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 INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Vin în faţă trei copii voluntari, sau trei păpuşi puppets, care ţin fiecare câte o ciocolată în 

 mână. Primul are o ciocolată mică, care nu îi place. El spune: ,,Uuu, ce ciocolată am! E 

 mică şi nu îmi place. Şi din acest motiv vreau s-o dau cuiva, pentru că mie nu îmi 

 place.’’ 

2. Vine al doilea personaj cu o ciocolată strivită, cu hârtia ruptă, care arată rău şi spune: ,,Am 

 găsit ciocolata asta pe jos. Eu n-o vreau aşa că vreau s-o dăruiesc cuiva.’’ 

3. Vine al treilea voluntar  (sau păpuşă) cu o ciocolată mare şi frumoasă în mână şi spune: 

 ,,Mi-am cumpărat o ciocolată. Este ciocolata mea preferată. O ador! Dar… cred că 

 tocmai din acest motiv, pentru că-mi place mie foarte mult, vreau să renunţ la ea şi s-o 

 dăruiesc cuiva.’’ 

4.  Cei trei rămân pe loc, iar învăţătorul spune: ,,Ei bine pe care din cele trei ciocolate le 

 doriţi? Pe prima? Pe a doua? Sau pe a treia? Care dintre cei trei exprimă cea mai mare 

 iubire şi renunţare?’’  

5.  După ce toţi copiii vor răspunde că al treilea, învăţătorul va spune: ,,Da, al treilea prieten 

 face un mare sacrificiu să-şi dea ciocolata, deoarece şi lui îi place mult această 

 ciocolată. Ştiţi? Asta mă face să merg cu gândul la tema lecţiei noastre de azi.  Ca și cel 

 de-al treilea copil, și Dumnezeu a renunţat la ce avea mai de preţ, mult mai de preț decât 

 o ciocolată, și anume la Fiul Său, pe care l-a dat ca  un mare sacrificiu, ca un Miel 

 pentru noi.’’ 

 OBIECTIVE: 

Copiii să înţeleagă faptul că Dumnezeu ne-a dăruit pe Fiul Său, Isus 
Hristos,  făcând un mare sacrificiu de dragul nostru. 

 PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Aduceţi în faţa clasei fie trei voluntari pe care să-i pregătiţi înainte de lecţie, 

spunându-le exact ce au de făcut, fie 3 păpuşi.  

 Dacă doriţi să confecţionaţi asemenea păpuşi, găsiţi informaţiile pe site-ul nostru 

WWW.KIDZROMANIA.COM., Secţiunea LECŢII, … ALTE MATERIALE… 

CONFECŢIONARE ŞI MÂNUIRE PĂPUŞI).   

 

MATERIALE: 

 3 Ciocolate  diferite 

 Opţional: PĂPUŞI 
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OBIECTIVE: Copiii să înveţe despre sacrificiul Domnului Isus 

care a acceptat să sufere ca un miel. El a primit toată pedeapsa pe 

care trebuia s-o primim noi pentru păcatele noastre.  

TEXTE BIBLICE:  

Luca 22:47– cap. 23 

 

 MATERIALE: 

  Imagini, pag. 9-12 

 O frânghie; 

 Clame de rufe. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Prindeţi frânghia undeva la vedere şi prindeţi imaginile cu clamele pe frânghie.  

 ATENŢIE! Imaginile nu trebuie să fie puse în ordine pe frânghie, ci amestecate. În timp ce dvs. 

veţi spune povestea, chemaţi câte un voluntar care să vină şi să pună la locul ei imaginea la care 

s-a ajuns cu povestea. De aceea, vă rugăm să spuneţi povestea rar şi să vă opriţi ori  de câte ori 

trebuie aranjată o imagine.  

 IMAGINILE pag. 9-12 

     Isus se roagă; Soldaţii; Preot; Pilat; Cruce; Mulţime; Trei cruci; Mormânt; Miel; Cer. 

 

POVESTIREA BIBLICĂ: 

După ce Isus s-a rugat în grădina Ghetsimani, (Imagine 1: Isus se roagă) soldaţii au venit cu suliţe şi 

cu săbii ca după un răufăcător, ca să îl prindă pe Isus (Imagine 2: Soldaţii). Atunci Isus s-a îndreptat 

spre ei şi le-a spus: ,,De ce aţi venit după mine ca după un tâlhar cu săbii şi ciomege? Mereu am fost 

printre voi şi nu M-aţi prins. Dar acum faceţi tot ceea ce faceţi, pentru că Tatăl Meu îngăduie asta. ’’ 

După ce a fost prins, Isus a fost plimbat de colo-colo de la Marele Preot (Imagine 3: Preot) la Pilat, 

apoi a fost judecat şi a fost pedepsit,  deşi nu era vinovat. Când a fost întrebat dacă este cu adevărat 

Fiul lui Dumnezeu, Isus a răspuns că ,,da’’. Apoi, a fost şi mai aspru pedepsit.  

Oamenii cereau răstignirea Lui (Imagine 4: Cruce) deoarece ei ziceau că Isus minte că El este 

Dumnezeu. 

Oamenii (Imagine 5: Mulţime) strigau supăraţi: ,,Răstigneşte-L! Răstigneşte-L!’’ Pilat nu a vrut asta, 

dar mulţimea a strigat şi mai înrăită ca Isus să fie răstignit. Şi aşa, Pilat l-a condamnat pe Isus la 

moarte. I-au pus o coroană de spini pe cap (Imagine 6: Coroană de spini), ca să-şi bată joc de El, şi o 

haină stacojie, spunând că aşa este El rege. Isus a fost răstignit pe o cruce între alţi doi tâlhari 

(Imagine 7: Trei cruci).  

După ce a murit pe cruce, Isus a fost pus într-un mormânt (Imagine 8: Mormânt).  

Dumnezeu a sacrificat ce-a avut mai bun şi L-a trimis pe Fiul Său să moară pentru toate relele 

noastre. Isus a acceptat toată această suferinţă ca un miel. De aceea, Isus mai este numit în Biblie şi 

Mielul lui Dumnezeu (Imagine 9: Miel). De ce a făcut  Isus toate astea pentru noi? Ca să ne dea 

iertarea de păcate  şi  o viaţă fără sfârşit în Cer (Imagine 10: Cer).  
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 MATERIALE: 

 Nu sunt. 

 

 
OBIVECTIVE: Copiii să înveţe că Dumnezeu a sacrificat de dra-
gul nostru ce-a avut mai scump, pe Fiul Său, care a acceptat şi a su-
portat toată suferinţa cu blândeţe şi răbdare, ca un miel. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 În această lecţie se va învăţa versetul biblic folosindu-

vă de semne. 

 

  
,,Fiindcă atât de mult a 

iubit Dumnezeu lumea, 

că a dat pe Singurul Lui 

Fiu…’’ Ioan 3:16 a 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 

1. Spuneţi copiilor care este versetul biblic al acestei lecţii. Explicaţi copiilor ce înseamnă fiecare 

cuvânt şi arătaţi-le semnele corespunzătoare fiecărui cuvânt, pe care copiii trebuie să le reţină 

pentru joc.  

2. S-ar putea ca cei mai mulţi copii să ştie deja versetul. Chiar dacă îl ştiu sau nu, vă rugăm să 

faceţi jocul cu semne, deoarece în felul acesta copiii îşi reamintesc versetul sau chiar îl 

aprofundează. Iată care vor fi semnele: 

 

 Fiindcă atât de mult … - Toţi copiii ridică mâinile sus ca şi cum ar sugera că este vorba 

despre mult. 

 a iubit Dumnezeu… -  Toţi copiii trasează cu mâinile o inimă în dreptul inimii. 

 lumea… - Copiii arată cu degetul unii către alţii. 

 că a dat… - Toţi copiii se prefac că dau ceva vecinilor de scaun. 

 pe Singurul Lui… - Toţi copiii ridică degetul arătător ca şi cum ar vrea să arate că e vorba 

de unu. 

 Fiu… - Toţi copiii ridică în sus mâna dreaptă către cer. 

 Ioan 3:16 a -  Toţi copiii aduc ambele mâini în faţă, în formă de carte.  
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 Materiale 

  2 Pahare transparente 

 Un recipient mic în care aveţi nişte 

pământ şi ceva gunoi sau mizerii 

 Imagine vizuale, pag. 11 

 O cruce de hârtie, vezi  

    lucru manual 

 Apă curată 

 O găleată în care să vărsaţi apa 

murdară după ce o folosiţi 

1.  Introducere:  

(Ţineţi în mână un pahar mare plin cu apă curată. El îl reprezintă pe  

Dumnezeu care este curat. Puneţi puţină apă din acest pahar plin în  

cel de-al doilea pahar care era gol. Acest pahar îl reprezintă pe om  

care a fost creat  de Dumnezeu să fie curat.)  

Este cuiva sete ? Arată bine apa asta, nu? (Chemaţi un voluntar 

lângă dvs. şi daţi-i acest al doilea pahar în mână, iar dvs. începeţi să 

puneţi pământ şi mizerii în el.) Uite apă să bei!  (Aşteptaţi reacţia.)  

Vrei să bei din apa asta? De ce nu? Atunci, ce fel de apă vrei să 

bei? (Aşteptaţi răspuns, apoi spuneţi-i copilului că se poate întoarce la locul lui.) Noi toţi 

vrem să bem apă curată, nu-i aşa? 

 

2. Toţi au păcătuit: 

(Ţineţi în sus paharul cu apa murdară.) Există vreo persoană perfectă? Biblia spune că 

nimeni nu este perfect, pentru că toţi au greşit. Cum se numeşte asta? Păcat.  

3. Isus este perfect şi curat: (Arătaţi paharul cu apă curată.) 

Cine este SINGURA persoană perfectă şi curată? Isus este perfect şi curat, adică fără 

păcat. (Ţineţi în sus ambele pahare şi cel cu apă curată, şi cel cu apă murdară.) Din care 

aţi vrea să beţi? Din cel cu apă curată! Apa curată ne aminteşte de Isus care este 

perfect. El a făcut întotdeauna ceea ce a vrut  

Dumnezeu ca El să facă. Noi suntem ca această apă murdară din cauza lucrurilor rele 

pe care le facem de multe ori. Noi nu putem sta aproape de Dumnezeu din cauza 

păcatului. Nu putem merge în cer cu păcatul nostru. Isus este Mielul lui Dumnezeu 

(Arătaţi imaginea cu mielul, vezi pag. 11): 

 

În Vechiul Testament, oamenii trebuiau să aducă un miel fără cusur - adică perfect - 

ca jertfă, un dar adus lui Dumnezeu pentru păcatele lor. Isus nu venise încă. Isus este 

Mielul lui Dumnezeu. (Arătaţi crucea de hârtie.) El nu a vrut ca noi să fim despărţiţi de 

Dumnezeu şi să nu ne bucurăm de cer, aşa că ISUS a fost o jertfă pentru păcatele 

noastre, la fel ca mielul din Vechiul Testament. Ce a făcut El? Isus a murit pe cruce 

pentru fiecare păcat al nostru. A meritat acest lucru? A păcătuit El vreodată? Nu, Isus 

era fără cusur şi curat. El a murit ca noi să nu fim despărţiţi de Dumnezeu şi cer. 

 OBIECTIVE: Copiii vor învăţa cum putem fi curaţi asemenea 

lui Isus care a fost Mielul cel curat al lui Dumnezeu. 

 PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 
 Pregătiţi toate materiale de care aveţi nevoie înainte de 

aplicaţia pentru lecţie. Recapitulaţi toate punctele înainte de 
lecție pentru a vă familiariza cu lecţia pentru a nu fi nevoiţi 
să o citiţi copiilor.   

 
INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
1. Fiţi siguri că vorbiţi în timp ce folosiţi obiectele, deoarece    
        atunci este momentul în care aveţi atenţia lor totală.  
2. După aplicaţie, rugaţi-vă împreună cu copiii, permiţându-le   
        acestora să se roage fiecare. 
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POVESTEA: 

 Marinel era un băiat sărman care nu avea tot ceea ce-şi dorea el, aşa cum mulţi alţi copii 

aveau. Îi plăceau mult bomboanele (scoateţi o bomboană din pungă şi arătaţi-o copiilor) şi ar fi 

mâncat multe dacă ar fi avut bani să-şi cumpere. Dar cum era foarte sărac, nu avea parte de prea 

multe bomboane în viaţa sa. Din acest motiv, adesea mergea la magazinul din colţ, acolo unde erau 

expuse toate containerele cu atrăgătoarele bomboane. Şi de fiecare dată, după ce se plimba un pic 

prin magazin, admirând bomboanele şi înghiţind în sec, Marinel fura întotdeauna câte un pumn de 

bomboane pe care le strecura repede în buzunar (scoateţi trei bomboane din pungă şi arătaţi-le 

copiilor, apoi băgaţi-le în buzunar ca şi cum le-aţi fi furat), apoi ieşea repede afară ca să le mănânce. 

Marinel făcuse un obicei din acest lucru şi credea că nu-l vede nimeni, aşa că se bucura de fiecare 

dată când putea să-i păcălească pe vânzători. Ceea ce nu ştia Marinel, era că magazinul avea camere 

de filmat şi toţi ştiau de fapta lui, dar strângeau dovezi cu care să-l ducă la poliţie.  

 Într-o zi, pe când Marinel încerca să fure din nou câteva bomboane, s-a trezit cu un poliţist 

chiar lângă el. Marinel s-a speriat atât de tare că a încercat să fugă. Însă a fost prea târziu. Marinel a 

fost dus într-o încăpere din spatele magazinului şi i s-au arătat toate imaginile cu furtul său repetat. 

Atunci poliţistul a cerut toate datele despre familia lui şi i-a spus că el personal trebuie să plătească 

pentru fiecare bomboană în parte (scoateţi din pungă bancnota şi arătaţi-o copiilor).  

 

 MATERIALE: 

 O pungă 

 4 Bomboane 

 O bancnotă  

 O cruce, vezi lucru manual 

OBIECTIVE: Copiii vor învăţa printr-o poveste cum a plătit Isus 

ceea ce trebuia să plătim noi pentru păcatele noastre.   

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

1. Strângeţi obiectele din lista de materiale şi puneţi-le într-o 

pungă. Pe exterior scrieţi “Pentru Povestire”. 

2. Citiţi povestea de câteva ori, pentru a vă familiariza cu ea. 

3. Fiţi pregătiţi să spuneţi povestea din memorie. 

4. Când luaţi pauză în timpul povestirii pentru câte un obiect, 

extrageţi din pungă obiectul necesar     în acel moment pentru 

RUGĂCIUNE: 

1. Întrebaţi-i pe copii care dintre ei vor să facă din Isus cel mai bun prieten al lor. Rugaţi-vă mai 

întâi  

       pentru asta.  

2.    Întrebaţi cine vrea să fie mai curat, aşa ca Isus. Ajutaţi-i pe copii să se roage pentru aceasta,  

       cereţi iertare dacă este necesar, şi ajutorul lui Dumnezeu pentru a fi mai mult asemenea Lui.  

       Întrebaţi-i pe copii dacă au cereri specifice de rugăciune sau nevoi speciale pentru care vă puteţi      

        ruga cu toţii. 
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OBIECTIVE: Copiii să îşi reamintească prin joc cum a sacrificat  
Dumnezeu ce-a avut mai scump, pe Fiul Său, pentru noi.  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Asiguraţi-vă că sunt scaune suficiente pentru acest joc.  

 Scaunele trebuie să fie cu unul mai puţin decât numărul 

copiilor implicaţi în joc. Chemaţi 4 adulţi voluntari dintre părinţi, dacă e cazul, pentru 

câteva minute, special pentru acest joc.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

JOCUL: Scaunele muzicale 

1. Aşezaţi în mijlocul camerei scaune puse spate în spate, cu unul mai puţin decât numărul copiilor. 

2. Luaţi în acest joc şi 3-4 voluntari adulţi. Este important să se joace toţi copiii. Primul joc este 

demonstrativ. El va fi jucat de adulţii voluntari şi câţiva copii. Când muzica porneşte sau 

spuneţi ,,START!’’, toţi se învârt în jurul scaunelor. Când muzica se opreşte sau 

spuneţi ,,STOP!’’, toţi se aşează pe scaune. Deoarece unul dintre copii va rămâne fără scaun 

unul dintre adulţii voluntari cedează locul său în favoarea copilului şi iese el din joc. Dacă din 

întâmplare a rămas chiar unul dintre adulţi fără scaun, un altul va ceda locul său, renunţând la 

joc în favoarea celui ce trebuia să iasă pe drept din joc. Jocul se joacă până ce toţi adulţii ies 

afară. Atunci învăţătorul mulţumeşte voluntarilor care se retrag şi le spune copiilor că acest joc 

ne reaminteşte de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi când a renunţat la Fiul Său în 

favoarea noastră şi de ceea ce a făcut Domnul Isus pentru noi când s-a lăsat sacrificat ca 

un miel.  

 

MATERIALE: 

 Scaune, cu unul mai puţin 

decât numărul copiilor 

 Bomboane pentru fiecare 

copil 

 OPŢIONAL: Muzică 

 

 Marinel s-a ruşinat şi s-a speriat atât de mult că a început să plângă. Degeaba încerca el să îl roage 

pe poliţist să-l ierte, spunând că n-o să mai facă asta niciodată, că poliţistul nu s-a lăsat înduplecat. 

Chiar când să-l scoată din magazin şi să-l ducă la secţia de poliţie, în magazin a intrat un bărbat bine 

îmbrăcat. Nici poliţistul, nici Marinel nu ştiau cine este acel bărbat. Când a aflat bărbatul de faptele 

băiatului, şi mai ales când l-a văzut că regretă faptele făcute şi cu câtă durere îşi cerea iertare, i s-a 

făcut milă de copil şi a plătit el totul în locul lui Marinel.  

 Marinel nu mai putea de bucurie. Abia mai târziu a aflat că cel ce plătise pentru el era chiar 

proprietarul magazinului. Marinel şi-a cerut iertare de la proprietar, iar proprietarul l-a iertat.  

Din acel moment Marinel nu a mai furat niciodată nicio bomboană, dar în fiecare zi venea la  

magazin şi făcea mici treburi în schimbul câtorva bomboane. Aşa Marinel a devenit prieten cu  

proprietarul magazinului şi nu a mai făcut nimic rău.  

Dumnezeu l-a dat pe Fiul Său să moară pe cruce (scoateţi din pungă crucea, vezi lucru manual, şi 

arătaţi-o copiilor) pentru păcatele noastre, ca să plătească pentru ele în locul nostru. El a făcut asta 

ca noi să putem deveni mai buni şi curaţi în ochii lui Dumnezeu, şi ca să putem fi prieteni cu  

Dumnezeu.   

Mai jos, vă oferim și câteva materiale opționale pe care să le 

folosiți la clasă în limita timpului disponibil și în funcție de ceea 

ce remarcați că place mai mult copiilor. 

 JOC RECAPITULATIV 
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 OBIECTIVE:  Copiii vor confecţiona o cruce care să le 

 amintească de jertfa Domnului Isus. 

 PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

Pregătiţi trei bucăţi de carton pentru fiecare copil:  

1. Pentru partea verticală a crucii, tăiaţi o bucată lungă de 10 cm și 

lată de 2 cm. 

2. Pentru partea orizontală a crucii, tăiaţi o bucată de 6 cm/2cm. 

3. Pentru postament, tăiaţi o bucată de 3cm/3cm. 

 

 

PAŞI DE LUCRU: 

 

1. Luaţi partea mare a crucii (de 10 cm/2 cm) şi despicaţi la capătul de jos, circa 1 –2 cm. 

2. Lipiţi pe orizontal partea medie a crucii (de 6 cm/2cm). 

3. Legaţi această bucată de cealaltă la mijloc cu un şnur gros. 

4. Lipiţi bucata despicată a părţii mari de postament cu lipici sau cu scotch. Aşa crucea va sta în 

picioare.  

 

 Se reîncepe jocul, cerând copiilor să facă asemenea adulţilor care au cedat în favoare celorlalţi. Când 

primul copil se oferă să facă asta, recompensaţi-l imediat cu o bomboană. Copiii vor vedea că 

primesc o răsplată pentru fapta lor şi aşa vor dori să renunţe în favoare colegilor. Asiguraţi-vă că toţi 

copiii se vor juca, vor ceda şi vor primi o bomboană drept recompensă.  

La sfârşit întrebaţi-i pe copii de ce cred ei că a renunţat Dumnezeu la Fiul Său în favoarea  

noastră? După ce veţi da posibilitatea copiilor să răspundă, încheiaţi spunând că Dumnezeu nu îşi 

doreşte să fie recompensat cu o bomboană, dar poate fi răsplătit de noi, cerându-ne  

iertare pentru păcatele noastre ca să devenim curaţi pe interior.  

 MATERIALE: 

 Bucăţi de carton tare 

din cutii, câte trei  

bucăţi pentru fiecare 

copil; 

  Foarfeci 

 Lipici sau Scotch 

 Şnur  gros 

 LUCRU MANUAL 
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