Isus este Regele regilor.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Tăiaţi dintr-o hârtie cartonată roşie sau albă o inimă. (Pentru copiii care 

lucrează singuri, îndoiţi o hârtie în două şi tăiaţi ca în  modelul 

 alăturat, apoi deschideţi inima obţinută.) (imag. 1) 

 

2.    Dacă inima este albă, coloraţi-o cu creioane 

  colorate. 

3.    Taiati o foaie de hârtie în jumătate. 

4. Cu jumătate de foaie (vezi img. 2) 

       faceţi o coroană, (imag 3.). 

5.  Decoraţi coroana. 

6.  Lipiţi coroana la cele două capete (imag. 4). 

7.   Aşezaţi coroana pe o parte a inimii (imag. 5). 

8. Copiii mai mari pot scrie un mesaj Regelui Regilor pe inimă. 

9. Prindeţi cu capsatorul un şnur sau faceţi o gaură pentru șnur în partea de 

sus a inimii. 

10. Agăţaţi decorul obţinut la vedere, ca ori de câte ori îl veţi privi, să vă           

       amintiţi că Isus doreşte să fie, sau este deja, Rege peste inima voastră.  

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 LUCRU MANUAL 

5. 
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APLICAŢIA PARACTICĂ 

Decupaţi imaginele, apoi lipiţi-le pe fiecare pe câte o jumătate de foaie de hârtie A4. 

 

9. 

5. 

8. 
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 APLICAŢIA PARACTICĂ 

1. 

4
. 

6. 
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APLICAŢIA PARACTICĂ 

 

2
. 

3
. 

7. 
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Isus este Regele Regilor. Voi vorbi cu El în 

fiecare zi, voi face ceea ce spune El, Îl voi iubi 

cu toată inima mea. Vreau să fie mândru de 

mine.  

ISUS ESTE REGELE INIMII MELE!   

Cine este regele inimii tale? 

 

 

 

Isus este Regele Regilor. Voi vorbi cu El în 

fiecare zi, voi face ceea ce spune El, Îl voi iubi 

cu toată inima mea. Vreau să fie mândru de 

mine.  

ISUS ESTE REGELE INIMII MELE!   

Cine este regele inimii tale? 

 

 

 


