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Răspunsul: DA! Putem să ştim că Isus a venit înapoi din morţi pentru că mulţi L-au văzut şi au 

mărturisit despre El. 
 

Ai nevoie de: două, trei feluri de biscuiţi. Ar fi excelent dacă cei care arată cel mai apetisant n-ar 

avea gustul cel mai bun.  
 

Dovezi biblice 

1 Corinteni 15:3-6 -  „Cristos a murit pentru păcatele noastre… a fost îngropat şi a înviat a treia 

zi, după Scripturi… S-a arătat lui Chifa (Petru) şi apoi celor doisprezece. După aceea S-a arătat la 

peste cinci sute de fraţi deodată.” 
 

2 Petru 1:16 – „V-am făcut cunoscut puterea şi venirea Domnului nostru Isus Cristos, nu 

întemeindu-ne pe nişte basme meşteşugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înşine cu ochii 

noştri mărirea Lui.” 
 

Scopul lecţiei 
Să arate că, aşa cum martorii oculari spun adevărul în urma unui test de gust în legătură cu biscuiţii, tot 

aşa mulţi martori oculari au mărturisit adevărul despre învierea lui Isus.   
 

Înainte de a preda… 
Deşi noi nu-L putem vedea pe Isus în mod fizic şi să ştim din propria noastră experienţă că El a înviat 

din morţi, putem să fim siguri că El a înviat. De ce? Din cauza martorilor oculari! Ei L-au văzut şi 

mărturiile lor despre întâlnirea lor cu Domnul Isus înviat ne vorbesc din Biblie şi azi. 
 

Lecţia 
Introducere: Câţi dintre voi credeţi că Cristofor Columb a descoperit America? De unde ştiţi că e 

adevărat? Oamenii au scris despre el în înregistrări istorice. 

Câţi dintre voi credeţi că Isus a înviat din morţi? Putem ştii cu adevărat? Experimentul acesta cu 

biscuiţi ne va ajuta să aflăm cum putem şti cu adevărat. 
 

Demonstraţie: Arată-le biscuiţii. Cere ca doi voluntari să fie martorii tăi, să te ajute la o testare a 

biscuiţilor. Întreabă pe martorul nr. 1: Care biscuiţi sunt cei mai buni, dar fără să-l guști sau să atingi 

pe niciunul din ei?Ascultă ce crede el. 

Apoi, pune martorului nr. 2 aceeași întrebare: Care biscuiţi sunt cei mai buni? Cere martorului nr. 2 

să atingă, să miroasă, să guste, orice care să-l ajute să-și dea seama care biscuiţi sunt cei mai buni. 

După ce-l lași să facă o investigaţie atentă, cere martorului nr. 2 să-ţi spună care sunt cei mai 

buni biscuiţi. Apoi, întreabă-i pe copii pe care martor îl vor crede mai degrabă. De ce? Al doilea 

martor a avut mai mult timp să cerceteze, aşadar el ştie adevărul! Martorul nr. 1 nu a experimentat cu 

adevărat biscuiţii. 
 

Discuţie: Ce ne învaţă acest mic experiment despre importanţa martorilor? Fără ei, noi suntem 

nesiguri despre ce să credem. Citiţi 1Corinteni 15:3-6. Cine L-a văzut pe Isus viu? Au petrecut 

aceşti oameni timp cu Isus? Da! 
Ei L-au văzut pe Isus atât înainte cât şi după răstignire; aşadar ei au putut să ştie, cu adevărat, 

dacă era Isus sau nu. Ei L-au atins, L-au văzut mâncând, L-au auzit vorbind. 

Câţi oameni L-au văzut pe Isus înviat? O mulţime! Ucenicii nu au inventat această povestire. Ei şi-

au riscat viaţa ca să spună adevărul. Unii au fost chiar omorâţi pentru că au mărturisit adevărul despre 

El. Tu ai muri pentru o minciună? 
 

Aplicaţie: Crezi tu că Isus a înviat? Acest singur adevăr a schimbat viaţa ucenicilor! 

Cum poate adevărul acesta schimba şi viaţa ta? Provoacă-i pe copii să spună cuiva despre Isus 

săptămâna aceasta. Spune-le de ce pot ei să ştie sigur că Isus este viu. 


