
Răstignirea şi învierea  
Domnului Isus

După intrarea triumfală în Ierusalim, în următoarea săptămână, Isus a avut parte de multă suferinţă 
şi dezamăgire: Iuda L-a vândut, Petru s-a lepădat de El, ucenicii L-au părăsit, a  primit multe batjo-
curi şi bătăi… Apoi a murit pe cruce. Şi toată această suferinţă a primit-o pe nedrept. Dar Isus ştia 
că aşa va fi. Aceasta era de fapt misiunea Lui: să moară pentru păcatele întregii omeniri, ca toţi să 
poată primi în dar viaţa veşnică. Dar putea un mort să ofere viaţa veşnică? Nu. Aşa că, în a treia zi, 
Isus a înviat. Deci să ne bucurăm cu toţii şi să spunem: Cristos a înviat!

Eu sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine,
chiar dacă ar fi murit, va trăi. Ioan 11:25



Ce se întâmplă în aceste imagini? Care este ordinea corectă a evenimentelor?

Ştii ce spune Biblia
în Ioan 3:16? 



Lecţia 23
Răstignirea şi învierea Domnului Isus

Text biblic: Luca 22, 23, 24:1-12.
Verset cheie: Ioan 11:25.

Scopul lecţiei: Copiii vor descopri semnificaţia răstignirii şi a învierii lui Isus.

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
Înainte să se lucreze la pagina de colorat, învăţătorul prezintă lecţia. 
Deoarece  lecţia este destul de amplă, este bine ca învăţătorul să se folosească, la grupele şcolare, de aju-
torul copiilor. Aşa că, învăţătorul dă sarcini de lucru copiilor, timp de o săptămână, formând mai multe 
echipe a câte doi sau mai mulţi copii. Fiecare copil va lucra individual: un copil din echipă este desemnat 
să povestească frumos textul, ceilalţi vor trage învăţămintele din text. Învăţătorul conduce discuţia copiilor 
despre învăţăminte, urmărind câteva puncte:

Texte şi învăţăminte:

Echipa 1: Luca 22:1-30:
Ce reprezintă sărbătoarea Paştelor la evrei?
Ce reprezintă Paştele pentru tine?
Cu cine a sărbătorit Domnul Isus Paştele?
Cu cine sărbătoreşti tu Paştele?
Ce a făcut Domnul Isus înainte de a mânca?
Te rogi şi tu lui Dumnezeu înainte de-a mânca?
Cine este cel mai mare în ochii lui Dumnezeu? 
Tu eşti mare în ochii lui Dumnezeu?

Echipa 2: Luca 22: 31-53:
De unde ştia Domnul Isus că Petru se va lepăda?
Ştie Isus ce e şi în inima ta?
Ce înseamnă să te lepezi de Domnul Isus?
Ţie ţi-a fost vreodată ruşine să spui colegilor că eşti 
copil al lui Dumnezeu?
Despre ce pahar s-a rugat Domnul Isus să fie 
îndepărtat de la El?
Eşti tu gata să faci ceea ce-ţi cere Domnul să faci?
Ce le-a spus Isus ucenicilor când i-a găsit dormind?
Tu veghezi sau dormi?
Cum L-a vândut Iuda pe Isus?
Tu te-ai purtat vreodată ca Iuda faţă de cineva apro-
piat?
Ce a făcut Isus pentru soldatul care trebuia să-L 
aresteze?
Ce faci tu când îţi face cineva un rău?

Echipa 3: Luca 22: 54-71  şi 23: 1-25
Ce a făcut Petru după ce s-a lepădat de Domnul Isus?
Ce faci tu după ce îţi dai seama că ai păcătuit?
Cum S-a purtat Isus faţă de cei ce-L batjocoreau şi se 
purtau rău cu El?
Cum te porţi tu faţă de cei ce te umilesc, spunând că 
eşti pocăit?
Cum L-au găsit Irod şi Pilat pe Domnul Isus, vinovat 
sau nevinovat?
Cum eşti găsit tu când eşti învinuit că ai făcut ceva: 
vinovat sau nevinovat?

Echipa 4: Luca 23:26-56
Cum a suferit Isus pe cruce?
Ce înseamnă pentru tine crucea lui Isus?
Ce i-au spus tâlharii de pe cruce Domnului Isus?
Cu care dintre cei doi tâlhari vrei să te asemeni?
Cine L-a înmormântat pe Domnul Isus?
Care este ultimul tău gest frumos făcut pentru Dom-
nul Isus?
De ce a murit Domnul Isus?
Crezi că Isus a murit şi pentru păcatele tale?

Echipa 5: Luca 24:1-12.
Cum au găsit femeile mormântul?
Tu crezi în învierea Domnului Isus?
Ce au făcut femeile când au văzut mormântul gol?
Spui şi tu celorlalţi despre ceea ce a făcut Domnul 
Isus în viaţa ta?
Când a înviat Domnul Isus?
Când L-ai primit tu pe Domnul Isus în viaţa ta?



Sugestie: La grupele preşcolare, învăţătorul povesteşte copiilor lecţia folosindu-se de imagini dintr-o 
Biblie pentru copii, sau de imagini pe flanelograf. Se vor trage şi câteva concluzii cu care copiii să 
rămână: despre dragostea lui Dumnezeu, despre jertfa Domnului Isus, despre viaţa veşnică alături de 
Domnul Isus. Prezentarea lecţiei şi concluziile  trebuie să fie pe înţelesul celor mici, în cuvinte simple.

II.  Activităţi

1. Versetul Biblic
a.  Învăţătorul citeşte cu voce tare versetul biblic.
Isus i-a zis: ,,Eu sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi.’’ Ioan 11:25.

b.  Învăţătorul explică câteva cuvinte cheie din verset :
Eu sunt învierea şi viaţa- Doar în Isus este viaţa veşnică. 
Cine crede în Mine- Doar cel ce crede în Domnul Isus şi că El este Fiul lui Dumnezeu, va trăi veşnic.
Chiar dacă ar fi murit, va trăi- Moartea trupului nu înseamnă sfârşitul. După ce trupul moare, sufletul 
continuă să trăiască. 

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

2.  Întrebări recapitulative pentru fixarea cunoştinţelor:
• Cine este Domnul Isus?
• De ce a trebuit să moară Domnul Isus?
• Cine a L-a trimis pe Isus pe pământ să moară pentru păcătoşi?
• De ce a permis Dumnezeu Tatăl să moară Isus pe cruce?
• Ce ne face să credem în învierea din morţi?
• Cine va trăi veşnic în Cer?

III.  Concluzie
Isus a făcut atât de multe lucruri minunate pentru tine. Primeşte-L şi tu azi în viaţa ta! Doar cei ce L-au 
primit pe Isus în viaţa lor, vor avea viaţă veşnică, în Cer, cu El. 


