
1 
 

www.KIDZROMANIA.com 

Îl Putem Vedea pe 
Dumnezeu în Isus 

Acest material a fost preluat de la KIDS QUEST şi tradus în exclusivitate de  către 
KIDZ ROMÂNIA.  
 
Traducere:   Lavinia Creac 
Adaptare şi editare:  Janet Cunningham 
   Florentina Pali Gheorghiaş 
 
  
Drepturile de autor aparţin organizaţiei A.G. SUA.  
Acest material poate fi folosit GRATUIT pentru lucrul cu copiii din biserici şi şcolile 
locale, dar este INTERZISĂ REPRODUCEREA ŞI COPIEREA, sub orice formă, în 
vederea comercializării sau a altor scopuri ( website, DVD, CD, RTV, sau diferite 
publicaţii). Pentru alte informaţii, contactaţi-ne la kidzromania@gmail.com . 
  
 
  
  

KIDS QUEST 
Lecţia 3, Unit 2 



1 
 

www.KIDZROMANIA.com 

 
 
 
 
 
 

   

Îl Putem Vedea  

pe Dumnezeu în Isus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
*ATENŢIE!  

Pentru copiii preşcolari, vă recomandăm să selectaţi şi să adaptaţi 
dvs. secţiunile din acest material, în funcţie de potenţialul grupei  

pe care o aveţi la clasă.  

 

 

 

 

 

Scopurile Lecţiei:  
    Copiii vor înţelege că: 

1. Isus şi Dumnezeu au exact aceeaşi natură.  
2. Gloria lui Dumnezeu a fost văzută în Isus la 
schimbarea la faţă.  

3. Ar trebui să-I slujim lui Isus pentru că este 
Dumnezeu. 

 

 
Lecţia Biblică: Schimbarea la faţă 
 
Versetul de memorat:   “Strâng Cuvântul Tău în inima 

mea ca să nu păcătuiesc împotriva 
Ta. (Psalmi 119:11) 

 
 
Cuvântul din Vocabular: Veşnic 
 

 



 Îl putem vedea pe Dumnezeu în Isus                      14 

www.KIDZROMANIA.com 

 
 

 � Introducerea învăţătorului în lecţie 
  

Dumnezeu vrea ca noi să-L cunoştem. El ne-a dat tot ce-aveam nevoie ca 
să Îl cunoaştem cu adevărat, ca Domn şi Salvator al nostru. Când ne gândim 
la harul incredibil al lui Dumnezeu faţă de oameni, trebuie să fim mişcaţi de o 
mare adorare. Venirea lui Isus în lumea noastră plină de păcat, a deschis 
uşa oportunităţii pentru întreaga omenire de a merge cu Dumnezeu. Isus a 
trăit o viaţă completă de predare Tatălui Dumnezeu. El a îndurat de 
bunăvoie durerea şi suferinţa, ştiind că împlinirea misiunii Sale va aduce 
mântuire întregii omeniri.  

În povestirea din această săptămână, îi vedem pe Moise şi pe Ilie vorbind 
cu Isus despre plecarea Lui care avea să vină (Luca 9:31). Isus nu a fost 
răstignit pentru că a fost obligat de oameni sau păcălit de satan. Isus a vrut 
în mod deliberat să meargă la Ierusalim ca să fie răstignit. El a mers de 
bunăvoie să-Şi îndeplinească misiunea, iar Moise şi Ilie îl încurajau să fie 
puternic pentru zilele ce urmau să vină. Cu cât ne stăduim să ne trăim viaţa 
în ascultare completă de Dumnezeu, cu atât putem fi siguri de prezenţa Lui 
constantă în vieţile noastre pentru a ne încuraja când avem probleme. 

 

 � Introducerea elevului în lecţie 
 

Versete biblice: 
♦ Psalmi 147:5; 
♦ Evrei 4:13. 
 

 
Învăţătorul va alege 4 copii cărora nu le este teamă să vină în faţa clasei 

ca să ajute. Învăţătorul va spune copiilor că are nevoie de ajutorul lor pentru 
un experiment. Explicaţi că fiecare copil va primi o listă cu lucruri pe care 
trebuie să le spună cu voce tare. Asiguraţi-vă că elevii ştiu că trebuie să 
repete lista până învăţătorul le spune să se oprească. Unul dintre copii va 
spune zilele săptămânii. Unul va spune culorile care îi trec prin minte (ar 
putea fi de ajutor dacă învăţătorul face o listă de 10 culori pe care să o 
citească copilul) şi ultimul copil va spune alfabetul. Spuneţi copiilor să 
înceapă să vorbească tare şi clar când învăţătorul le spune “start !”. Lăsaţi 
copiii să spună listele cam 1 minut înainte de a-I opri. (Cu cât copilul 
vorbeşte mai tare, cu atât ilustraţia este mai bună.) Spuneţi : 

,,Poate cineva să-mi spună exact ce a zis fiecare dintre aceşti copii? 
(Permiteţi să răspundă.) A înţeles cineva ce cuvânt a spus fiecare de 
fiecare dată? (Permiteţi să se răspundă.) Noi nu am putut înţelege ce a 
spus fiecare, dar Dumnezeu poate. Dumnezeu poate auzi fiecare cuvânt 
pe care fiecare personă îl spune tot timpul. Ştie şi orice gând pe care îl 
are fiecare persoană. Pentru noi asta pare imposibil. Este greu pentru 
noi să-L înţelegem pe Dumnezeu, aşa că Dumnezeu ne-a dat 
posibilitatea  să-L cunoaştem. El L-a trimis pe Isus pe pământ, să ne 
arăte cum este Dumnezeu.’’ 

 

 � Obiectul lecţiei 

Materiale:   
♦ Una sau două din 
următoarele perechi: câţiva 
struguri şi stafide, lapte şi 
iaurt, nişte gheaţă şi un 
pahar cu apă, fructe 
proaspete de orice fel şi 

 
Scopul: Să îi ajutăm pe copii să înţeleagă că Dumnezeu a luat trup 
omenesc când Isus a venit pe pământ.  
 

,,Ştim din Coloseni 1:15 că nimeni nu L-a văzut pe Dumnezeu, dar 
că Isus este exact ca El. În versetul 19 din acelaşi capitol, ni se spune 
că tot ce este în El, există prin Isus ; cu alte cuvinte, Biblia ne învaţă că 
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nişte fructe uscate 

Versete biblice: 
♦ Ioan 1:14; 
♦ Ioan 12:44 şi 45; 
♦ Ioan 14:7-11; 
♦ Coloseni 1:15 şi 19. 
 

Isus este Dumnezeu. Acelaşi Dumnezeu care a creat lumea, a luat 
formă omenească şi a venit să trăiască pe pământ.’’ 

Luaţi un strugure sau orice aţi ales din lista cu materiale. Modificaţi ce se 
spune potrivit obiectelor aduse pentru lecţie. ,,Oamenilor le place să 
mănânce struguri. Au gust bun şi dau vitamine trupurilor noastre. 
Oamenilor le place şi să usuce strugurii. Cum se numeşte un strugure 
uscat? (Permiteţi să răspundă.) Stafidele sunt de asemenea dulci şi dau 
vitamine trupurilor noastre. Stafidele pot fi folosite la prăjituri atunci 
când strugurii nu pot. Oamenii pun stafide în prăjituri pentru a le face 
mai dulci. Şi strugurii pot fi folosiţi pentru a face  lucruri la care 
stafidele nu pot fi folosite, cum ar fi sucul de struguri. O stafidă este un 
strugure într-o altă formă. Biblia ne spune că Dumnezeu este Duh. Isus 
este Dumnezeu într-o formă umană. El a devenit om pentru ca oamenii 
să poată relaţiona mai uşor cu El. Isus nu este doar o persoană care a 
făcut multe lucruri bune. Isus este Dumnezeu.’’  

 

 � Memorarea versetului biblic 
 

Materiale:   
♦ 20 de obiecte diferite 
pentru întreţinerea 
casei:  

♦ Tavă; 
♦ Tablă; 
♦ Cretă. 
 
 

 
“Strâng cuvântul Tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva Ta.”  
(Psalmi 119:11) 

 
Pregătire: Aranjaţi 20 de obiecte mici, pentru întreţinerea casei, pe o tavă 
sau pe o farfurie mare. Obiectele sugerate sunt: un ghem de vată, un creion, 
o lingură, o carte, o periuţă de dinţi, o bandă adezivă, o cârpă mică, un 
pieptăne, o pereche de ochelari, o monedă, un săpun, un şurub, un ac de 
cusut, o şosetă, o jucărioară, o gumă de ştres, un calculator, o papiotă de 
aţă, un lipici, o piatră, sau orice alt obiect mic.  
 
Scop: Învăţarea copiilor că memorarea Cuvântului lui Dumnezeu îi 
pregăreşte pentru a rezista în faţa ispitei.   

  
Alegeţi 4 copii care să vă ajute. Alegeţi copii mai mari care ştiu să scrie. 

(La preşcolari nu trebuie să scrie.) Chemaţi-i în faţa clasei. Aduceţi tava într-
un loc în care cei 4 copii pot vedea cu uşurinţă ce se află pe tavă. Nu îi lăsaţi 
să atingă tava.  

,,Aş vrea ca fiecare dintre voi să studieze obiectele de pe această 
tavă. Concentraţi-vă asupra obiectelor.’’ Lăsaţi copiii să studieze tava cu 
obiecte cam 30 de secunde. Nu le spuneţi că au doar 30 de secunde pentru 
a le studia. Nu le spuneţi nici că le veţi testa abilităţile de memorare. După 
30 de secunde, luaţi tava astfel încât copiii să nu o mai poată vedea. 

,,Acum vom face un test. Am nevoie ca fiecare dintre voi să scrie 
cât mai multe obiecte de pe tavă. Cu cât vă amintiţi mai multe, cu atât 
este mai bine.’’ Daţi copiilor un minut pentru a scrie. (La preşcolari, daţi 
câteva minute pentru a se gândi la ele.) Puneţi fiecare copil să vă spună 
câte obiecte au reţinut. Copilul cu cele mai multe obiecte enumerate din 
memorie, câştigă. Dar, asiguraţi-vă că fiecare obiect chiar a fost pe tavă. 
Mulţumiţi copiilor pentru participarea lor şi spuneţi-le să se întoarcă la 
locurile lor.  

,,Versetul nostru de memorat de azi este din Psalmi 119:1 “Strâng 
Cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva Ta.” Este 
important pentru noi să strângem Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, 
studiind şi memorând. Dacă studiem Biblia acum, când ispita va veni în 
vieţile noastre vom putea să spunem ,,NU!’’. Putem să ne gândim că 
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ispita este ca un test. Dumnezeu ne lasă să fim ispitiţi. El vrea ca noi să 
trecem testul ispitei. O cale de a ne pregăti pentru acest test este să 
studiem şi să memorăm Cuvântul lui Dumnezeu. Tocmai le-am dat 
celor 4 copii un test drăguţ. Au avut puţin timp să studieze tava, dar nu 
au ştiut când vor fi testaţi. Adesea, noi nu ştim când vom fi ispitiţi să 
păcătuim. De aceea este important pentru noi să avem întotdeauna 
Cuvântul lui Dumnezeu cu noi. Putem avea Cuvântul Lui cu noi, 
memorându-L. Cuvântul lui Dumnezeu ne aminteşte de legile Lui şi de 
cât de mult ne iubeşte. Este şi arma noastră de luptă împotriva lui 
satan. Biblia spune despre Cuvântul lui Dumnezeu că este ca o sabie 
(Efeseni 6 :17). Îl putem folosi pentru a ne proteja de satan.’’  

 Puneţi copiii să repete versetul de memorat de 4-5 ori. 
 

 � Jocul pentru versetul de memorat– 
                                                  doar pentru scolari 

 

Materiale:   
♦ 16 bucăţi de hârtie 
colorată (dacă se 
poate) de 12x5 cm. 

 

 
Pregătire: Împărţiţi versetul în 8 părţi şi scrieţi fiecare parte pe câte o bucată 
de hârtie. Creaţi 2 seturi identice. Cuvintele ar trebui să fie suficient de mari 
pentru a putea fi citite de copiii din clasă. Folosiţi hârtie de culori diferite, sau 
marcaţi spatele hârtiei, ca fiecare echipă să aibă un set diferit de hârtii. 
Împachetaţi fiecare hârtie pentru a nu se vedea cuvintele. Înainte să ajungă 
copiii, ascundeţi cuvintele prin clasă. Puteţi să lipiţi câteva hârtii şi sub 
scaunele din clasă.  

 
1. Împărţiţi clasa în 2 echipe. Selectaţi 8 copii din fiecare echipă ca să 

joace jocul. Spuneţi-le să caute hârtiile echipei lor. Asiguraţi-vă că ştiu 
ce hârtii caută. De exemplu, dacă este un set de hârtii verzi şi unul de 
hârtii roşii, spuneţi unei echipe să caute hârtiile verzi, iar celeilalte 
echipe - pe cele roşii. Dacă un copil ia o hârtie care nu este a echipei 
lui, va fi descalificat.  

2. Când un copil găseşte una dintre hârtiile echipei lui, o va duce în faţa 
clasei. Copilul va desface hârtia pentru a vedea cuvântul. Apoi va 
aştepta în faţa clasei să i se alăture coechipierii. Spuneţi copiilor să 
arăte clasei partea lor din verset. Asiguraţi-vă că ţineţi cele 2 echipe 
separat. Dacă un copil nu poate găsi hârtia, permiteţi unui membru din 
echipă să-l ajute.   

3. Echipa care va avea prima cuvintele în ordinea corectă, câştigă jocul. 
Înainte să se întoarcă la locurile lor, puneţi copiii să citească cuvintele 
lor în ordine întregii clase. Spuneţi copiilor să vorbească tare pentru ca 

Dacă aceste 
articole nu sunt 
disponibile, 

folosiţi o tablă pe 
care se scrie cu 
cretă sau o tablă 
albă. Scrieţi 
douăzeci de 

cuvinte diferite 
pe tablă. Când 
instrucţiunile 

spun să luaţi unul 
dintre obiecte, 
doar ştergeţi de 
pe tablă cuvântul 

care îl 
denumeşte. Nu 
uitaţi să scrieţi 
diferitele cuvinte 

pe o hârtie 
separată pentru a 

nu uita care 
dintre cuvinte au 

fost.  
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toţi să îi audă.  
 

 � Povestirea Biblică 
 

Versetele Biblice: 
♦ Matei 17:1-13; 
♦ Marcu 9:2-13; 
♦ Ioan 9:28-36. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Schimbarea lui Isus la faţă” 
 
ATENŢIE! LA PREŞCOLARI, POVESTIREA TREBUIE SĂ FIE CONCISĂ 
ŞI ÎN TERMENI UŞOR DE ÎNŢELES. 

 
Povestirea biblică de azi a avut loc pe când Isus trăia pe pământ. În 

timpul povestirii noastre, El învăţase oamenii despre Dumnezeu de trei 
ani. Erau 12 oameni care lucrau cu Isus. Erau numiţi uncenicii Lui. În 
timp ce Isus a fost aici, pe pământ, i-a învăţat despre Dumnezeu. El a 
petrecut mult timp cu ei, ajutându-i să înţeleagă cine este El şi care era 
planul lui Dumnezeu.  

Ucenicii L-au văzut pe Isus făcând lucruri incredibile. L-au văzut 
vindecând oameni paralizaţi (Matei 9:1-8), oameni care erau orbi şi un 
om care nu putea vorbi (Matei 9:27-33). L-au văzut chiar înviind o fată 
(Matei 9:18-26).  

Odată, peste 5000 de oameni au venit să Îi asculte învăţăturile şi să 
le vindece prietenii şi rudele bolnave. Erau departe de oraşul din care  
se putea cumpăra mâncare. Oamenii fuseseră cu Isus toată ziua şi Isus 
şi-a dat seama că le era foame. Nimeni nu adusese nimic de mâncare, 
cu excepţia unui băiat. El avea 2 peşti şi 5 pâini. Isus a luat mâncarea 
băiatului, s-a rugat pentru ea şi a hrănit toate persoanele. Chiar a şi 
rămas mâncare. A fost un miracol (Matei 14:13-21). Ucenicii ştiau că 
Isus era trimis de Dumnezeu. Cine altcineva putea face asemenea 
miracole,  în afară de Dumnezeu?  

Deşi oamenii L-au văzut pe Isus făcând minuni mari, mulţi nu 
realizau cine era El. Intr-o zi, Isus şi-a întrebat ucenicii: « Cine cred 
oamnii că sunt Eu ?» 

Ei i-au zis : “Unii cred că eşti Ioan Botezătorul (care fusese ucis cu 
câteva săptămâni înainte), sau Ilie, sau Ieremia, sau unul dintre profeţi.” 
Mulţi oameni credeau că este un om important despre care citiseră în 
Vechiul Testament şi care reînviase acum. 

Petru a vorbit şi a zis “Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului cel Viu.” 
Isus i-a zis lui Petru că Dumnezeu l-a ajutat să înţeleagă că El este 
Dumnezeu. În timpul următoarelor zile, Isus a început să spună 
ucenicilor că va fi arestat şi că va avea câteva zile grele. El le-a spus că 
mulţi oameni vor fi mânioşi pe El şi Îl vor ucide. Ucenicii nu înţelegeau 
cum putea să fie Isus Dumnezeu şi totuşi alţii să-L ucidă? Petru chiar i-
a spus lui Isus că nu va permite ca aceste lucruri să se întâmple. Isus 
era Prietenul lor şi ei nu voiau să fie ucis. Dar Isus ştia că trebuia să 
moară pentru ca păcatele tuturor femeilor, bărbaţilor şi copiilor să 
poată fi iertate.  

La câteva zile după ce Isus a spus ucenicilor aceste lucruri, le-a 
cerut lui Petru, Iacov şi Ioan să meargă cu El într-o călătorie. Isus 
mergea adesea să se roage şi câteodată lua pe câţiva ucenici cu El. Ei 
au urcat pe un munte înalt. După ce au urcat câteva ore, au ajuns în 
vârful muntelui. Erau toţi obosiţi. Ucenicii au adormit, dar Isus se ruga. 
(Luca 9:32), Isus se ruga pentru că ştia cât de grele urmau să fie 
următoarele săptămâni pentru El. El trebuia să îi lase pe oamenii răi să 
Îl ucidă. El se ruga ca Dumnezeu Tatăl să Îl pregătească pentru tot ceea 



 Îl putem vedea pe Dumnezeu în Isus                      14 

www.KIDZROMANIA.com 

 

ce urma să se întâmple.  
În timp ce Isus se ruga, ceva miraculos s-a întâmplat cu trupul Lui. 

Faţa I s-a schimbat. Strălucea precum soarele. Nu numai faţa Lui, dar şi 
trupul Lui a devenit strălucitor, ca o lumină. Hainele lui erau mai albe 
decât le putea face cineva (Marcu 9:3).  
         Petru, Iacov şi Ioan s-au trezit şi L-au văzut pe Isus. Deşi faţa şi 
trupul Lui străluceau, îşi puteau da seama că este Isus. Nu numai 
trupul lui Isus se schimbase, ci erau şi alţi doi oameni care stăteau 
lângă El. Unul era Moise, celălalt era Ilie. Dumnezeu îi folosise pe cei 
doi pentru a face lucruri mari în vremurile Vechiului Testament. Ambii 
muriseră cu sute de ani în urmă şi totuşi erau acolo vorbind cu Isus. 
Trupurile lor străluceau ca al lui Isus. Vorbeau cu Isus despre vremurile 
grele pe care le va înfrunta şi despre întoarcerea Lui în Cer. Era greu 
pentru Petru, Iacov şi Ioan să creadă ce vedeau. Nu ştiau dacă să se 
bucure sau să le fie frică. 

În fine, Petru a zis: “Doamne, este bine pentru noi să fim aici. Dacă 
voieşti, voi face trei altare –unul pentru Tine, unul pentru Moise şi unul 
pentru Ilie.” Înainte ca Petru să termine de vorbit, un nor mare şi 
strălucitor i-a înconjurat. Cum norul se mişca în jurul lor, ucenicii s-au 
înspăimântat. Nu ştiau ce urma să se întâmple cu ei. Apoi o voce s-a 
auzit din nor. Vocea era altfel decât orice altă voce pe care o auziseră 
până atunci. Sunetul acestei voci purta în ea toată puterea 
Dumnezeului creator. Era aşa de minunată, încât ucenicii s-au aplecat 
cu faţa la pământ. Vocea spunea: ,,Acesta este Fiul meu pe care Îl 
iubesc. Sunt foarte multumit de El. De El să ascultaţi.” Ucenicii ştiau că 
auziseră vocea lui Dumnezeu în acea zi. După ce vocea a terminat de 
vorbit, Isus a mers la ucenici şi i-a atins. « Nu vă temeţi ! » Când 
ucenicii s-au uitat la Isus, nu mai era decât El acolo. Ceilalţi doi oameni 
plecaseră.  

Isus a ştiut că va fi foarte greu pentru ucenicii Lui să înţeleagă ce se 
întâmpla cu El. Voia să îi ajute să înţeleagă cine era El cu adevărat. Nu 
era doar un om trimis pe pământ de Dumnezeu. Era Însuşi Dumnezeu.  

Petru, Iacov şi Ioan au văzut schimbarea din trupul lui Isus din acea 
zi. Au văzut faţa şi trupul Lui strălucind de Gloria lui Dumnezeu. Niciun 
om nu putea face asta prin puterea lui. Auziseră vocea lui Dumnezeu 
spunându-le că Isus era cine spunea că e. Ştiau că Isus era Acela 
despre care Dumnezeu spusese oamenilor din Vechiul Testament.  

 
 � Obiectul Lecţiei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiale:   
♦ Două fructe de acelaşi 

 
Scopul: Să arate copiilor că Isus este Dumnezeu. 
 
Pregătire: Puneţi fiecare fruct în câte o pungă. Pungile ar trebui să fie dintr-
un material prin care copiii să nu vadă ce e înăuntru.  

 
Spuneţi copiilor că trebuie să ghicească ce este în pungă. Fără a le 

spune ce obiect este, daţi-le indicii despre fruct. Învăţătorul îşi va băga mâna 
în punga cu fructul decojit şi-l va pipăi. În timp ce are mâna în pungă, va 
descrie fructul. Învăţătorul va ridica punga şi va mirosi conţinutul pungii. 
Învăţătorul va descrie mirosul. 

Dacă folosiţi o banană, învăţătorul poate spune următoarele: ,,Oh! Este 
ceva care chiar îmi place! Este unul dintre lucrurile mele preferate. Ştiu 
că multora dintre voi vă place. (Ridicaţi punga la nas.) Mmmm, miroase 
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fel (Decojiţi unul 
dintre fructe. Lăsaţi 
celălalt fruct cu 
coajă.)  

♦ Două pungi. 
 

atât de bine! Este un miros dulce. Creşte într-un copac. De obicei se 
mănâncă crud, dar unii oameni îl folosesc şi în desert. Nu este roşu 
sau portocaliu.’’ Nu spuneţi imediat culoarea. Imediat ce veţi spune că este 
galben, copiii vor şti că este o banană. ,,Câteodată se înnegreşte şi se 
loveşte uşor. Are mai multe mărimi.’’ Continuaţi să descrieţi fructul până 
ce copiii vor ghici ce este. Scoateţi fructul decojit şi arătaţi-l copiilor.  

Faceţi acelaşi lucru şi cu a doua pungă. Puneţi-i pe copii să ghicească 
ce este în a doua pungă. Scuturaţi punga. Mirosiţi-i conţinutul. Pipăiţi fructul. 
La început, nu arătaţi că este vorba despre acelaşi fruct. Folosiţi-vă de 
diverse indicii pentru a descrie fructul.  

Dacă foloseşte o banană, învăţătorul poate spune: ,,Orice aş avea în 
punga asta, are o piele moale. Nu este foarte mare. Miroase bine. Îl 
puteţi vedea la magazine. Creşte într-un copac. Oamenilor de toate 
vârstele le place să manânce, dar este foarte uşor să fie mâncat de 
copiii mici. Câinelui meu nu îi place.’’  Încurajaţi-i pe copii să ghicească ce 
este în a doua pungă. Acum faceţi ca descrierea să semene cu primul fruct. 
Continuaţi să descrieţi fructul până când copiii ghicesc. 

 ,,Deşi primul fruct părea altfel, era de fapt acelaşi fruct. Tot ce am 
zis despre banana decojită, am spus şi despre cea cu coajă. Arată 
diferit şi par diferite. De ce? (Permiteţi să răspundă.)  Aveţi dreptate! Una 
a fost decojită. Tot ce descria primul fruct de fapt îl descria şi pe al 
doilea. Tot ce putem spune despre Dumnezeu putem spune şi despre 
Isus. De ce? Pentru că Isus este Dumnezeu.’’ 

 
 � Povestea pentru Aplicarea Practică 

 
 

 
Poza 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Jonathan şi furnicile” 

 
Insectele preferate ale lui Jonathan erau furnicile (poza 1) cele 

negre, maro şi chiar cele roşii. Nu conta dacă erau mici sau mari. Odată 
a văzut o poză cu un muşuroi de furnici care era mai mare decât un 
adult. Când avea să crească, voia să vadă un muşuroi la fel de mare. A 
încercat să-şi închipuie toate tunelurile mici dintr-un muşuroi aşa de 
mare. Se întreba unde erau camerele cu mâncare şi unde trăia regina. 
La şcoală desena imagini cu tuneluri, cu diverse ascunzători, pentru 
larve şi centrele de antrenament pentru armata de furnici. El desena 
săbii mici pentru soldaţi, deşi ştia că în realitate nu aveau nevoie de 
săbii. 

Activitatea lui preferată era să se uite la marşul în linie al furnicilor 
care cărau frunze mari şi verzi pe spatele lor. Un rând de furnici căra 
până la casă frunze mai mari decât erau ele. Părea că frunzele merg. În 
stânga şirului de furnici, care cărau frunza, era un alt şir care mergea în 
direcţie opusă. De fiecare dată când furnicile se întâlneau, îşi atingeau 
antenele. Câteodată, le punea obstacole în drum să vadă ce fac. Cineva 
i-a spus că furnicile nu vor trece peste un semn făcut cu cretă albă. 
Aşa că i-a cerut învăţătorului la şcoală o bucată de cretă. A făcut un 
semn în drumul lor şi a văzut că era adevărat. Furnicilor nu le place 
creta. Jonathan a găsit o mulţime de lucruri de făcut, urmărind 
furnicile.   

Luna trecută, a descoperit o întreagă colonie de furnici roşii mari 
chiar lângă casa bunicilor săi. Bunica lui l-a lăsat să ducă o bucăţică de 
pâine furnicilor. A fărâmiţat-o şi a împrăştiat-o pe lângă muşuroiul de 
furnici, pentru a vedea cât timp le ia să găsească fărâmiturile. 
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         Poza 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poza 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
           Poza 4 

 
 

Câteodată credea că poate recunoaşte câteva dintre furnicile mari care 
ieşeau să exploreze. Le-a dat nume. Abia aştepta sâmbetele când putea 
merge la bunicii săi şi vizita muşuroiul de lângă.  

Într-o vineri a plouat toată ziua (poza 2). Jonathan s-a îngrijorat 
pentru colonia de furnici, deşi ştia că plouase de multe ori înainte. De 
data aceasta totuşi a plouat puternic mult timp. Multe străzi fuseseră 
acoperite cu apă noroioasă. Din fericire, colonia de furnici nu era 
aproape de nicio stradă. De fapt, era foarte bine protejată. Probabil 
furnicile erau bine, dar Jonathan a vrut să verifice.  

Când Jonathan s-a trezit sâmbătă dimineaţa, încă ploua. Jonathan a 
mers direct la muşuroiul de furnici. Furnicile erau bine, dar Jonathan 
era în continuare îngrijorat. Erau băltoace de la ploaie, peste tot. 
Pantofii şi pantalonii lui erau acoperiţi de noroi. A mers peste şirurile 
de apă care curgeau pe ambele părţi ale străzii. Curând, locul unde era 
muşuroiul de furnici urma să fie acoperit de apă. Bunicul spusese că 
avea să plouă încă câteva zile.  

 
În noaptea aceea Jonathan a avut un vis. A visat că unchiul său, 

Adam, construia un baraj mare lângă muşuroiul lui Jonathan. Aveau 
nevoie de surplusul de apă pentru porumb în anotimpul călduros. În 
mod normal, Jonathan ar fi fost foarte fericit să ajute la construirea 
barajului, dar nu şi acum. Când se va termina barajul, se va surpa 
pământul unde era muşuroiul. Jonathan trebuia să găsească o cale să-
şi salveze prietenii. (Arătaţi poza 3.) 

Jonathan a încercat să ducă frunicile pe vârful unui deal. A luat o 
cutie şi a pus cât de multe furnici a găsit în cutie. A săpat chiar în 
pământ pentru a le fi mai uşor să-şi contruiască noua casă. Dar ei nu 
voiau noua casă. Au plecat înapoi la vechiul lor muşuroi. Au luat 
mâncarea în spate până la vechiul muşuroi. Jonathan nu ştia cum să 
convingă furnicile să îşi mute muşuroiul. Dacă ar putea să le spună 
despre viitorul baraj! 

În visul lui, Jonathan a decis că singura cale prin care ar putea să le 
ajute pe furnici ar fi să devină el însuşi o furnică şi să le spună. (Arătaţi 
poza 4.) Şi aşa, în visul lui, Jonathan a devenit o furnică. Era atât de 
fericit! Acum putea să le spună celorlalte furnici despre baraj, apoi ei 
puteau să-l urmeze pe noul deal. Jonathan a fugit pe drumul unde 
furnicile căraseră frunzele mari, verzi. Ştia că, în curând, avea să 
întâlnească alte furnici. Le putea auzi. Asta era minunat. Le putea 
înţelege. Jonathan a fugit şi mai tare. Când, în cele din urmă, le-a prins 
din urmă, le-a spus despre pericolul barajului. Ele nu ascultau. 
Continuau să lucreze.   

“Asta nu se poate întâmpla,”s-a gândit Jonathan. “De ce nu mă 
ascultă?”  

Furnicile au râs de el. “Un baraj?”, au întrebat furnicile. “Ce e un 
baraj?” Furnicile nu ştiau despre ce vorbeşte. Niciuna dintre ele nu 
auzise despre un baraj.  “Cine a auzit vreodată de cineva care să poată 
ţină apa?” Şi aşa a încercat Jonathan să le explice cum oameni puteau 
construi pereţi uriaşi care opreau scurgerea apei. Dar cele mai multe 
dintre furnici erau prea ocupate strângând mâncare pentru a se opri să 
asculte explicaţia lui.  

În visul său, Jonathan a reuşit să convingă câteva furnici că este 
foarte periculos să rămână acolo unde erau. El încerca în continuare să 
convingă restul coloniei când, deodată, a simţit că îl mişcă cineva. 
“Jonathan, trezeşte-te !”, i-a zis mama, în timp ce îl trezea. “Este timpul 
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să te trezeşti. Azi este clubul biblic.” 
Fusese un vis. Desigur, nu fusese niciodată o furnică. Era încă un 

băiat îngrijorat pentru muşuroiul lui, dar visul acesta l-a ajutat să 
înţeleagă cum s-a simţit Isus când a trăit pe pământ. Mulţi oameni nu 
au crezut că Isus era Însuşi Dumnezeu. Deşi El a venit să îi prevină de 
predeapsa păcatului lor, oamenii nu L-au crezut. Au ales în schimb să 
creadă în propriile lor idei despre Dumnezeu. Mulţi oameni au râs de 
Isus, L-au batjocorit şi L-au ucis pentru că nu credeau ce le spusese. 
Mai sunt şi azi oameni care nu cred că Isus este Fiul lui Dumnezeu. 
Este important ca noi să încercăm să îi ajutăm să înţeleagă că Isus a 
venit ca noi să Îl putem cunoaşte pe Dumnezeu.  

Jonathan ştia că ce spusese Isus era adevărat. Vara trecută I-a 
cerut lui Isus să intre în viaţa lui, iar acum Isus era cel mai bun Prieten 
al Lui. Deşi nu înţelegea totul despre Dumnezeu, ştia că Dumnezeu l-a 
iubit şi îl iubeşte.  

 
 � Concluziile Lecţiei 
  

,,Azi am auzit că Isus este Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este 
Duh, El a trebuit să ia trup de om pentru câţiva ani, pentru a-i ajuta pe 
oameni să înţeleagă cine este. Noi suntem ca Petru, Iacov şi Ioan. Nu 
putem înţelege tot ce se poate şti despre Dumnezeu. Dar, prin Isus şi 
datorită Bibliei, Dumnezeu ne spune că avem nevoie să-L cunoaştem. 
Cel mai important lucru pe care trebuie să-l ştim, este că El ne iubeşte. 
De aceea a venit Isus pe pământ.  

În povestirea de azi, norul a zis lui Petru, Iacov şi Ioan să asculte de 
Isus. Asta nu înseamnă doar să audă ce spune. Înseamnă să facă ce 
spune şi să asculte de El. În timp ce Isus era pe pământ, a zis că El este 
Singurul care poate ierta pe oameni de păcatul lor. Dacă vrei ajutorul 
lui Dumnezeu, ca să-ţi trăieşti viaţa, trebuie să îi ceri lui Isus să ia 
păcatul din viaţa ta. Biblia spune: “Dacă ne mărturisim păcatele, El este 
credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice 
nelegiuire.” (1 Ioan 1:9)  

 
1. ,,Dacă nu I-ai cerut niciodată lui Isus să ia păcatul din viaţa ta şi ai 

vrea să o faci, ridică o mână.’’ (Invitaţi copiii să se ridice, sau să ridice 
o mână. Conduceţi-i într-o rugăciune de mântuire. După ce s-au rugat, 
învăţătorul ar trebui să se roage pentru copii. Ar fi bine să luaţi aceşti 
copii deoparte ca o persoană să poată vorbi în particular cu ei.) 

2. Următoarea întrebare ar trebui pusă copiilor care au rămas. ,,Dacă deja 
I-aţi cerut lui Isus să vă ia păcatul şi simţiţi că aţi făcut nişte lucruri 
pe care El nu ar fi vrut să le faceţi săptămâna aceasta, Îi puteţi cere 
să vă ierte. În timp ce staţi pe scaune, vorbiţi cu Dumnezeu şi cereţi-
I să vă ierte.’’  
 

 � Provocarea Săptămânală– 
                                                  doar pentru scolari 

  
,,În cursul acestei săptămâni faceţi o listă cu tot ce ştiţi despre Isus. 

S-ar putea să nu ştiţi foarte multe lucruri despre El încă. În două 
săptămâni vom începe să învăţăm despre El. La sfârştul studiului 
despre Isus, ne vom întoarce şi ne vom uita la lista pe care am făcut-o 
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săptămâna asta. Vom adăuga pe lista noastră lucrurile pe care le-am 
învăţat. Uitaţi câteva idei de lucruri pe care le-aţi putea trece pe listă: 
Isus a fost trimis de Dumnezeu pe pământ, Isus ne iubeşte, numai Isus 
îmi poate lua păcatul, Isus este Dumnezeu. 

 Aduceţi săptămâna viitoare lista. Voi ruga pe câţiva dintre voi să o 
citească în faţa clasei. ‘’ 

 
 
 

 � Cuvântul din Vocabular– 
                                                  doar pentru scolari 

 

Materiale:   
♦ Papiotă de aţă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versete bibice: 
♦ Deuteronom 33:27; 
♦ Ioan 3:16; 
♦ Ioan 5:24; 
♦ Ioan 3:36. 
 
 

 
Veşnic – Fără început sau sfârşit; care ţine etern. 

 
,,Ascultaţi cu atenţie versetele biblice pe care le citesc. Fiţi atenţi 

pentru că am câteva întrebări pentru voi când o să termin. Gândiţi-vă 
ce au aceste versete în comun. Primul verset este din Deuteronom 
33:27. “Dumnezeul cel veşnic este un loc de adăpost, Şi sub braţele Lui 
cele veşnice este un loc de scăpare. El a izgonit pe vrăjmaş dinaintea 
ta. Şi a zis: "Nimiceşte-l !"” 

Al doilea verset biblic se găseşte în Ioan 3:16. Acesta spune: 
“Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea a dat pe singurului Lui 
Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.” Şi al 
treilea verset, de la Ioan 5:24, spune: “Adevărat, adevărat vă spun, că 
cine ascultă cuvintele Mele, şi crede în Cel ce M-a trimis, are viaţa 
veşnică, şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă.” Acum 
uitaţi întrebarea importantă pe care o am pentru voi: este un cuvânt 
special pe care toate aceste versete îl au în comun. Care este acel 
cuvânt?’’ (Permiteţi copiilor să ghicească ce este “Veşnic”. Dacă este 
nevoie, citiţi toate versetele din nou. Puteţi da indicii pentru a-i ajuta pe copii. 
Când ciţiti versetele, puteţi accentua “veşnic”.)  

,,Aşa este. Cuvântul “Veşnic” este în toate versetele pe care le-am 
citit. Totuşi sensul cuvântului este diferit. Haideţi să ascultăm din nou 
primul verset’’ (Citiţi Deuteronom 33:27) ,,Ce ne spune acest verset? 
(Permiteţi să răspundă.) Acest verset ne spune că Dumnezeu este 
veşnic. El nu are început sau sfârşit. A fost întotdeauna Dumnezeu şi 
va fi întotdeauna Dumnezeu. Nu a fost niciun timp în care să nu fie aici. 
El este veşnic.  

Acum haideţi să ascultăm celelalte două versete. (Citiţi Ioan 3:16 şi 
Ioan 5:24 din nou) Ce spun aceste versete? Vorbesc acestea despre 
veşnicia lui Dumnezeu? Nu, ele vorbesc despre viaţa veşnică. Suntem 
noi ca Dumnezeu? Am fost noi dintotdeauna? (Permiteţi să răspundă.) 
Nu, noi nu suntem veşnici ca Dumnezeu, pentru că toţi am avut un 
început.  

Înainte de a ne naşte nu existam. Dar Biblia ne spune că putem avea 
viaţa veşnică. Ce e viaţa veşnică? (Permiteţi să răspundă.) Potrivit 
Bibliei, viaţa veşnică începe atunci când cineva crede în Isus ca fiind 
Mântuitor personal. Viaţa continuă după ce mori, pentru că Biblia 
promite că, dacă crezi în Isus, vei trăi în cer după ce trupul tău fizic 
moare. ‘’ 

 Puneţi-le copiilor următoarele întrebări. Alegeţi câţiva copii să 
răspundă la ele. Dacă răspunsul nu este clar, repetaţi un răspuns clar 
copiilor : 
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1. Când începe viaţa veşnică? (Când crezi în Fiul lui Dumnezeu, Isus – 
Ioan 3:36.) 

2. Se sfârşeşte vreodată viaţa veşnică?  (Nu, viaţa veşnică ţine pentru 
totdeauna.) 

3. Cine poate avea viaţa veşnică? (Oricine crede în Isus – Ioan 3:16.) 
4. A avut Dumnezeu un început? (Nu, Dumnezeu a fost mereu 

Dumnezeu.) 
Luaţi papiota de aţă. Faceţi un ghem în jurul suportului, încât copiii să 

nu-l vadă. ,,Viaţa veşnică este precum firul acestei aţe. Să presupunem 
că această aţă este viaţa noastră.’’ Tăiaţi jumătate de metru de aţă. 
Întindeţi-l în faţa dumneavoastră ca să îl poată vedea copiii. Ţineţi minte să 
nu arătaţi papiota.  

,,Să presupunem că viaţa noastră a început aici, la sfârşitul firului. 
Aici e unde ne-am născut’’ Ţineţi capătul firului între degetul arătător şi cel 
mare. Să spunem că exact aici (mutaţi-vă degetele 5 cm pe fir) este ziua 
când am crezut în Isus.  

Restul acestui fir este viaţa noatră aici, pe pământ. Într-o zi, 
trupurile noastre pământeşti vor pieri. Arătaţi spre capătul firului de care 
aţi tras. Dar de când credem în Isus, avem viaţa veşnică. Avem veşnicia 
în cer cu Dumnezeu.’’ Arătaţi papiota şi începeţi să desfaceţi aţa de pe ea. 
Continuaţi să desfaceţi aţă, în timp ce spuneţi următoarele propoziţii: 
,,Această papiotă cu aţă se va termina, dar viaţa noastră cu Dumnezeu, 
dacă credem în Fiul Său, nu se va sfârşi niciodată. Va continua să fie. 
Minţile noastre omeneşti nu pot înţelege deplin acest concept. Vieţile 
noastre s-au construit mereu în jurul timpului.’’  Arătaţi spre încheietură 
ca şi cum aţi arăta spre ceas. Când vom locui cu Dumnezeu în cer, nu 
vom mai folosi ceasurile. Nu vom avea nevoie de timp. Timpul este un 
lucru pământesc. Deşi nu putem înţelege deplin cum nu va fi timp în 
cer şi cum Dumnezeu nu a avut un început, este important să credem 
şi să ne încredem că este adevărat. Nu trebuie să înţelegem deplin. 
Trebuie doar să credem în Dumnezeul cel veşnic.  

 
 � Recapitularea Jocului 
 

Materiale:   
♦ 2 ceasuri cu alarmă –
trebuie să fie acel tip 
de ceasuri cu alarmă 
cu numerele în cerc; 
Un ceas digital nu va fi 
folositor la acest joc.  

 
 

 
“Sună alarma” 
 
Pentru a face jocul: 

1. Setaţi ambele alarme să sune la 12. Setaţi ora ambelor ceasuri la 6. 
Împărţiţi clasa în două echipe.  

2. Alternaţi întrebările recapitulative pentru fiecare echipă. Alegeţi un copil 
diferit pentru a răspunde la fiecare întrebare. De fiecare dată când un 
copil răspunde bine, echipa lui va reseta ceasul cu o oră mai aproape 
de 12. De exemplu, dacă ceasul indică ora 6  - şi un copil răspunde 
bine, echipa va seta ceasul la ora 7. Dacă cei aleşi din echipa adversă 
nu pot răspunde la întrebare, daţi celeilalte echipe şansa de a 
răspunde. Dacă nici copiii aleşi din echipa adversă nu pot răspunde la 
întrebare, atunci reveniţi la prima echipă. Continuaţi să jucaţi jocul 
acesta până răspunsul la întrebare este corect.  

3. Continuaţi să puneţi întrebările, alternând echipele, până se răspunde 
la toate întrebările.  

4. Echipa căreia îi suna prima alarma, câştigă.  
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ATENŢIE! Puteţi folosi şi întrebările de la JBQ despre viaţa Domnului 
Isus. 

 
Întrebări: 

1. Adevărat sau Fals că Dumnezeu poate auzi tot timpul fiecare cuvânt 
pe care o persoană îl spune? (Adevărat) 

2. Completaţi spaţiul. Cum strugurii sunt acelaşi lucru cu stafidele, Isus 
este acelaşi cu ________. (Dumnezeu) 

3. De ce învăţăm versete? (Pentru a ne pregăti pentru “testul” ispitei.) 
4. Care este trimiterea versetului de azi? (Psalmi 119:11) 
5. Ce spune Psalmi 119:11? (“Strâng Cuvântul tău în inima mea ca să nu 

păcătuiesc împotriva Ta”.) 
6. Cum erau numiţi cei 12 oameni care lucrau cu Isus? (Ucenicii Săi) 
7. Ce a făcut Isus cu 5 pâini şi 2 peşti? (A hrănit 5000 de oameni.) 
8. Ce au zis Petru, Iacov şi Ioan despre Isus? (Că este Fiul lui 

Dumnezeu.) 
9. Din aplicaţia de azi, care sunt animalele preferate al lui Jonathan? 

(Furnicile.) 
10. Completaţi spaţiul.  Jonathan a visat că ______ va distruge muşuroiul 

lui. (Surparea cauzată de baraj.) 
11. Cine era unul dintre oamenii din Vechiul Testament care a venit să 

vorbească cu Isus despre experienţele grele ce urmau pentru Isus? 
(Moise şi Ilie) 

12. Adevărat sau Fals că tot ce spunem despre Dumnezeu poate fi spus şi 
despre Isus? (Adevărat) 

13. (Dacă este egalitate între echipe:) Pe cine a trimis Dumnezeu ca noi 
să-L putem înţelege mai bine? (Pe Fiul Său - Isus) 
 

 

���� Vizuale pentru povestire şi Pagini de 
colorat  

 
Aveţi mai jos 4 vizuale pentru prezentarea povestirii şi o pagină de 

colorat.  

Lecţia de 
săptămâna 

viitoare cuprinde 
o scenetă simplă. 
Alegeţi 3 copii 
mai mari ca să 
joace rolurile. 
Dacă se poate, 
daţi-le copii cu 
replicile ca să le 
poată repeta 

această 
săptămână. Nu 

este necesar ca ei 
să memoreze 
replicile.  
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Strâng Cuvântul Tău în inima mea 
ca să nu păcătuiesc împotriva Ta.           
(Psalmi 119:11) 


