
Înălţarea
Domnului Isus

La patruzeci de zile după înviere, Domnul Isus S-a înălţat la cer. Ucenicii Lui au fost martori la acest 
eveniment. Înainte de aceasta însă, El Şi-a ridicat mâinile şi i-a binecuvântat pe toţi. Pe când Se 
înălţa, ucenicii L-au privit miraţi. Apoi ucenicii s-au întors în Ierusalim cu mare bucurie. 

Domnul Isus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălţat la cer şi a 
şezut la dreapta lui Dumnezeu. Marcu 16:19



Ce a făcut Isus 
pentru ucenici 
înainte de a Se 
înălţa la cer?

Îi poţi desena aici pe ucenicii care priveau cu uimire către cer?



Lecţia 29
Înălţarea Domnului Isus

Text biblic: Luca 24:50-53
Verset cheie: Marcu 16:19
Scopul lecţiei: Copiii vor înţelege că Isus este Fiul lui Dumnezeu şi că Isus a venit de la 
Dumneueu şi că S-a întors la Dumnezeu după ce Şi-a încheiat misiunea pe pământ.

Atenţie!
Lecţia trebuie adaptată în funcţie de vârsta grupei. Următoarele repere pot fi mai mult sau 
mai puţin dezvoltate, în funcţie de vârstă, puterea de concentrare, nivelul intelectual al 
grupei etc.

I. Lecţia
Înainte să se lucreze la pagina de colorat, învăţătorul le citeşte copiilort extul biblic din 
Luca 24:50-53. 
• Grupele şcolare: Copiii pot fi puşi ei înşişi să citească cu voce tare.
• Grupele preşcolare: Învăţătorul citeşte textul biblic cu intonaţie, adaptând textul pe 
înţelesul grupei.
Idei de prezentare:
• Isus ştia cine este; El ştie că este Fiul lui Dumnezeu (Ioan 17:1).
• Isus ştia ce misiune are pe pământ: să slujească şi să-Şi dea viaţa pentru păcătoşi 
(Marcu 10:45).
• Isus ştia că se va înălţa la Tatăl, acolo de unde a venit, ca să pregătească un loc pentru 
toţi credincioşii lui Dumnezeu (Ioan 14:2).

II. Activităţi

1. Versetul biblic

a. Învăţătorul citeşte cu voce tare versetul biblic.
„Domnul Isus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălţat la cer şi a şezut la dreapta lui Dumnezeu.” 
Marcu 16:19

b. Învăţătorul explică versetul:
Înainte de a Se înălţa la Tatăl, Domnul Isus a mai vorbit puţin cu ucenicii. Domnul Isus a 
fost aproape de ucenicii Săi până în ultima clipă, înainte de a Se înălţa la cer şi a sta la 
dreapta lui Dumnezeu. Domnului Isus îi place şi astăzi să petreacă cât mai mult timp cu 
ucenicii Săi. 

c. Învăţătorul îi ajută pe copii să memoreze versetul biblic.
Pot fi folosite diferite jocuri sau concursuri prin care copiii să fie motivaţi să reţină versetul 
cheie al lecţiei.

3. Întrebări recapitulative pentru fixarea cunoştinţelor:
• Unde i-a dus Isus pe ucenici?
• Ce a făcut Isus înainte de a Se înălţa la cer?
• Ce au făcut ucenicii înaintea lui Isus?
• Cum s-au întors ucenicii la Ierusalim?
• Ce făceau ucenicii în Templu?



III. Concluzie
Domnul Isus este Fiul lui Dumenzeu. El a promis că se duce să ne pregătească un loc, ca 
acolo unde este El să fim şi noi, într-o bună zi (Ioan 14:2-3). În cer pot ajunge doar copiii lui 
Dumnezeu. Tu eşti copil al lui Dumnezeu?


