
Începutul lucrarii
Domnului Isus

Isus a fost invitat la o nuntă în Cana din Galilea. El a mers acolo împreună cu Maria, mama Lui. 
S-a întâmplat însă că la acea nuntă vinul s-a terminat înainte de vreme. Aflând asta, Maria  a venit 
la Isus şi L-a înştiinţat de cele întâmplate. Apoi a cerut slugilor să asculte în toate de El.  Acolo 
erau şase vase mari de piatră şi Isus a cerut ca toate să fie umplute cu apă. Şi Isus a transfor-
mat apa în vin.  Vinul acesta era mult mai bun decât cel de dinainte, aşa încât şi invitaţii au simţit 
diferenţa. Aceasta a fost cea dintâi minune a Domnului Isus şi începutul lucrării Lui.

Acest început al semnelor Lui l-a făcut Isus în
Cana din Galilea. El  Şi-a arătat slava Sa, şi ucenicii Lui au 

crezut în El. Ioan 2:11



 

Cum a transformat 
Domnul Isus apa în 

vin?

Colorează cu aceeaşi culoare vasele 
care au aceeaşi formă!



Lecţia 10
Începutul lucrării Domnului Isus

Text biblic: Ioan 2:1-11
Verset cheie: Ioan 2:11

Scopul lecţiei: Copiii vor afla despre primul miracol făcut de Domnul Isus la nunta din Cana.

Atenţie!
Lecţia trebuie adaptată în funcţie de vârsta grupei. Reperele de mai sus pot fi mai mult sau mai puţin dezvol-
tate, în funcţie de: vârstă, puterea de concentrare, nivelul intelectual al grupei etc.

I.  Lecţia
Învăţătorul prezintă copiilor pagina de lucru, citindu-le mesajul de pe foaie. Apoi îi anunţă pe copii că, după 
ce vor termina de colorat, vor da o mică petrecere. În timp ce copiii lucrează la pagina de colorat, învăţătorul 
organizează petrecerea pregătind farfuriuţe pline cu biscuiţi, napolitane şi bomboane. Apoi aşează şi 
păhărele cu foarte, foarte puţin suc în ele, în aşa fel încât copiii să mai ceară de băut. Când se termină sucul 
din păhărele şi copiii vor cere să mai bea, învăţătorul le umple păhărelele cu apă. Apoi întreabă: este ci-
neva dintre voi care ar putea transforma apa în suc? Acum este momentul ca învăţătorul să le povestesască 
sau să le citească copiilor din Evanghelia după Ioan 2:1-11, pornind de la afirmaţia: ,,există totuşi Cineva 
care poate face o asemenea minune. Şi chiar a făcut această minune la o nuntă, cu mulţi, mulţi ani în urmă. 
Despre această Persoană vom povesti (citi) astăzi.’’ Apoi învăţătorul  discută cu copiii pe marginea acestui 
subiect, luând în considerare câteva idei:
- Mama lui Isus a avut mare încredere în Fiul ei. Ştia cine este şi ce poate face El, ştia că El e Fiul lui 
Dumnezeu.
- Mama lui Isus este foarte săritoare când e vorba de problemele celor din jur, aşa că Îl roagă pe Domnul Isus 
să-Şi ofere ajutorul.
- Mama le spune slugilor să asculte în toate de Isus.
- Slujitorii ascultă de Domnul Isus în toate lucrurile.
- Isus dovedeşte că este Fiul lui Dumnezeu şi face prima minune.
- Toţi cei ce au gustat din vin au fost plăcut impresionaţi.
- Tot ce face Isus este foarte bun.

II.  Activităţi
1. Versetul Biblic

a. Învăţătorul citeşte cu voce tare versetul biblic:
Acest început al semnelor Lui l-a făcut Isus în Cana din Galilea. El  Şi-a arătat slava Sa, şi ucenicii Lui au 
crezut în El. Ioan 2:11

b. Învăţătorul explică versetul:
• Isus a făcut prima minune la aceasă nuntă – ,,Acest început al semnelor Lui l-a făcut Isus în Cana din 
Galilea.’’
• Isus Şi-a dovedit Dumnezeirea şi puterea – ,,El  Şi-a arătat slava Sa’’
• Cei ce au văzut această minune, au crezut în El – ,,ucenicii Lui au crezut în El’’

c. Învăţătorul îi ajută pe copii să memoreze versetul biblic.

2. Întrebări recapitulative pentru fixarea cunoştinţelor:
• Unde se afla Isus când a apărut problema: la nuntă sau în afara nunţii?
• Unde se află Isus când treci tu prin probleme, lângă tine sau departe de tine?
• Ce a făcut Isus când a apărut problema, S-a implicat sau nu?
• Ce face Isus când treci tu prin probleme, vrea să te ajute sau nu?



• Mai face Dumnezeu şi astăzi minuni?
• A făcut Domnul Isus o minune şi în viaţa ta?

III. Concluzie
Când treci printr-o criză, problemă, du-te şi tu ca Maria la Isus. Cere-I Lui ajutorul. Nimeni nu poate face 
minuni în viaţa ta, aşa cum poate face El. Nimeni nu te poate ajuta, aşa cum poate El să te ajute: acasă, la 
şcoală etc. Isus face şi astăzi minuni. Faptul că răsare soarele în fiecare zi, e o minune; sau că avem apă, 
mâncare etc. Imaginează-ţi că nu va răsări soarele mâine dimineaţă. Cum ar fi? Deci, sunt multe minuni pe 
care le face Dumnezeu şi în zilele noastre.

Chiar tu eşti o minune a lui Dumnezeu în această lume!


