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 SCOPUL LECŢIEI:   
Copiii vor înţelege că: 
 

1. Dumnezeu cere celor ce cred în Isus să fie botezaţi.  

2. Botezul înseamnă să fii scufundat în apă, după care să 
fii scos afară din apă.  

 
TEXTE BIBLICE:  Matei 3:1-17, Romani 6:1-11,          

                                      Efeseni 1:19, 20. 

 

VERSETUL BIBLIC: 1 Corinteni 9:24  
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PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:  

INTRODUCEREA ÎNVĂŢĂTORULUI: 

ACTIVITATEA INTRODUCTIVĂ: 

 Două rânduieli (un ritual sau ceremonie stabilită; ceva ce se crede a 
fi ordonat de către divinitate) importante au fost instituite de către Isus 
pentru biserică în timp ce a fost pe pământ: botezul în apă şi cina 
Domnului. În lecţia din săptămâna aceasta o să ne concentrăm pe botez. 
Este important ca noi să înţelegem că un copil nu ar trebui să fie botezat 
până ce nu a avut adevărata experienţă a salvării şi o cunoaştere de bază a 
faptului că botezul reprezintă un pas important în viaţa de creştin. În Scriptură, salvarea vine 
întotdeauna înaintea botezului. Botezul nu are însemnătate dacă persoana nu a experimentat moartea 
naturii păcătoase şi naşterea unei vieţi noi, în Isus. Botezul în apă este o oportunitate minunată 
pentru un copil să se identifice public cu Isus şi cu trupul lui Hristos. 

 În timp ce vrem să încurajăm copiii să înțeleagă ce este botezul în apă, trebuie, de asemenea, 
să fim sensibili la acei copii care vin din familii necredincioase. Aceşti copii pot înfrunta persecuţia 
acasă în timp ce vorbesc părinţilor despre botez. În timp ce botezul este un pas important pentru toţi 
creştinii, asiguraţi-vă că acei copii ai căror părinţi nu cred în acest botez, nu se simt mai puţin 
creştini. Aceasta poate deveni o oportunitate minunată pentru tine să intri într-un acord de rugăciune 
împreună cu copiii pentru părinţii lor, cerând lui Dumnezeu să-ţi schimbe treptat inima. 

MATERIALE: 

♦ Ulcior de apă 
♦ 2 Pahare  
♦ 1 Bol mic 
♦ 1 Articol de  
       îmbrăcăminte cu o  
        pată mică pe el 
♦ 1 Prosop mic sau o  
        pânză 
♦ 1 Plantă mică 
♦ Săpun lichid sau  
        detergent de vase  

 

♦ Puneţi toate proviziile pe o masă în faţa clasei.  

OBIECTIVE: Lecţia Introductivă are ca scop să capteze atenţia copiilor şi 

să introducă tema lecţiei. 

Este cineva însetat aici? (Aşteptaţi răspunsul.) Invitaţi pe unul dintre copiii care au ridicat mâna 
în faţa clasei. Întrebaţi copilul: Îţi este sete? (Aşteptaţi răspunsul.) Turnaţi apă într-un pahar pentru 
acel copil. Poftim un pahar cu apă. Cred că o să beau şi eu unul cu tine. Învăţătorul va turna apă 
într-un alt pahat şi-l va bea. Nu îţi opreşte nimic setea mai bine ca un pahar cu apă. Învăţătorul îl 
întreabă pe copil: Poţi să te gândeşti la alt mod în care putem folosi apa? (Aşteptaţi răspunsul.) Mai 
jos avem câteva sugestii. După ce învăţătorul a interacţionat cu copilul, acesta se poate întoarce la 
locul lui. Acum învăţătorul poate întreba dacă ceilalţi copii din clasă au şi alte idei. Învăţătorul ar 
trebui să interacţioneze cu clasa, folosind următoarele idei: 

Mâini murdare – când mâinile noastre sunt murdare, noi folosim apă să le spălăm. Săpunul 
nu ar fi la fel de bun fără apă. (Învăţătorul sau copilul se vor spăla pe mâini în bolul cu apă, 
folosind şi săpun.) 

Haine murdare – avem nevoie de apă ca să ne spălăm hainele. Săpunul este important, dar nu 
putem lăsa săpunul în haine. Va distruge hainele şi nu face bine nici la piele. Apa ajută 
să spălăm mizeria şi să clătim spăunul de pe hainele noastre. (În timp ce învăţătorul 
vorbeşte, ar trebui să se poarte ca şi când ar spăla o pată de pe un articol de haine.) 

Plante şi animale– Fiinţele umane nu sunt singurele care au nevoie de apă. Plantele şi 
animalele, de asemenea, au nevoie de apă ca să trăiască. (Puneţi nişte apă la o plantă.) 

Apa ajută când eşti bolnav. Dacă o persoană are febră, apa rece poate fi folosită să ajute acea 
persoană să se simtă mai bine şi să ajute la scădearea febrei. (Învăţătorul ar trebui să ia 
prosopul şi să arate că îl pune pe fruntea cuiva care are febră.) 

Spălarea vaselor noastre – Nu este sănătos ca oamenii să mănânce din vase murdare. Putem 
să ne îmbolnăvim dacă nu spălăm mâncarea ce a rămas pe vase. Folosim săpun şi apă să  
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,  

OBIECTIVE: Lecţia Practică are drept scop să demonstreze faptul 
că Dumnezeu cere celor ce cred în Isus să fie botezaţi.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

spălăm vasele. Este important să folosim apa pentru a clăti săpunul de pe vase. Dacă lăsăm 
săpun pe vase, din cauza lui ne putem îmbolnăvi. (Învăţătorul ar trebui să spele unul dintre 
vase.) 

 
Poate cineva să îmi spună despre ce este lecţia noastră de astăzi? (Aşteptaţi răspunsul.) 

Desigur, despre apă! În toate lucrurile despre care am vorbit, vedem cât de important este 
să folosim apa. Astăzi vom vorbi despre cum putem folosi apa ca să spunem oamenilor că 
suntem creştini. 

 

OBIECTIVE: Copiii să înveţe versetul biblic într-un mod simplu şi  

degajat, prin metoda joc. 

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI 

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:  
♦ Luaţi 5 coli A4 de hârtie. 
♦ Tăiaţi-le în două pe vertical. Veţi 

obţine 10 bucăţi. 
♦ Lipiţi cele 10 jumătăţi de coli A4 cu 

scotch sau lipici, vezi modelul de mai jos, 
şi veţi obţine un 
banner lung. 

 

 
Spuneţi: Ce avem aici? (Ridicaţi imaginea şi aşteptaţi răspunsul.) Aşa este. 

Aceasta este o poză a ______. De ce credeţi că a făcut cineva această fotografie? (Aşteptaţi 
răspunsul.) Are cineva o poză cu el? (Aşteptaţi răspunsul.) Eşti chiar tu în poză? (Aşteptaţi 
răspunsul.) Nu, nu eşti chiar tu. Fotografia doar ilustrează modul în care arăţi tu. Astăzi vorbim 
despre botez. Aţi văzut vreodată pe cineva botezându-se? (Aşteptaţi răspunsul.) Ce se întâmplă la 
un botez? (Așteptați doi sau trei copii să răspundă.) Așșșșa este. Un pastor sau un lider va întreba 
persoana dacă e hotărâtă să-L urmeze pe Isus. Apoi pastorul scufundă persoana în apă. Acum, 
apa a curățțțțit acea persoană pe dinăuntru? Nu, nicidecum. Dar pastorul, a curățțțțit el pe dinăuntru 
acea persoană? Nu. Atunci cum se curățțțță un om pe dinăuntru? (Aşteptaţi răspunsul.) Când 
cineva Îi cere lui Isus să-i ia păcatul șșșși se angajează în a-L urma pe El, acel om este curăţit de 
Dumnezeu. Botezul este doar o imagine, un simbol a ceea ce se întâmplă în interior cu acea 
persoană. Dacă cineva se botează, dar nu L-a acceptat pe Domnul Isus ca Mântuitor, îl face 
botezul curat pe dinăuntru? (Aşteptaţi răspunsul.) Nu. Amintițțțți-vă! Botezul este doar o imagine a 
schimbării spirituale care s-a petrecut deja în viațțțța unei persoane. Botezul nu este un ritual 
magic, ci un act de ascultare în care noi mărturisim credinţa noastră, simbolizând esenţa 
experienţei noastre spirituale. Fără credinţa reală, botezul este o ceremonie goală şi fără 
însemnătate. Scufundarea efectivă în apă nu curăţeşte sufletul persoanei respective. Jertfa lui 
Isus pe cruce este singurul lucru care ne poate curățțțți.  

MATERIALE: 

♦ O imagine decupată 

dintr-o revistă, ziar sau 
internet, fotografie        
de familie.  

MATERIALE: 
 

♦ 5 Coli A4 de hârtie 
♦ Scotch/lipici 
♦ Marker 
♦ Foarfecă 
♦ 2 Căni 
♦ 2 Oale de 3 litri 
♦ Cronometru 
♦ 2 Sticle de suc de 2 

litri 
♦ 2  Tăvi 
  

Ducețțțți-vă șșșș i facețțțți 
ucenici din toate 

neamurile, botezându-i 
în Numele Tatălui șșșș i al 
Fiului șșșș i al Sfântului 

Duh. 
  Matei 28:19 
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JOC 

♦ Scrieţi pe fiecare bucată de hârtie lipită câte o parte din versetul biblic după modelul secţionat de 
noi astfel: Ducețțțți-vă...  șșșș i facețțțți... Ucenici...  din toate...  Neamurile... botezându-i în... Numele Tatălui... 
șșșș i al Fiului... șșșș i al Sfântului Duh...   Matei 28:19. 

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:  
♦ Umpleţi fiecare oală de 3 litri cu apă.  
♦ Puneţi fiecare sticlă de suc pe o masă în faţa clasei.  
♦ Puneţi o tavă sub fiecare sticlă.  
♦ Dacă nu aveţi o masă, puneţi fiecare sticlă pe câte un scaun.  
♦ Puneţi fiecare fiecare oală şi cele două căni pe podea lângă sticle.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

Ducețțțți-vă  din toate  șșșș i facețțțți ucenici  neamurile,  
botezându-i în Numele 

Tatălui 

1. Împărţiţi clasa în două echipe. Echipele vor juca pe rând.  
2. Spuneţi copiilor că jocul acesta este cronometrat. Este important să fie rapizi şi nu este 

nicio problemă dacă varsă puţină apă în tavă sub sticla de suc.  
3. Alegeţi un copil din echipa 1. Copilul va sta la scaunul lui şi va recita versetul de memorat 

cu echipa sa. După ce a spus versetul, va alerga la oală, va umple cana cu apă şi va turna 
apoi apa în sticlă. După ce goleşte cana, copilul o va pune lângă oală şi se va întoarce la 
scaunul lui.  

4. Învăţătorul va invita un alt copil din echipa 1 să recite versetul de memorat împreună cu 
echipa lui. Se va sta la scaun şi se va spune versetul. După ce a terminat de spus versetul, 
copilul va alerga la oală, va umple cana cu apă şi va turna apa în sticlă. După ce va goli 
cana, copilul va pune şi el, la rândul lui, cana lângă oală şi se va întoarce la scaunul său. 

5. Jocul continuă în acest mod până când sticla se umple cu apă. 
6. După ce echipa 1 a umplut sticla, joacă echipa 2. 
7. Învăţătorul va cronometra fiecare echipă.  
8. Echipa care umple sticlele în cel mai scurt timp, câştigă.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Alegeţi doi copii care să vină în faţă. 

2. Dv. Ţineţi banner-ul rulat.  

3. Deschideţi la primul cuvânt şi copiii învaţă primul cuvânt din verset. Apoi deschide la a doua 
bucată de hârtie (ex. și faceți). Copiii spun împreună de 3-4 ori prima şi a doua parte. Apoi 
deschideţi la a treia bucată de hârtie (ucenici) şi spuneţi cu copiii de la primul cuvânt până aici.  

4. Repetaţi procedura până se deschide tot bannerul şi copiii pot spune tot versetul. Aici aveţi 
nevoie de ajutorul celor doi copii aduşi în faţă să ţină bannerul de o parte şi de alta.  

5. Luaţi o foarfecă şi chemaţi un copil să taie o bucată de hârtie din banner, pe care o doreşte el, dar 
nu în ordine. Luaţi partea lipsă şi lipiţi-o repede la loc cu scotch, dar cu partea albă la vedere, 
fără cuvinte. 

6. Copiii vor spune versetul, inclusiv partea lipsă.  

7. Repetaţi procedura până ce banner-ul va fi în întregime ale.  

8. Acum copiii vor fi capabili să spună pe de rost tot versetul biblic învăţat.  

Ducețțțți-vă  din toate  neamurile,  Numele 
Tatălui 
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Ce eveniment creştin sărbătorim la Crăciun? (Aşteptaţi răspunsul.) Naşterea lui Isus. Fiul 
lui Dumnezeu a venit pe pământ ca un bebeluş. (Desenaţi pasul 1 din diagramă.) Dumnezeu a 
ales    să devină om, ca noi să ne putem raporta la El. De la naşterea lui Isus până în timpul 
lui Ioan Botezătorul, Biblia nu ne spune prea multe despre Isus. Biblia începe să povestească 
despre viaţa Lui din nou, când El Îşi începe slujba în public. 

Înainte ca Isus să-Şi înceapă slujba pe pământ, Dumnezeu l-a trimis pe Ioan ca mesager 
pentru oameni. El a fost trimis să spună oamenilor să se pocăiască. Ştie cineva ce înseamnă să te 
pocăieşti? (Aşteptaţi răspunsul.) Când cineva se pocăieşte, se întoarce de la păcatul din viaţa lui. 
Ioan le spunea evreilor şi celor ce voiau să asculte să îşi schimbe modul de viaţă, să se pocăiască 
şi să se boteze. Dumnezeu l-a trimis pe Ioan înaintea lui Isus ca să pregătească oamenii pentru 
venirea Lui.  

  Unii credeau ce spunea Ioan, alţii nu. Mulţi dintre evrei nu credeau că au nevoie să fie 
botezaţi pentru că, în timpul Vechiului Testament, ei erau poporul ales al lui Dumnezeu. Într-o zi, 
pe când Ioan îi învăţa pe oameni, Isus a venit la Ioan şi i-a cerut să-L boteze. Ioan i-a spus lui 
Isus: “Eu am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine?” Amintiţi-vă că Isus şi Ioan erau 
verişori, dar Biblia nu ne spune cât de bine se cunoşteau ei. Poate că Ioan ştia destule despre Isus 
şi faptul că El cunoştea multe lucruri despre Dumnezeu. Biblia ne spune că atunci când Isus a 
venit la Ioan ca să fie botezat, Ioan nu a realizat că Isus era Fiul lui Dumnezeu. Isus a spus lui 
Ioan: “Lasă-mă acum, căci aşa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Să urmăm planul sfânt 
al lui Dumnezeu.” Deci Ioan L-a botezat pe Isus în acelaşi fel în care îi boteza şi pe ceilalţi 
oameni. Trebuia Isus să Se pocăiască de păcate ca ceilalţi oameni? (Aşteptaţi răspunsul.) 
Nu, pentru că Biblia ne spune că Isus nu a păcătuit niciodată. Deci, de ce a fost botezat 
Isus? Ca să ne arate că vrea să fie identificat cu oamenii păcătoşi. (Desenaţi pasul 2 din 
diagramă.) Prima dată a venit ca un bebeluş şi astfel s-a identificat cu noi fizic, după care a 
fost botezat şi S-a identificat cu noi spiritual.  

Nu la mult timp după botezul lui Isus, El a început să înveţe în public oamenii despre 
Dumnezeu şi să Îşi demonstreze puterea. Isus arăta şi învăţa pe oameni cum să-şi trăiască viaţa. 
Chiar dacă mulţi oameni credeau în El, erau de asemenea mulţi care nu credeau. În final, aceşti 
oameni L-au ucis pe Isus. Chiar dacă Isus era destul de puternic ca să îi omoare pe aceşti 
oameni, El a ales să nu o facă. Ştia că doar prin moartea Sa putem să avem păcatele iertate 
şi eu, şi tu, şi toţi ceilalţi. Isus a permis oamenilor să Îl crucifice, plătind astfel preţul pentru 
păcatele noastre. (Desenaţi pasul 3 din diagramă.) 

Cine poate să îmi spună ce s-a întâmplat cu Isus după ce a fost crucificat? (Aşteptaţi 
răspunsul.) El a înviat din mormânt, ceea ce înseamnă că a revenit la viaţă. Era mult mai 
puternic decât moartea. (Desenaţi pasul 4 din diagramă.) El a stat pe pământ pentru câteva zile 
după ce a înviat. Într-o zi, în timp ce era cu ucenicii Săi şi alţi câţiva oameni ce mergeau după El, 
Isus Şi-a ridicat mâinile şi i-a binecuvântat. În timp ce îi binecuvânta, El a fost luat la cer. Biblia 
ne spune că Isus este în cer aşezat la dreapta Tatălui. (Coloseni 3:1) (Desenaţi pasul 5 din 
diagramă.)  
 

 

OBIECTIVE: Copiii să înţeleagă că Dumnezeu cere celor ce cred în 
Isus să fie botezaţi.  

TEXTE BIBLICE: Matei 3:1-17, Romani 6:1-11, Efeseni 1:19, 20 

PREZENTAREA LECŢIEI: 
 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

♦ Când învăţăm lecţia din Biblie, învăţătorul va desena diagrama de la finalul 
lecţiei.  

♦ Desenaţi imaginea şi scrieţi legenda ce corelează cu partea din lecţie despre care 
vorbeşte învăţătorul, pag. 11. 

MATERIALE: 

♦ Tablă 

♦ Cretă 

♦ Diagramă, pag. 11 
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PREZENTAREA LECŢIEI: 

 

OBIECTIVE:  Copiii să rememoreze cele învăţate până acum despre faptul că 
Dumnezeu cere celor ce cred în Isus, să fie botezaţi.  

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:  
♦ Faceţi copii xerox pag. 12-15. 

MATERIALE: 

♦ Imagini, pag. 12-15 

Botezul este un simbol sau o imagine a tuturor lucrurilor despre care am vorbit acum. După 
ce Isus a plecat de pe pământ, noii creştini s-au supus lui Isus urmându-i exemplul la botez. Noii 
creştini au realizat că nu doar trebuie să se pocăiască de păcate, ci şi să sărbătorească învierea lui 
Isus prin botezul lor. Botezul este mai mult decât o declaraţie publică a deciziei unei persoane de a
-L urma pe Isus. Este şi un angajament pe care îl face, anume faptul că va continua să trăiască o 
viaţă nouă cu Isus aşa cum îi va da El putere.  

Când un pastor botează pe cineva, el spune cam aşa: “Pe baza mărturiei de credinţă în Isus 
Hristos şi a angajamentului de a-L face Domn al vieţii tale, te botez acum în Numele Tatălui, al 
Fiului şi al Sfântului Duh.” Este important ca pastorul să spună “în Numele Tatălui, al Fiului şi 
al Duhului Sfânt,” pentru că exact înainte să plece Isus de pe acest pământ, El a zis: “Duceţi-vă 
şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului 
Duh.” (Matei 28:19) Când pastorul spune aceste cuvinte, este ca şi când ar spune: “Te botez în 
slujba de închinare a lui Isus Hristos.” Când o persoană este scufundată în apă, simbolizează că 
îi sunt spălate păcatele. Când este ridicată din apă, simbolizează învierea lui Isus şi puterea Lui 
asupra păcatului.  

Invitaţi un copil micuţ în faţa clasei. Demonstraţi cum este botezată o persoană, spunând ceea ce 
ar spune pastorul. (După demonstraţie, copilul se va întoarce la loc.) 
Botezul arată oamenilor că am ales să mergem împreună cu Isus şi am înţeles că El a murit 
pentru păcatele noastre. Când suntem botezaţi, noi arătăm oamenilor că vrem ca lumea să ştie că 
suntem creştini.  

“Decizia Mariei” 
 
Acum câţiva ani, un tânăr şi o tânără s-au căsătorit. Familia tinerei a cumpărat pentru ea o 

rochie draguţă pentru nuntă şi a servit o masă specială pentru toată lumea care a venit la nuntă. 
Era o zi minunată, o zi de sărbătoare. Tânărul cuplu era foarte fericit. În curând Maria, tânăra 
soţie, a realizat că chiar dacă este fericită, era ceva ce lipsea din viaţa ei. Voia să ştie mai multe 
despre Dumnezeu. Din fericire, avea o prietenă bună care Îl cunoştea pe Isus. Această prietenă i-
a povestit despre cum putea să Îl primească şi ea pe Isus în viaţa ei. Maria L-a chemat pe Isus şi 
L-a rugat să ia păcatul ei. Cum Maria a început să-L urmeze pe Isus, ea nu mai simţea 
golul din inimă pe care îl simţise înainte. Isus era răspunsul pentru acel gol. 

 Maria a început să citească Biblia. (Arătaţi imaginea 1.) Duminica se trezea 
devreme, pregătea micul dejun pentru soţul ei, apoi mergea la biserică. Îi plăcea să 
înveţe mai mult despre Dumnezeu. Într-o duminică, predica a fost despre botezul în 
apă. Când Maria a descoperit că botezul în apă era ceva ce Biblia îi învăţa pe oameni să facă, 
Maria a decis să se boteze. Dorea ca toată lumea să ştie despre noua ei viaţă cu Dumnezeu.  

Maria era foarte nerăbdătoare să se boteze. A alergat acasă imediat cum s-a terminat biserica. 
Abia aştepta să îi spună lui Alex, soţul ei, vestea cea bună. Poate că Alex va veni şi el la biserică 
să vadă botezul ei şi să audă mai multe despre Dumnezeu… Ea dorea ca Alex să Îl cunoască pe 
Dumnezeu aşa cum făcuse şi ea. Maria a început să îi spună, în timp ce serveau prânzul, despre  
Isus şi despre ceea ce însemna botezul în apă pentru ea. “Nu!” a spus Alex cu tărie.  
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Apoi Alex a spus ceva ce a zdrobit speranţele Mariei. “Dacă te botezi, nu te mai obosi să te 
întorci acasă! Trebuie să alegi între mine şi Isus.”“Nu se poate întâmpla una ca asta,” 
a gândit Maria în uimirea ei. Cum ar putea alege între Alex şi Isus? Îi iubea pe 
amândoi. 

Maria a început să se roage. (Arătaţi imaginea 2.) S-a rugat toată săptămâna. Cu cât 
se ruga mai mult, cu atât simţea mai tare că trebuie să fie botezată. Maria auzise despre unii 
oameni că aşteptaseră unul sau doi ani, după ce deveniseră creştini, pentru a fi botezaţi. Dar 
Maria ştia că Dumnezeu voia ca ea să facă asta acum. Maria nu ştia ce să facă. Era cel mai greu 
lucru pe care îl făcuse în viaţa ei.  

Au trecut zilele, şi acum era ziua de dinaintea botezului. Maria încă nu ştia ce să facă. Ea îl 
iubea pe Alex. Iubea căsnicia lor. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu mai putea să se întoarcă niciodată 
acasă? Unde s-ar duce? Alex ieşise cu nişte prieteni. Cât el a fost plecat, ea s-a rugat. Mai târziu a 
auzit uşa deschizându-se. Inima Mariei a început să bată tare. Se întreba dacă mâine va fi ultima 
zi cu Alex în casa lor. Când Alex a intrat în cameră, avea flori în mână. Erau florile preferate ale 
Mariei. Când Alex i-a dat Mariei florile, el a invitat-o să meargă la o plimbare. Maria era aşa de 
fericită! Ea se întreba dacă Alex se răzgândise cu privire la botezul ei. După ce s-au întors acasă 
de la plimbare, Maria a început să îşi aleagă hainele pentru ziua următoare. Alex a încremenit 
când a văzut ce făcea.  ,,Am crezut că te-ai răzgândit în legătură cu botezul,’’ i-a spus el.               
,,Aminteşte-ţi ce am spus, Maria. Dacă te botezi, poţi să nu mai vii acasă.”  Maria era zdrobită. 
Credea că Alex s-a răzgândit, dar nimic nu se schimbase. Încă trebuia să aleagă între Alex, soţul 
ei, şi Isus, Salvatorul ei. Peste noapte Maria s-a rugat ca Dumnezeu să schimbe gândurile 
lui Alex. 

În dimineaţa următoare, devreme, Maria s-a hotărât. (Arătaţi imaginea 3.) S-a 
ridicat din pat, şi-a pus hainele şi a plecat să se boteze înainte ca soţul ei să se trezească. 
Ştia că probabil nu va mai dormi niciodată în casa ei.   

Când Maria a ajuns la râu, ea şi-a aşteptat rândul ca să fie botezată. Era foarte tristă din 
cauza cuvintelor soţului ei, dar ştia că trebuia să se supună lui Dumnezeu. Urma să fie botezată 
cum fusese şi Isus în urmă cu două mii de ani.  

Era rândul ei acum să coboare în apă. A ascultat cum păstorul o boteza în Numele Tatălui, al 
Fiului şi al Duhului Sfânt. Când a ieşit din apă, pastorul a spus Mariei să zică oamenilor ce 
făcuse Isus în viaţa ei. Maria a spus oamenilor că Isus a luat păcatul ei şi i-a dat pace şi bucurie. 
Pe când vorbea, dintr-odată l-a zărit pe Alex în rândul din faţă. Venise. Avea de gând să ţipe la ea 
şi să îi spună că a greşit? Maria a aşteptat, dar Alex nu a spus nimic. După ce Maria a ieşit din 
apă, s-a apropiat de soţul ei. El a zâmbit i-a zâmbit. Mariei nu îi venea să creadă.  

Dumnezeu a răspuns rugăciunilor ei. Inima lui Alex se înmuiase. Venise să o vadă pe Maria 
când se boteza. Maria a mers acasă cu Alex şi au avut un prânz foarte tăcut împreună. 

 Timp de câteva luni bune, Maria a continuat să meargă singură la biserică. Alex tot nu 
credea că are nevoie de Dumnezeu. Credea că e fericit exact aşa cum era. Avea o soţie minunată, 
o slujbă bună şi o casă draguţă. Maria a început să frecventeze orele de studiu biblic. Ea aducea 
acasă cartea şi hârtiile pe care scria notiţe. Pentru început, Alex verifica doar cuvintele pe care le 
scrisese ea greşit. Dar într-o zi, Alex a început să fie interesat de ceea ce scria ea. Îi plăcea ce 
învăţa. (Arătaţi imaginea 4.) Alex a început să meargă la biserică cu Maria. Voia să ştie 
mai multe despre Isus. Apoi, într-o zi, el l-a chemat pe Isus în viaţa lui. Ghici ce a făcut 
Alex după aceea? Aşa este! Alex s-a botezat. Maria era aşa de bucuroasă că ascultase şi 
că fusese loială lui Dumnezeu! 

 Maria a ales să fie identificată cu Isus. Dumnezeu a binecuvântat-o pentru alegerea ei.  
 

CONCLUZIE:  
Sunt unii oameni care cred că botezul este singurul lucru pe care trebuie să-l facă pentru a 

ajunge în cer. Dar nu asta ne învaţă Biblia. A fi botezat nu înseamnă a fi iertat de păcate. Doar 
Isus poate face asta. Biblia ne spune că trebuie să credem că Isus este Fiul lui Dumnezeu, că a 
murit pentru păcatele noastre şi a înviat, iar noi suntem păcătoşi. Dacă noi credem lucrurile 
acestea, atunci trebuie să Îl rugăm pe Isus să ia păcatul nostru. Isus a venit pe pământ pentru a 
aduce iertarea de păcate.  
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RUGĂCIUNE: 

Dacă ai vrea să Îl rogi pe Isus să îţi ia păcatul, te rog ridică o mână. Invitaţi copiii care au răspuns, 
să vină în faţa clasei. Ajutaţi-i să spună o rugăciune de salvare. Este important să fie un adult care să 
îi ajute pe copii şi să se asigure că au înţeles ce angajament au făcut. 

Botezul este un pas important în viaţa creştină. Dacă eşti creştin, trebuie să arăţi public asta prin 
botez.  

 MATERIALE: 
 

♦ 2  Foi de hârtie 
♦ 2 Markere de culori 

diferite  
♦ Scotch 
♦ Foarfece 

OBIECTIVE: Copiii să recapituleze printr-un joc interactiv toate cele 
învăţate la oră în timpul lecţiei despre faptul că Dumnezeu cere celor ce 
cred în Isus să fie botezaţi.  

PREGĂTIREA înainte de oră:  
♦ Înainte de lecţie, decupaţi 12 cercuri mici de hârtie. Coloraţi 6 dintre ele 

cu o culoare şi celelalte 6 cu altă culoare. Puneţi cercurile de hârtie    
într-o pungă sau un bol. (Copiii nu ar trebui să vadă cerculeţele de 
hârtie.)  

INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 

1. Împărţiţi clasa în două echipe. 
2. Spuneţi clasei că sunt cerculeţe de două culori diferite. Alegeţi un 

 copil care să aleagă culoarea echipei lui. Cealaltă echipă va folosi cealaltă culoare. 
3. Alegeţi un copil care să răspundă la prima întrebare recapitulativă. Dacă copilul nu  
4.      răspunde corect, alegeţi un alt copil din aceeaşi echipă ca să răspundă. 
5. Când un copil răspunde corect, va merge în faţa clasei la pungă/bol şi va trage un cerculeţ. 

 Copilul va lipi cu scotch cercul pe tablă şi se va întoarce la locul lui dacă este culoarea 
 echipei  lui. Dacă cercul nu este culoarea echipei, se va întoarce la loc fără să lipească cercul 
 pe tablă. Cercul este pus înapoi în pungă/bol. Atunci va veni rândul celeilalte echipe. 

6. După ce toate întrebările din recapitulare au fost puse, număraţi cercurile de fiecare culoare. 
 Echipa cu cele mai multe cercuri de hârtie (de culoarea echipei respective) câştigă jocul. 

Pot fi folosite şi 
întrebările de la  
JBQ în vederea 
pregătirii pentru 
Olimpiada 

Biblică. 

 CUVINTE DE REŢINUT: 

EVANGHELIZARE – A spune celorlalţi despre Isus şi despre salvare. 
 
Isus vrea să spunem celorlalţi despre El. El ne-a dat Duhul Sfânt ca să ne ajute să spunem 

celorlalţi despre El. Fiecare creştin ar trebui să spună altora despre Isus prin modul lui de a 
reacţiona şi prin cuvintele lui. Isus a spus ucenicilor Săi, Petru şi Andrei, că în loc să meargă să 
pescuiască peşti, El vrea să îi facă pescari de oameni. Învăţătorul va merge printre copii şi va 
“pescui” un copil. Ca să “pescuiască” copilul, învăţătorul va ţine unul dintre degetele arătătoare în 
formă de cârlig. Învăţătorul va “pescui” copilul de gulerul de la tricou sau de mânecă. 

După ce a pescuit copilul, învăţătorul va conduce copilul în faţa clasei. Va deschide Biblia şi îi 
va arăta copilului textul din Ioan 3:16. Nu citiţi întregul verset. Spuneţi copilului că Isus vrea ca el să 
fie pescar de oameni. Arătaţi-le copiilor cum să facă un cârlig cu degetul. Copilul şi învăţătorul vor 
merge printre copii şi vor mai pescui câte unul fiecare. Cei trei copii şi învăţătorul se vor întoarce în 
faţa clasei. Învăţătorul va arăta celor trei copii Ioan 3:16. Învăţătorul va spune celor doi copii noi că 
Isus vrea să îi facă pescari de oameni. Cei trei copii şi învăţătorul vor merge din nou prin clasă şi vor  
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pescui fiecare câte un copil şi se vor întoarce în faţa clasei. Activitatea continuă până când 
majoritatea clasei este implicată. 

 După ce majoritatea copiilor sunt în faţa clasei, învăţătorul îi va pune să stea pe podea în faţa 
clasei. 

Când fiecare dintre noi îşi face partea în evanghelizare, lumea poate auzi despre planul lui 
Dumnezeu pentru iertare şi viaţa eternă. Dacă nu ne facem partea, vor fi oameni care nu vor auzi 
despre planul minunat al lui Dumnezeu.  

 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

♦ Pregătiţi nişte şabloane figurine înainte de oră ca model, pag. 10, iar în 
timpul orei ajutaţi copiii să facă chiar ei acele figurine cu ajutorul 
şabloanelor pregătite.   

♦ Dacă copiii sunt prea mici, faceţi dvs. toate figurinele, iar copiii le vor 
colora şi le vor prinde pe umeraş. Observaţi imaginea de pe margine.  

MATERIALE: 

♦ Umeraş (sau două beţe 

legate la mijloc cu aţă 
ca o cruce) 

♦ Aţă sau rafie 

♦ Carton pentru 

şabloanele figurine, 
pag. 10 

♦ Hârtie (pentru 

figurine) 

♦ Foarfecă 

♦ Creioane de colorat 

 

PAŞI DE LUCRU: 

1. Luaţi un umeraş (sau două beţe legate la mijloc cu aţă în formă de 
cruce), nişte aţă şi nişte hârtie. 

2. Tăiaţi figurinele pentru a le lega de umeraş: o inimă, o cruce, un 
porumbel, un om.   

3. Arătaţi clasei un model făcut de dvs. înainte de oră. 

4. Spuneţi-le copiilor că inima reprezintă dragostea lui Dumnezeu, crucea este darul lui 
Dumnezeu, porumbelul - Duhul Sfânt, iar omul este Isus Cristos. 

5.  Încurajaţi copiii să atârne obiectul confecţionat în afara casei lor.          

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 

 

OBIECTIVE: Copiii să confecţioneze un lucru manual pe care să-l ia acasă 

şi care să le amintească de cele învăţate la oră.  
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Întrebări: 
1. Spuneţi trei lucruri la care se poate folosi apa. (Răspunsurile pot varia.) 
2. Recitaţi versetul de memorat. (“Nu ştiţi că cei ce aleargă în locul de alergare toţi aleargă, dar  
         numai unul capătă premiul? Alergaţi dar în aşa fel ca să căpătaţi premiul!” - 1 Corinteni 9:24 
3. Cine ar trebui să fie botezat? (Toţi creştinii.) 
4. Pe cine a trimis Dumnezeu ca să pregătească oamenii pentru slujba lui Isus? (Pe Ioan 
 Botezătorul) 
5. Adevărat sau Fals: Când cineva este botezat, pastorul este cel care curăţeşte o persoană pe 
 dinăuntru. (Fals) 
6. Adevărat sau Fals: Fără Isus botezul nu înseamnă nimic. (Adevărat) 
7. Ce a spus Ioan Botezătorul oamenilor că trebuie să facă? (Să se pocăiască şi să se boteze.) 
8. Ce înseamnă “să te pocăieşti”? (Să îţi pară rău pentru păcatul tău, să te întorci de la păcat pe 
 calea lui Dumnezeu.) 
9. Ce i-a spus Alex Mariei că se va întâmpla dacă se botează? (Că nu va mai dori să trăiască 
 împreună cu ea.) 
10. De ce trebuie să fie botezat un creştin? (Răspunsurile vor varia. Isus a fost botezat, deci şi 
 noi trebuie să Îi urmăm exemplul. Isus S-a identificat cu oamenii păcătoşi prin faptul că S-a 
 botezat. Noi ar trebui să ne identificăm cu Isus prin botez.) 
11.  Ce simbolizează botezul? (Moartea faţă de păcat şi învierea la o nouă viaţă cu Isus.) 
12.  În numele cui sunt creştinii botezaţi? (Al Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.) 

JOC RECAPITULATIV: 

LECŢIA BIBLICĂ: 

Diagramă pentru Lecţia Biblică 
ISUS ÎN CER CU 
TATĂL 

BEBELUŞ 

LUCRAREA 
 PUBLICĂ  
ÎNCEPE CU  
BOTEZUL LUI 
ISUS 

PLATA  
PENTRU 
 PĂCATUL  
NOSTRU 

BIRUINŢA  
ASUPRA  
PĂCATULUI ŞI 
MORŢII 

ÎNĂLŢAREA 
LUI ISUS 

ISUS ÎN CER CU 
TATĂL 



                                                                                                    BISERICA PRIMARĂ (Botezul) Şcolari    12  

www.KIDZROMANIA.com 

APLICAŢIA PRACTICĂ: 
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APLICAŢIA PRACTICĂ: 
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APLICAŢIA PRACTICĂ: 
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APLICAŢIA PRACTICĂ: 
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