
Schimbarea la faţă
Isus s-a suit pe un munte înalt împreună cu trei ucenici: Petru, Iacov şi Ioan. Acolo Isus s-a schim-
bat la faţă înaintea lor şi faţa Lui a strălucit ca soarele, iar hainele I s-au făcut albe ca lumina. 
Apoi, li s-au arătat Moise şi Ilie. Atunci  s-a auzit un  glas care zicea: ,,Acesta este Fiul Meu prea-
iubit, în care Îmi găsesc plăcerea Mea: de El să ascultaţi!’’ Era vocea lui Dumnezeu. El spunea 
aceste lucruri despre Fiul Său, Isus. Ucenicii s-au bucurat că au fost împreună cu Domnul Isus.

...Şi din nor s-a auzit un glas care zicea:
,,Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc 

plăcerea Mea: de El să ascultaţi!’’ Matei 17:5b



Ce s-a întâmplat 
acolo sus pe munte?

Poţi face din aceste triunghiuri trei colibi?
De ce crezi că Petru a vrut să facă trei colibi?



Lecţia 21
Schimbarea la faţă

Text biblic: Matei 17:1-13.
Verset cheie: Matei 17:5b.

Scopul lecţiei: Copiii să îşi dorească prezenţa Domnului Isus.

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

I.  Lecţia

În timp ce se lucrează la pagina de colorat, învăţătorul le vorbeşte copiilor despre Schimbarea la faţă a 
Domnului Isus, încercând să sublinieze următoarele idei:
-Isus Îşi dovedeşte Dumnezeirea.(5)
-Isus Îşi arată strălucirea.(2)
-Isus dovedeşte cât de bine este în prezenţa Lui.(4)
-Glasul lui Dumnezeu e plin de putere şi autoritate.(6)
-Atingerea lui Isus îndepărtează teama. (7)
-Isus cunoaşte viitorul. (9,12)

II. Activităţi

1. Versetul Biblic

a.  Învăţătorul citeşte cu voce tare versetul biblic:
...Şi din nor s-a auzit un glas care zicea: ,,Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea 
Mea: de El să ascultaţi!’’ Matei 17:5b

b . Învăţătorul explică versetul prin câteva întrebări:
• Cine a vorbit din nor?
• Despre Cine a vorbit glasul din nor?
• Cum era Fiul?
• De ce trebuie să ascultăm de Fiul?
• Când a mai spus Dumnezeu aceste lucruri despre Fiul Său?

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

2.  Întrebări recapitulative pentru fixarea cunoştinţelor
Alege varianta corectă:
a. Isus a luat cu El pe munte - 2 ucenici.
                                              - 3 ucenici.
                                              - 4 ucenici.
      Care ucenici?
b. Isus s-a schimbat la faţă, astfel: - faţa Lui a strălucit.
                                                       - faţa Lui nu s-a schimbat deloc.
                                                       - faţa Lui s-a întunecat.
           Descrie schimbarea feţei Domnului Isus.
c.  Cine s-a arătat pe munte: - Daniel şi Isaia.



                                                  - Samuel şi Zaharia.
                                                  - Moise şi Ilie.
           Ce au făcut Moise şi Ilie?

d. Cine a vorbit din cer: - Dumnezeu.
                                       - un profet.
                                       - un înger.
      Ce a spus vocea din nor?

e. Cine este Isus:  - Un mare profet.
                             - Fiul lui Dumnezeu.
                             - Un om bun.
      Cine a spus despre Isus că este Dumnezeu?

f. Ce au făcut ucenicii când le-a vorbit Dumnezeu: - s-au bucurat
                                                                                  - au fost uimiţi
                                                                                  - s-au speriat
       De ce s-au speriat ucenicii?

g. Despre cine le vorbise Isus, aici, că avea să sufere: - despre ucenici.
                                                                                      - despre El. 
                                                                                      - despre urmaşii Lui.
       La ce evenimente se referă Isus aici?

III.  Concluzie:
În prezenţa Domnului e bine. 
Domnul este învălui în strălucire şi măreţie.
      În prezenţa Domnului Tatăl vorbeşte.
      În prezenţa Domnului se întâmplă minuni. 
      În prezenţa Domnului nu este teamă. 
      În prezenţa Domnului suntem mângâiaţi.
      Tu cauţi prezenţa Domnului? Trăieşti în prezenţa Domnului?


