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Isus este şi 
om, şi 

Dumnezeu 
  
 
Scopul lecţiei:  
    Copiii vor înţelege că: 

1. Isus este şi om, şi Dumenezeu. 
2. Se pot încrede în El cu vieţile lor. 
 
 
 

Povestirea Biblică:   Isus merge pe apă. 
     (Matei 14:22-33) 
 
 

Versetul de memorat:   “Isus a răspuns, ‘’Eu sunt 
calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu 
vine la Tatăl decât prin Mine.”   

                      Ioan 14:6) 
 
 
Cuvântul din vocabular:  Mântuire 
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 � Introducerea Învăţătorului în Lecţie 
  

Isus este 100% om şi 100% Dumnezeu. Ca om, Isus cunoaşte temerile 
noastre, durerea noastră, bolile noastre şi lupta noastră cu păcatul. Din 
Evanghelie ştim că şi Isus a fost ispitit. El s-a luptat cu păcatul, dar nu a 
căzut în faţa ispitei. Ştim că Isus a simţit durerea emoţională. A plâns când 
prietenul lui Lazăr a murit. El a obosit şi i-a fost foame.   

Dumnezeul nostru poate înţelege umanitatea noastră, pentru că El a fost 
om. Ca Dumnezeu - Mântuitorul nostru, Isus a devenit jertfa noastră. El a 
suferit moartea crudă a răstignirii ca să ne răscumpere pe noi. Numai Isus, 
Dumnezeu în carne şi oase, a putut plăti preţul cerut pentru răscumpărarea 
noastră. Isus este prietenul nostru,salvarea noastră, speranţa noastră, 
Mântuitorul nostru viu şi Dumnezeul nostru. Dumnezeu a devenit ca unul 
dintre noi pentru ca noi să putem face parte din familia Lui.  

 

 � Introducerea elevilor în lecţie 

Materiale:   
♦ Un ulcior mic cu apă 
♦ 1 pahar (de preferinţă 
transparent) 

♦ Masă 
♦ 2 bucăţi de hărtie 
♦ Foarfece 
♦ Carioci 
♦ Scotch 
♦ Cretă 
♦ Tablă 
 
 

 
Pregătire: Rulaţi o bucată de hârtie ca să formaţi un tub. Folosiţi scotch-ul 
pentru a păstra forma de tub. Tăiaţi o bucată de hârtie pe jumătate. Scrieţi 
“Dumnezeu” pe o jumătate şi “Dumnezeu/Isus” pe cealaltă. Aşezaţi ulciorul 
cu apă, paharul gol, tubul din hârtie, cariocile şi scotch-ul pe masă.  

 
Câţi dintre voi aveţi rude? Desigur că avem mamă şi tată, dar mulţi 

dinre noi au şi fraţi, surori, bunici, mătuşi, unchi şi verişori. Aţi desenat 
vreodată arborele familiei voastre? Arborele unei familii este un desen 
sau un tabel care arată rudele şi ce legături sunt între ele. Desenaţi 
arborele de mai jos folosindu-vă de propria familie pentru a-i ajuta pe copii 
să înţeleagă ideea.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V-aţi gândit vreodată la arborele familiei lui Isus? Arborele lui Isus 

este diferit faţă de oricare altul, pentru că El este altfel decât orice altă 
fiinţă care s-a născut vreodată. Ştiţi de ce? Pentru că Isus este şi om, şi 
Dumnezeu. Acesta este un lucru greu de înţeles pentru noi ca oameni. 
Ştim că mama lui Isus era Maria, iar Iosif era soţul Mariei. Iosif a avut 
grijă de Isus când creştea. Dar Iosif nu era tatăl lui Isus. Dumnezeu era 
Tatăl lui Isus.   

Matei 1:23 ne spune că unul dintre numele lui Isus era Emanuel care 
înseamnă “Dumnezeu este cu noi.” Lipiţi semnul cu “Dumnezeu” pe ulcior. 
Biblia ne spune că Dumnezeu este veşnic. Cine îşi aminteşte ce 
înseamnă veşnic? (Permiteţi copiilor să răspundă.) Veşnic înseamnă fără 
început sau sfârşit; care durează pentru totdeauna. Ştim că Dumnezeu 

Copil 

Tatăl 

Soră 

Mama 

Frate 

Bunicul 
 

Bunica  Bunicul 
 

Bunica 
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nu are un trup ca al nostru. Dar El ştia că pentru ca oameni să poată 
avea o legătură cu El, trebuie să vină într-un mod în care ei să-l poată 
înţelege. Aşa că a ales să vină ca fiinţă umană.   

Să presupunem că apa din acest ulcior Îl reprezintă pe Dumnezeu. 
El a ales să vină în această lume printr-o tânără numită Maria. Luaţi 
tubul de hârtie. Scrieţi “Maria” pe el. Ţineţi tubul peste paharul gol şi turnaţi 
apa din ulcior prin tub în paharul gol. Ce este diferit în legătură cu această 
apă acum? (Permiteţi să se răspundă.) Apa este încă apă, numai 
recipientul este diferit. Lipiţi semnul cu “Dumnezeu/Isus” pe pahar. Isus 
este şi om, şi Dumnezeu.  

 

 � Introducerea Versetului de memorat 
 

 

 
“Isus a răspuns,  ‘Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la 
Tatăl decât prin Mine.” (Ioan 14:6).  

 
Haideţi să exersăm versetul de memorat. Repetaţi după mine, “Isus 

a răspuns, ’’Eu sunt calea” (copiii repetă) adevărul şi viaţa (copiii repetă). 
Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine” (copiii repetă). Acum haideţi să 
spunem versetul împreună (spuneţi versetul împreună cu copiii de două 
ori).  

Ce înseamnă acest verset? (Permiteţi să răspundă.) Înseamnă că nu 
putem ajunge la Dumnezeu decât prin Fiul Lui Isus. Nu există nicio altă 
cale. Câţi dintre voi aţi folosit telefonul să sunaţi un membru din familie  
sau un prieten? (Permiteţi să se răspundă.) Aţi format vreodată numărul 
greşit? (Puneţi copiii să ridice mâna dacă au sunat la un număr greşit.) 
Câteodată facem greşeli şi încurcăm numerele. Când se întâmplă asta, 
nu găsim persoana pe care încercăm să o sunăm. Singurul mod de a 
găsi prietenul sau un membru al familiei este sunând la numărul de 
telefon corect. Chiar dacă o singură cifră este greşită, nu vei găsi 
persoana pe care încerci să o suni. Dacă încercăm să ajungem la 
Dumnezeu folosindu-ne de altcineva în afară de Isus, nu vom putea. 
Putem ajunge la Dumnezeu doar prin Isus. Isus este singura noastră 
cale către Dumnezeu. El este precum numărul corect pentru a-L găsi pe 
Dumnezeu. Acum haideţi să ne jucăm un joc pentru a exersa versetul 
nostru de memorat. 

 

 � Jocul pentru Versetul de Memorat 

Materiale:   
♦ 4 jumătăţi de foaie de 
ziar pătrate (câte 2 
pentru fiecare echipă) 

 

 
Pentru a juca jocul: 

1. Împărţiţi clasa în două echipe.  
2. Alegeţi 12 jucători, câte 6 pentru fiecare echipă. Spuneţi copiilor că 

trebuie să ştie versetul de memorat ca să poată juca.  Spuneţi versetul 
de memorat de două ori cu copiii.  

3. Spuneţi fiecărei echipe să se alinieze. Copiii trebuie să stea unul în 
spatele celuilalt în  echipa  lor. Şirurile ar trebui să fie în faţa clasei cu 
faţa către o zonă deschisă. Învăţătorul va sta în cealaltă parte a zonei 
deschise. (Vedeţi diagrama următoare.) 

 

Dacă aveţi un 
telefon mobil 
folosiţi-l în 

timpul 
explicaţiei. 

Prefaceţi-vă că 
sunaţi la un 
număr de 
telefon.  
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4. Daţi 2 pătrate din ziar primei persoane din fiecare şir. Spuneţi fiecărui 

copil să stea pe o bucată de ziar şi să o aşeze pe cealaltă în faţa lui. 
Apoi, jucătorul păşeşte pe pătratul de ziar pe care l-au pus pe jos. 
Jucătorii pot păşi doar pe ziarul lor, nu au voie să atingă podeaua cu 
piciorul. Când copilul a păşit pe ziarul din faţa lui, va lua ziarul din spate 
şi va repeta procesul. Copilul va continua să păşească de pe ziar pe 
ziar până ajung la învăţător.  

5. Când ajung la învăţător, trebuie să se întoarcă şi să meargă înapoi la  
echipa  lor. Trebuie să spună versetul de memorat următorului membru 
al echipei din şir. După ce a spus versetul, se duce la capătul şirului. 
Următorul membru al echipei îi ia locul.  

6. Dacă jucătorul nu poate spune versetul corect,  echipa  va spune 
versetul în locul lui. Jucătorul va trebui atunci să îşi repete tura. 
Următorul membru al echipei nu poate juca până ce nu şi-a spus 
versetul.   

7. Echipa care termină prima câştigă.   
 

 � Povestirea Biblică 
 

Versetele biblice: 

♦ Matei 14:22-33 
♦ Ioan 5:30 
 

Materiale:   
♦ Oală sau capac de metal 
♦ Lingură de metal 
 
 

Deşi Isus este 

acelaşi cu Dumnezeu, 
totuşi Isus s-a rugat lui 

Dumnezeu Tatăl. El le-a 
dat ucenicilor Săi un 
exemplu după care să 
trăiască. Este important 
să urmăm exemplul lui 
Isus şi să ne rugăm 
neîncetat ca să ne 

întărească relaţia cu 
Dumnezeu.  
 
 

 
“Isus a mers pe apă” 

 
Băieţi şi fete, vă voi spune o poveste adevărată ce s-a întâmplat 

când Isus trăia pe acest pământ. În timp ce voi citi această poveste voi 
avea nevoie de ajutorul vostru. 

 Avea loc o furtună mare în poveste. Vreau ca voi să vă fluturaţi 
mâinile în aer când eu spun “vânt”. Când spun “ploaie” bateţi cu 
mâinile de picioare pentru a face un zgomot asemănător. Dacă se poate, 
alegeţi un copil să fie “fulgerul” strigând şi aprinzând becul. Alegeţi un alt 
copil să bată cu lingura într-o oală de metal pentru tunet.   

“Vrei să vii cu noi, Isuse?” au întrebat ucenicii. 
“Mergeţi înainte pe cealaltă parte a lacului. Eu voi mai sta un timp 

singur să mă rog,” a răspuns Isus. “Mă voi întâlni cu voi mai târziu.” 
“Sigur , Isus, ne vedem mai târziu,”a zis Petru. Şi-au adunat toate 

lucrurile în barcă şi s-au îndepărtat de mal. 
Lui Isus îi plăcea să stea cu oamenii, să le spună despre Dumnezeu, 

să vindece oameni şi să le dea speranţă. Pentru aceasta era nevoie de 
multă putere spirituală. Le spunea adesea ucenicilor Săi:  “Despărţit de 
Tatăl nu pot face nimic.” Pentru acest motiv se îndepărta adesea de 
mulţimile de oameni şi chiar şi de ucenicii Săi, deoarece voia să 
vorbească cu Tatăl ceresc şi să-Şi reînnoiască puterile. Mergea la 
locuri liniştite unde putea fi absolut singur cu Dumnezeu.  

În barcă, unul dintre ucenici i-a zis lui Petru: “Bate vântul din ce în 
ce mai tare!” (“vânt”) 

“Da,” a răspuns el.  Şi vântul (“vânt”) a continuat să bată din ce în ce 
mai tare.   

În tmp ce Isus era sus pe munte şi se ruga, ucenicii s-au îndepărtat 
mult de mal. Erau în mijlocul lacului şi furtuna era tot mai urâtă.  

Echipa 1 Linie 
Învăţător 

Echipa 2 Linie 



 

 

www.KIDZROMANIA.com 

6

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

“Am face bine să vâslim mai tare. Aceasta poate deveni o furtună 
îngrozitoare. Nu vreau să stau în mijlocul furtunii aici,” a zis unul dintre 
bărbaţi. Ceilalţi au dat din cap, aprobându-l.  

Vântul (“vânt”) era tot mai puternic. Barca se clătina într-o parte şi 
alta în timp ce valurile erau din ce în ce mai mari şi o loveau.  

“Oau ce val mare!” a exclamat Petru când primul val a lovit barca, 
zguduindu-i pe toţi.  

“Voi aduce ulcioarele. Am face bine să scoatem apa asta din barcă 
pentru a nu se scufunda.  

Munca le fusese întreruptă. Valurile loveau dintr-o parte, unul după 
altul. Şi ploaia (“ploaie”) a început. Ploaia (“ploaie”) era tot mai puternică. 
Tunetul (zgomotul tunetului) a izbucnit. Ucenicii se aflau într-o furtună ce 
le ameninţa viaţa. Aceşti oameni cunoşteau lacul şi mai fuseseră şi alte 
dăţi în mijlocul furtunilor. Aşa putea fi Galileea.  Într-un moment 
vâsleşti liniştit, iar în clipa următoare un vânt puternic poate veni din 
cealaltă parte a munţilor peste apă. Dar această furtună era mai 
înfricoşătoare decât multe altele. Ploaia (“ploaie”) era mai puternică, iar 
vântul (“vânt”) bătea mai tare. Tunetul (zgomotul tunetului) a bubuit, iar 
fulgerul (jocul cu lumina) lumina pe cer.   

“Grăbiţi-vă, trebuie să facem ceva să ne salvăm vieţile!” a ţipat unul 
dintre apostoli la ceilalţi. Unii au decis să-şi arunce unele lucruri în apă 
pentru ca barca să rămână la suprafaţă. Alţii au decis să se ascundă în 
spatele încărcăturii. (Faceţi-vă că alergaţi în spatele încărcăturii, 
ascunzându-vă în spatele unui copil.)   

Aceşti pescari curajoşi şi experimentaţi recunoşteau o furtună 
periculoasă, iar aceasta era una de genul acesta. Ploaia (“ploaie”) a 
continuat să cadă, vântul (“vânt”) bătea tot mai tare, tunetul (zgomotul 
tunetului) bubuia, iar fulgerul (“joc” de lumini) lumina cerul. Să fie asta 
furtuna de care se temea orice pescar? Furtuna care scufunda barca?   

Vântul (“vânt”) începuse şi pe munte. După ce S-a rugat un timp, Isus 
a lăsat rugăciunea şi S-a îndreptat spre lac. Ca şi în alte dăţi, când 
ucenicii erau în dificultate, Isus le-a arătat că se pot încrede în El. A 
venit de departe să îi ajute.  

A coborât de pe munte, a trecut peste câmpii până a ajuns la mal. 
Dar nu s-a oprit acolo. A mers drept în continuare, peste mal, pe ape. 
Da, pe ape! A mers mai departe şi mai departe şi apa nu se ridica 
desupra Lui. Vântul (“vânt”), ploaia (“ploaie”), tundetul (zgomotul 
tunetului), fulgerul (“luminile”) nu L-au oprit. Nu Îi era frică de furtună. El 
a mers pur şi simplu pe ape către prietenii Lui. Nu a mers mai repede 
decât avea nevoie. Avea să ajungă la ucenici la timpul potrivit. 

Ucenicii erau ocupaţi scoţând apa din barcă şi încercând să 
văslească spre mal. Unul dintre ei s-a uitat în sus.   

“Uitaţi! Acolo! Văd ceva. Vine de acolo direct spre noi,” a ţipat unul 
dintre ei. 

Toţi bărbaţii erau înspăimântaţi.  “Ce este?” au întrebat ei. Asta 
părea mai rău decât furtuna.  

“Este o nălucă! Este o nălucă!” au ţipat ei. Acum erau siguri că 
aveau să moară. Nu doar că se luptau cu o furtună imensă, dar vedeau 
şi o fantomă care venea spre ei.  

“Staţi jos, oamenilor, sau veţi răsturna barca!’’ a zis Petru. 
Nu se puteau controla. Orice control asupra fricii, pe care 

încercaseră să-l aibă până atunci, a fost lăsat la o parte deodată. Toţi 
ţipau de frică.  
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Isus le-a auzit ţipetele. “Nu vă temeţi. Nu vă pierdeţi curajul. Sunt eu 
– Isus.” 

“Nu poate fi adevărat. Merge pe ape!” au spus ei. Îşi scuturau 
capetele, neputând să creadă. Aceasta era cea mai mare furtună prin 
care trecuseră şi totuşi Isus mergea calm pe valuri.  

“Poate fi adevărat? Poate să meargă pe ape? Ce mai poate să facă 
omul acesta?” a întrebat unul dintre oameni. Îl văzuseră pe Isus făcând 
minuni, dar totuşi le era greu să creadă că Isus putea merge pe ape.  

Petru s-a ridicat. “Doamne, dacă eşti Tu, porunceşte-mi să vin pe 
apă la Tine.” 

“Vino!” i-a spus Isus. 
“Eşti chiar Tu?” 
“Vino, Petru!” 
Petru s-a uitat drept la Isus în timp ce şi-a dat piciorul peste 

marginea bărcii şi a atins suprafaţa apei. (Faceţi-vă că ridicaţi piciorul 
peste marginea bărcii şi mergeţi cu grijă înainte.) Da! Piciorul lui nu se 
ducea în jos. Bucuros, Petru a coborât cu totul din barcă. Ochii lui s-au 
făcut mari şi erau aţintiţi spre Isus.  

Mergea încet şi constant. Apoi s-a gândit la ce făcea. Nu era atât de 
aproape de barcă pe cât ar fi vrut. Vântul (“vânt”) bătea încă puternic. 
Valurile încă loveau barca. Şi-a luat ochii de la Isus pentru a-şi vedea 
situaţia. Când a făcut asta, s-a înspăimântat. (Uitaţi-vă în jos şi prefaceţi-
vă că vă scufundaţi.)   
Şi s-a dus în jos. Da, se scufunda.  
Panicat, Petru a ţipat: “Doamne, salvează-mă!” 
Imediat, Isus a venit s-a el, l-a apucat şi l-a tras din apă. “De ce te-ai 

îndoit, Petru? Este vântul mai puternic decât Mine? Ai puţină credintă.”  
Isus şi Petru au mers către barcă şi s-au urcat în ea. Îndată ce au 

făcut asta, vântul s-a potolit. Totul era complet calm. (Faceţi o pauză 
până ce în clasă se face o linişte totală pentru a arăta “calmul”.)  

Bărbaţii s-au uitat într-o parte şi-n alta. Ploaia se oprise. Vântul se 
dusese. Nu mai era niciun tunet sau fulger. S-au uitat la Isus. S-au uitat 
la apă. S-au uitat din nou la Isus. Abia le venea să creadă ce tocmai 
văzuseră. 

Erau copleşiţi de un sentiment puternic de uimire. Au început să Îl 
laude pe Isus. Nu mai văzuseră niciodată pe nimeni ca El.  

“Cu siguranţă, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu,” au spus ei.  
În această poveste biblică, Isus Şi-a arătat puterea. Isus are toată 

puterea lui Dumnezeu. Ca Petru, ne putem încrede în Isus cu viaţa 
noastră, dar trebuie să fim siguri că avem ochii aţintiţi spre El. Dacă Îl 
pierdem din vedere, ne vom scufunda în furtuna vieţii noastre. Când 
treci prin vremuri grele, nu te speria, ci încrede-te în Isus cu viaţa ta.  

 
 � Obiectul Lecţiei 

Materiale:   
♦ Piatră mică 
♦ Ulcior transparent sau un 
pahar înalt plin cu apă 

 

 
Asiguraţi-vă că furtunele dvs sunt rulate. Ţineţi piatra în mână şi arătaţi-o 

copiilor. Ceea ce urmează să fac vă va uimi, voi lua această piatră şi o 
voi pune în acest ulcior. Apoi vom vedea piatra plutind la suprafaţa 
apei. Câţi dintre voi credeţi că pot face asta? (Permiteţi să se răspundă.)  

Fiţi atenţi! Luaţi piatra şi aruncaţi-o în ulciorul sau paharul cu apă. 
Arătaţi că sunteţi dezamagit când piatra se duce la fund. Trebuie să fi făcut 
ceva greşit. Staţi să încerc din nou. Luaţi piatra şi aruncaţi-o din nou.  

Cum pot ţine piatra aceasta la suprafaţa apei? (Permiteţi să se 

Asiguraţi-vă că 
vorbiţi cu 

intonaţie ca şi 
cum v-ar fi frică 
de “nălucă”. Asta 

va creşte 
entuziasmul 
copiilor.  
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răspundă.) Dacă o ţin, stă deasupra, dacă îi dau drumul, se scufundă. 
Totul depinde de mâna mea. Ţineţi piatra la suprafaţa apei ţinând piatra pe 
palmă.  

Avem nevoie de mâna Domnului în vieţile noastre. Cu El ne putem 
ridica asupra oricărui lucru care ameninţă să ne scufunde. Păcatul ne 
poate face să ne scufundăm. De aceea este aşa de important să ţinem 
păcatul afară din vieţile noastre. Când alegem să ascultăm învăţăturile 
Bibliei spunem: “Mă încred în Tine, Isuse!” Ca Petru în Biblie, el a putut 
să stea deasupra când şi-a încredinţat viaţa lui Dumnezeu. Dar când s-a 
îndoit, a început să se scufunde. Haideţi să ne încredem în Isus ca să 
nu ne scufundăm în păcat!   

 
 � Povestea cu aplicare practică 

 

 
Poza 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Mihai şi muntele” 

 
Toni, Ciprian, Mihai şi prietenii lor aveau planuri pentru o ieşire de 

weekend specială. (Arătaţi poza 1) Weekend-ul urma să fie plin de 
evenimente în special pentru Mihai care nu mai fusese niciodată în 
excursie. Băieţii mergeau de obicei în fiecare an, dar Mihai nu a putut 
niciodată să meargă. Băieţilor le plăceau activităţile de afară – 
drumeţiile, pescuitul, exploratul. Iubeau toate activităţile dintr-o 
excursie. Le plăcea natura pură şi simplă. 

Toţi cei şase prieteni au decis să urce pe munte şi să-şi stabilească 
acolo tabăra. După prânz, băieţii au plănuit să se relaxeze şi apoi să 
continue până pe vârful muntelui. Urma să urce pe o parte şi să 
coboare pe alta. 

Tatăl lui Toni i-a dus pe băieţi cu maşina aproape doi kilometri 
depărtare de drumul principal şi i-a lăsat la poalele muntelui. Era cam 8 
dimineaţa. Aproape toată ceaţa dimineţii dispăruse. Era încă puţin rece, 
dar cerul era albastru şi promitea o zi minunată pentru drumeţie.  

“Ai mai urcat vreodată pe un munte, Mihai?” a întrebat tatăl lui Toni. 
“Nu! Niciodată, dar abia aştept, domnule Tudor.” 
“Păi o să ai un timp minunat,” a spus domnul Tudor. 
“Oh da, sunt sigur de asta,” a răspuns Mihai. 
“Mai ales ultima săritură de pe vârf. Întodeauna îmi face sângele să 

fiarbă,” a spus  domnul  Tudor. 
“Săritură de pe vârf?” a întrebat Mihai în timp ce a înghiţit în sec. 

Nimeni nu i-a spus nimic cum că ar trebui să sară de pe un munte. 
Numai despre urcat şi coborât, dar niciun cuvânt despre sărituri de pe 
munte, altfel şi-ar fi amintit. 

“Desigur, se numeşte rapel. Te legi bine, te laşi pe spate, te clatini 
puţin, loveşti puţin cu piciorul şi te duci jos,” a explicat  domnul Tudor. 

Faţa lui Mihai arăta îngrijorarea pe care o simţea. “Mă leg de ce?” a 
întrebat el. 

“Frânghia este în siguranţă completă în jurul tău şi prinsă de vârful 
muntelui. Nu sari în gol. Desigur că asta e senzaţia, dar eşti bine legat. 
Nu te îngrijora, Mihai. Nepotul meu, Ciprian, a fost de multe ori sus şi 
jos pe muntele ăsta. Ştie ce face.”  

Asta era un lucru pe care Mihai nu voia să-l audă. Cu picioarele pe 
pământ, căţăratul sus şi jos nu îi dădeau niciun motiv să se teamă. 
Săritul de pe munte însă era ceva despre care băieţii nu îi spuseseră. 
“E prea târziu acum,” s-a gândit el. Ce ar crede ceilalţi băieţi dacă ar da 
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Poza 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

înapoi acum? 
“Da, Mihai, nici măcar nu vezi locul unde o să aterizezi când te uiţi 

peste umăr. Este aşa de distractiv. Ehe! Şi, uite, aşa te duci,” a zis Emil, 
care a auzit discuţia şi nu şi-a putut păstra comentariul plin de 
entuziasm.   

Mihai a înghiţit din nou în sec şi a mers la portbagaj să îşi ia 
ghizdanul. Ura înălţimile. Gândul de a sări de pe orice înălţime era ceva 
ce nu voia să facă. De ce a spus da? De ce nu a pus mai multe întrebări 
înainte de a veni? 

Grupul de băieţi a început căţăratul pe munte. Era un urcuş abrupt, 
nu prea era teren nivelat. Dar băieţii urcau pe stânci, unul după altul ca 
pe nişte scări regale, inegale ce duceau la nori. Vremea fiind perfectă, 
cu toţii erau bine dispuşi; totuşi Mihai a fost tăcut în timp ce urcau pe 
munte. Nu putea să nu se gândească la viitoarea săritură de pe stâncă. 

“Acesta pare un loc bun,” a sugerat Ciprian. “Ne vom aşeza chiar 
aici.” 

Toţi şi-au deschis ghiozdanele şi şi-au descărcat uneltele. (Arătaţi 
poza 2.) Grupul avea trei corturi micuţe de câte două persoane. Nu a 
durat mult până când băieţii le-au instalat. Majoritatea băieţilor au decis 
să mănânce nişte sandvişuri, pentru că nu voiau să piardă din timpul 
pentru căţărat. Muntele era frumos, mai ales cu soarele ce se reflecta în 
el. Mihai şi prietenii lui au stat acolo şi şi-au scos încălţămintea şi 
şosetele pentru a-şi bălăci picioarele în apă. 

“Mai e puţin până la asfinţit, băieţi. Haideţi să continuăm să mergem 
în sus. Trebuie să ne întoarcem înainte să se facă întuneric,” a zis 
Ciprian celorlalţi.  

“Aceste bagaje sunt mult mai uşoare acum,” a zis Mihai. 
“Oh da, toată uşurinţa pentru a sări de pe munte,” a zis Ciprian cu 

un zâmbet mare.  
Mihai a înghiţit greu. Nu se gândise la săritură tot timpul cât a 

mâncat.  
“Gata, să mergem,” a ţipat Ciprian.  
“Numai două ore până sus, Mihai,” a zis Emil. “Am fost aici sus de 

12 ori. Încă nu-mi vine să cred cât de frumos e.” 
“Îţi place să sari de pe munte?” a întrebat Mihai. 
 “Nu e ca şi cum te-ai scufunda de pe munte, Mihai. E doar să te laşi 

uşor pe marginea stâncii. Nu te duci jos foarte repede. Funia este 
securizată şi cobori în propriul ritm. Prima oară când am coborât mi-a 
fost frică, dar acum nu-mi pot imagina altceva,” a explicat Emil. 

“Sigur mă pot gândi la alte căi de a merge jos, cum ar fi drumul pe 
care mergem sus.” 

“Da, dar nu este nici pe departe la fel de distractiv, plus că este un 
izvor cu cea mai rece şi curată apă din câte ai gustat, chiar înainte de 
locul de aterizare. Nu ajungi la el în niciun alt fel. O să îţi placă foarte 
mult, Mihai.” 

“De 12 ori?” s-a gândit  Mihai la ce-i spusese Emil. “Dacă Emil a 
făcut asta de 12 ori, atunci nu poate fi aşa de rău!” 

“Oau! Ce privelişte! Ai mai văzut vreodată aşa ceva?” a întrebat 
Toni. 

“Este frumos!” a răspuns Mihai. 
Băieţii şi-au desfăcut bagajele şi au început să exploreze.Vechiul 

turn de control nu mai era. Pădurarii obişnuiau să facă drumeţii având 
radioul cu ei, pentru a putea proteja de incendiile din timpul lunilor 
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Poza 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poza 4 

 

călduroase de vară. Acum făceau totul cu ajutorul avioanelor. Băieţii 
puteau vedea unde fusese odată.  

Nu departe de turm era cabina bătrânului pădurar. Era părăsită 
acum, dar au lăsat-o în picioare în caz că nişte alpinişti ar fi fost prinşi 
de viscol. Mihai şi băieţii s-au uitat înăuntru. 

Băieţii îşi băuseră toată apa întrucât urcaseră pe munte în cursul 
celei mai calde perioade din zi. Au început să fie nerăbdători să ajungă 
la izvor. Era în jur de 5:30 când au terminat de explorat. Mai mult decât 
să le fie sete, băieţilor le era foame.  

“Ce-ar fi să ne mişcăm, băieţi?” a sugerat Ciprian. “Îi este sete 
cuiva? 

“Daaa!” au zis toţi. Toţi mai puţin Mihai. El a dat din cap. Ştia ce 
urma.  

Băieţii au ajuns sus pe munte. Ciprian a asigurat funia. Emil a fost 
primul care a coborât. Băieţii l-au auzit chicotind ca un copil tot drumul 
în jos. (Arătaţi poza 3.) 

“Cine urmează?” a întrebat Ciprian. “Vrei să fii tu următorul, Mihai? 
Ai putea să termini odată cu asta. Vino aici şi o să-ţi arăt ce să faci.” 

“În niciun caz nu voi face asta,” zise Mihai. 
“Nu ai de ales, Mihai” a ţipat Toni din spate. 
“Nu fac asta!” 
“Hai! Dacă nu faci asta nu vom ajunge niciodată la bază înainte de 

întuneric şi sunt sigur că nu vrei să stai aici singur toată noaptea,” a 
zis Toni încercând să-l încurajeze.  

“Cabina e încă aici,” a zis Mihai zâmbind. 
“Dar nu vrei să fii aici fără mâncare.” 
“Mâncare? Ai dreptate. Păi, poate …” a aprobat Mihai. 
Ciprian l-a convins puţin şi Mihai ştia că trebuie să-şi înfrunte frica. 

În cele din urmă, toţi ceilalţi băieţi o mai făcuseră înainte. Ciprian ştia 
ce făcea. Domnul Tudor îi spusese asta. A dat din cap şi nu a durat 
mult până ce Mihai stătea la marginea stâncii pe spate. (Arătaţi poza 4.) 
A ţipat şi s-a lăsat pe spate. Destul de repede toţi băieţii stăteau în jurul 
izvorului rece bucurându-se de o băutură rece şi revigorantă. Totuşi, 
niciunul nu se bucura la fel ca Mihai.  

Mihai şi-a înfruntat teama de înălţime şi la sfârşit s-a putut încrede 
că funiile îl vor ţine să nu cadă şi să moară. Toţi avem lucruri de care 
ne temem, dar trebuie să ne încredem în Isus. Nu lăsa frica să te 
controleze, ci dă frica ta lui Isus şi crede că El te va ţine precum funiile 
l-au ţinut pe Mihai.   

 
 

 � Obiectul lecţiei  
 

Materiale:   
♦ Piatra mare 
♦ Poză dintr-o revistă sau 
ziar cu un animal 

♦ Plantă 
♦ Orice alt obiect 
 

 
Scop: Explicarea că Isus a venit ca noi să avem o legătură cu El şi să avem 
o relaţie intimă cu El.  
 
Pregătire: Aşezaţi obiectele în faţa clasei pentru a le vedea (puneţi-le pe o 
masă dacă se poate). Rugaţi o fată să stea lângă ele.  
 
     Băieţi şi fete, uitaţi-vă puţin la aceste lucruri. Avem o piatră (ridicaţi 
piatra) avem o poză cu un ______(orice animal aveţi în poză). Avem o 
plantă.  Şi o avem pe fata aceasta. Alegeţi o altă fată să vină în faţa clasei. 
Acum vreau să vă închipuiţi că sunteţi părăsiţi pe o insulă. Nimeni nu 
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trăieşte pe acea insulă în afară de voi. Dacă aţi putea alege să luaţi unul 
dintre aceste lucruri cu voi, pe care l-aţi lua? Lăsaţi fata să răspundă. 
Probabil va alege cealaltă fată. Nu aţi lua piatra? (Permiteţi să se 
răspundă.) Sau planta sau animalul? (Permiteţi să se răspundă.) Aţi alege 
cealaltă fată. De ce aţi alege fata? (Permiteţi să se răspundă. Apoi trimiteţi 
cele două fete la locurile lor.) 

Ne place să avem relaţii cu alţi oameni. Am fi singuratici dacă nu 
am avea alţi oameni cu care să vorbim. Mulţi dintre voi aţi alege un 
prieten pe care să îl luaţi pe insula pustie cu voi. Aţi vrea pe cineva cu 
care să puteţi relaţiona. Aţi vrea pe cineva cu care să vorbiţi şi să vă 
ajute cu problemele voastre. Aceste obiecte nu pot face asta. (Arătaţi 
spre obiecte.) Vrem să avem relaţii cu oameni care înţeleg prin ce 
trecem, care au aceleaşi emoţii pe care le avem noi şi cu care să ne 
distrăm când ne jucăm.  

Dumnezeu a vrut acest fel de relaţie cu noi. El a vrut să fie prietenul 
nostru aşa cum a fost prieten cu Adam şi Eva în grădina Edenului. El a vrut 
ca noi să putem relaţiona cu El şi să Îi spunem temerile şi dorinţele noastre. 
El a vrut ca nouă să ne placă să fim cu El. Ştia că avem nevoie să putem 
relaţiona cu El. Aşa că Isus a venit la noi pentru a putea relaţiona cu 
Dumnezeu într-un mod real. Prin Isus, Dumnezeu a experimentat aceleaşi 
lucruri pe care le-am experimentat şi noi. Prin Isus, Dumnezeu a fost respins 
de prieteni. Prin Isus, Dumnezeu a fost înfometat şi însetat şi a fost ispitit să 
păcătuiască. Dumnezeu ştie luptele pe care le avem. El ne înţelege. Isus a 
venit ca noi să putem avea o relaţie cu Dumnezeu.  

 
 � Concluzia Lecţiei 
  

Isus vrea să aibă o relaţie personală cu tine. Dar nu te va obliga la o 
prietenie. El ne dă şansa să alegem. Îl putem ruga pe Isus să fie 
prietenul nostru şi El nu ne va lăsa niciodată.  

 
1. Dacă ai vrea ca Isus să fie prietenul tău şi vrei să-i dai viaţa ta, 

ridică mâna. Petru a vrut să se ridice şi să părăsească barca 
pentru a merge către Isus. Vreţi să vă ridicaţi şi să faceţi un pas 
către faţa clasei pentru a vă încredinţa vieţile lui Isus? Încurajaţi-i 
pe cei care au ridicat mâna să vină în faţă. Conduceţi într-o rugăciune 
de mântuire pe copiii care au ridicat mâna. Este bine să luaţi aceşti 
copii deoparte pentru ca un ajutor să poată vorbi cu fiecare în parte 
despre decizia lor.  

 
2. Unii dintre noi Îl cunoaştem deja pe Isus ca prietenul şi 

Mântuitorul nostru, dar nu ne încredem în El tot timpul. Unii dintre 
noi au multe temeri. Se sperie vreunul dintre voi de fantome sau 
are visuri urâte? Sau poate nu aveţi încredere că Isus se va îngriji 
de nevoile voastre. Câteodată ne este greu să credem că 
Dumnezeu ne va da destulă mâncare sau destui bani ca să trăim. 
Haideţi să ne rugăm acum ca Dumnezeu să ne ajute să ne 
încredem în El!  El ne înţelege temerile, dar ne-a spus să avem 
credinţă în El şi să ne încredem în El. Rugaţi-vă pentru copiii care 
învaţă cum să se încreadă în Isus.  
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 � Cuvântul din vocabular 
  

Mântuire –  libertatea de moarte şi pedeapsa veşnică pentru păcatele 
noastre. 
 
Pregătire: Faceţi două cercuri mari în faţa clasei din sfoară sau rafie.   
 
Scop: Copiii să înveţe definiţia cuvântului mântuire.  

 
Cum se desparte în silabe cuvântul ,,mântuire’’? Alegeţi un baiat şi o 

fată să facă asta în faţa clasei. Acum vrem să învăţăm definiţia 
cuvântului. Mântuire înseamnă eliberarea de moarte şi de pedeapsa 
veşnică pentru păcatele noastre.  Cum putem fi eliberaţi de moarte şi 
de pedeapsă? (Permiteţi să se răspundă.)  Putem fi eliberaţi prin Domnul 
Isus care a luat pedeapsa pe care noi o meritam ca să nu fim despărţiţi 
de Dumnezeu. Isus a adus mântuirea. Acum, repetaţi definiţia după 
mine. Mântuire înseamnă eliberarea de moarte (permiteţi copiilor să 
repete fraza) şi de pedeapsa veşnică (pauză) pentru păcatele noastre. 
(pauză) Repetaţi definiţia de câteva ori până ce le va fi familiară copiilor. 
Jucaţi următorul joc cu copiii.  

  
Pentru a juca jocul: 

1. Împărţiţi clasa în două echipe. Spuneţi clasei care este cercul echipei 
lor. 

2. Alegeţi 5 copii din fiecare echipă. Puneţi copiii  să stea în cercul 
echipei lor. Spuneţi copiilor că sunt “închişi” în acest cerc. Nu pot ieşi 
din cerc decât dacă cineva din echipa lor poate spune definiţia 
cuvântului mântuire.  

 
3. Alegeţi un voluntar dintr-o parte să spună definiţia mântuirii. Nu trebuie 

să spună definiţia cuvânt cu cuvânt, ci doar ideea principală. Dacă 
spun definiţia corect, pot alege un copil din echipa lor să meargă la 
locul lui.  

4. Repetaţi pasul 3 cu cealaltă echipă. Schimbaţi rândul până ce toţi copiii 
vor sta jos.  

 
 � Jocul recapitulativ 
  

“Avioane” 
 
Pregătire: Pe tablă, desenaţi două tabele cu 5 pătrăţele în jos şi în lateral. 
Trebuie să fie în total 25 de pătrăţele în fiecare tabel. Puneţi în dreptul 
pătrăţelelor verticale litere în ordinea alfabetică şi numerotaţi-le pe cele de 
pe orizontală (vedeţi diagrama de mai jos). Desemnaţi un tabel ca fiind al 
fetelor şi celălalt al băieţilor.  

 



 

 

www.KIDZROMANIA.com 

13

 
 

1. Alegeţi o fată pentru a răspunde la prima întrebare recapitulativă. Dacă 
nu răspunde corect, lasaţi altă fată să încerce. Dacă răspunde corect, 
va alege un pătrat din tabelul băieţilor pentru a “ataca” alegând o literă 
şi un număr.  

2. Spuneţi ce este pe acel pătrat, verificând răspunsurile (vedeţi diagrama 
de mai jos).  
a) Dacă nu este nimic, marcaţi un X, ca să se ştie că au ales deja acel 

pătrat, apoi este rândul băieţilor.  
b) Dacă este o mină, fata trebuie să aleagă un pătrat din tabelul 

fetelor pentru a-l descoperi băieţilor, învăţătorul desenează o mină 
(un cerc plin) pe pătratul fetelor, apoi e rândul băieţilor.  

c) Dacă este o barcă pe locul ales de fete, fetele au scufundat barca. 
Dacă au scufundat barca, fetele au şansa de a alege alt pătrat din 
tabelul băieţilor.  

3. Prima echipă care scufundă toate bărcile echipei adverse, câştigă.  
 
Răspunsurile la jocul cu avioane 

 
 
Întrebări recapitulative: 

 
1. Când ucenicii s-au urcat în barcă, ce a făcut Isus? (S-a rugat.) 
2. Ce a arătat Isus ucenicilor mergând pe ape? (Că este Fiul lui 

Dumnezeu.) 
3. Spuneţi versetul de memorat de azi. (“Isus a răspuns: ‘‘Eu sunt calea, 

avedărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.”) 
4. Isus este şi _____, şi_____. (Dumnezeu şi om) 
5. De ce nu a vrut Mihai să facă rapel pe munte? (Frică) 
6. Unde se găseşte versetul nostru de memorat? (Ioan 14:6) 
7. Care era numele lacului pe care au fost ucenicii? (Galileea) 

1      2      3     4     5 1      2      3     4     5 

A 

B 

C 

D 

E 

FETE BĂIEŢI 

1      2      3     4     5 1      2      3     4     5 

A 

B 

C 

D 

E 

FETE BĂIEŢI 
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Materiale:  
 
♦ 1/2 coală de hârtie 
 A4 de copil 
♦ Un creion de copil 
♦ O foarfecă de copil 
 
 

8. De ce a început Petru să se scufunde? (Şi-a luat ochii de la Isus.) 
9. Cum despărţiţi în silabe cuvântul ,,mântuire’’? 
10. Când Isus s-a urcat în barcă, ce au făcut ucenicii? (L-au lăudat.) 
11. Cine a mers pe ape cu Isus? (Petru) 
12. De ce L-a trimis Dumnezeu pe Isus pe pământ ca om? (Deoarece a 

vrut ca noi să putem avea o legătură cu El.) 
13. Care este definiţia cuvântului ,,mântuire’’? (A fi eliberat de moarte şi de 

pedeapsa veşnică pentru păcatele noastre.) 
14. De ce credeţi că Isus i-a lăsat pe ucenici să fie prinşi într-o furtună? 

(Pentru a-i ajuta să înţeleagă că El merge mereu cu noi în vremuri 
grele. Pentru a-i ajuta să înţeleagă că este mai puternic decât natura.)  

 
 
 

� Lucru Manual 
 
Am vorbit mult despre Isus în ultimele 

săptămâni. Acum faceţi forma mâinii 
voastre pe o foaie şi scrieţi lucruri despre 
Isus pe degete.  Poate veţi vrea să scrieţi: 
“Isus este Dumnezeu”, “Isus este prietenul 
meu”, “Isus este singura cale către 
Dumnezeu”, “Isus este Fiul lui Dumnezeu” 
sau “Isus vrea o relaţie cu mine”. Scrieţi 
ceva despre Isus pe fiecare deget şi pe 
spatele mâinii scrieţi numele vostru. 
Decupaţi mâna. Aceasta poate fi un semn 
de carte de aducere aminte.  
 

� Vizuale  
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