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KIDS QUEST 

Lecţia 4, Unit 3 

Isus a murit pentru 

păcatele noastre 

Acest material a fost preluat de la KIDS QUEST şi tradus în exclusivitate de  către 

KIDZ ROMÂNIA.  

 

Traducere:   Lavinia Creac. 

    
  

Drepturile de autor aparţin organizaţiei A.G. - SUA.  

Acest material poate fi folosit GRATUIT la școala biblică pentru copii sau la orele de religie.  

Este INTERZISĂ REPRODUCEREA ŞI COPIEREA, sub orice formă, în vederea comercializării sau 

a altor scopuri ( website, DVD, CD, Radio -TV sau diferite alte publicaţii).   

Pentru mai multe informații: kidzromania@gmail.com . 
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Isus a murit 

pentru păcatele 
noastre 

Obiectivele lecţiei:  

    Copiii vor înţelege că: 

1. Dumnezeu a permis ca Isus să moară pe cruce ca 

pedeapsă pentru păcatele lor, pentru ca ei să nu 

trebuiască să moară pentru ele. 

2. Isus a fost de acord să renunţe la viaţa Lui pentru că 

El îi iubeşte. 

3. Dumnezeu vrea să fim altruişti ca Isus. 

 

 
Textul biblic:   Matei 26:47 – 27:61 

 
 

Versetul de memorat:   “Fiindcă atât de mult a iubit 

Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca 

oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.”   

(Ioan 3:16) 

 

 

 

 

 

Vocabular:  Căinţă 
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  Introducerea lecţiei pentru profesor 
  

Isus nu a venit în această lume într-un mod spectaculos, nici nu a murit 

într-un mod glorios. El a murit torturat şi în ruşine. Isus a ştiut că atunci când 

va veni, majoritatea oamenilor îi vor întoarce spatele. Fiind omniscient, 

cunoscând ceea ce a fost înaintea Lui, El a ales oricum să vină. El a ales să ne 

salveze de păcatele noastre. El îşi doreşte o relaţie intimă cu omenirea, dar 

ştia că singurul mod de a dezvolta o relaţie intimă era aceea de a plăti preţul 

pentru păcatele din viaţa noastră. Isus, care nu a păcătuit niciodată,  

s-a oferit să moară pentru ca noi să avem o relaţie de prietenie cu El. El nu s-

a gândit la El Însuşi, nici la durerea pe care avea să o sufere; El s-a gândit la 

noi. Isus nu doar a murit pentru noi, a murit din cauza noastră. Moartea şi 

învierea Lui nu doar au deschis uşa salvării pentru noi, ci ele ne-au permis să 

ne apropiem cu îndrăzneală de tronul gloriei Lui în orice moment al zilei. 
 

  Introducerea lecţiei pentru elevi 
 

Materiale:   

Sticluţe medicinale 

Seringi (opţional) 
 
 
 
 

Versete din 

Biblie: 

Evrei 12:2&3 

Coloseni 1:21&22 

Evrei 2:9 
 

 

Arătaţi seringa, în caz că o aveţi. Câţi dintre voi aţi mers la policlinică 

pentru o injecţie? (Permiteţi să vi se răspundă.) De ce oamenii trebuie să 

primească injecţii? (Permiteţi să vi se răspundă.) Primim injecţii pentru a ne 

feri de boli. Suportăm durerea înţepăturii, deoarece nu dorim să luăm vreo 

boală sau vreun virus care ne poate cauza moartea. Arătaţi sticluţele 

medicinale. De asemenea luăm diferite tipuri de medicamente ca să ne 

însănătoşim când suntem bolnavi. Deşi nu ne plac toate gusturile 

medicamentelor, totuşi noi le luăm deoarece noi ştim că ele ne fac bine.  

Isus a făcut ceva ce era foarte greu de făcut. El a murit pentru noi într-

un mod teribil, crud şi ruşinos. El a luat păcatele noastre pe cruce, 

deoarece El ştia că este singurul răspuns la problema păcatului. Ştim că 

Isus este Dumnezeu. Din moment ce El este Dumnezeu, El cunoaşte totul. 

El ştia că va suferi o moarte teribilă când a venit pe pământ, dar totuşi El a 

venit. Isus a venit şi a suportat durerea pentru ca noi să putem să trăim 

veşnic cu El. El ar fi putut să cheme îngerii din cer să Îl salveze din 

durerea pe care o simţea, dar El a ales să moară pentru noi astfel încât 

ceva teribil să nu se întâmple cu noi. Acest teribil lucru ar fi fost 

despărţirea noastră definitivă de Dumnezeu. El a suportat durerea pentru 

noi. 
 

  Introducere  - versetul de  memorat 
 

Materiale:   

O hartă sau un glob 

pământesc (opţional) 
 

 

“Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui 

Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.”  

(Ioan 3:16) 

 

Arătaţi harta sau globul pământesc.  Dumnezeu l-a lăsat pe Isus să vină 

pe pământ ca să plătească pentru păcatele tuturor oamenilor. Dumnezeu 

iubeşte întreaga lume, nu doar oamenii din oraşul nostru sau din ţara 
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noastră. Lăsaţi copiii să numească 10 ţări diferite pentru care Isus a murit. 

Permiteţi copiilor să numească aceste ţări. Punctaţi ţările menţionate pe hartă 

sau glob. Isus a murit pentru toţi oamenii din ţările numite. Este adevărat 

că Isus a venit pentru toată lumea, dar El a venit şi pentru tine. Dumnezeu 

şi-a dat propriul Fiu pentru tine (numiţi un copil din audienţă). Ascultaţi 

asta: “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu pe (numele copilului) că a dat 

pe singurul Lui Fiu ca  (numele copilului) să creadă în El, astfel încât  

(numele copilului) să nu moară ci  (numele copilului) să aibă voaţă 

veşnică.’’ 

  

Repetaţi versetul cu numele mai multor copii. Spuneţi împreună cu copiii 

de câteva ori versetul de memorat. 
 

  Jocul Versetul de Memorat 
 

Materiale:   

1 bucată de hârtie  

(mărimea A4 ) sau un 

ziar tăiat aproximativ 

la aceeaşi dimesiune 

cât o foaie normală 

pentru fiecare cuvânt 

din versetul de 

memorat. 

Agrafe pentru hârtie, 

scotch sau lipici 

Un cronometru sau un 

ceas care să arăte 

secundele 
 

 

Pregătirea: Pentru fiecare cuvânt din verset, faceţi un tub din hârtie rulând  

hârtia în formă de cilindru. Fixaţi capetele hârtiei cu agrafe pentru hârtie, cu 

scotch sau lipici. Faceţi un ghemotoc o hârtie astfel încât să obţineţi o minge 

mică de hârtie. Mingea va trebui să fie atât de mică, încât să încapă prin 

tuburi.  

 

Cum se joacă: 

1. Împărţiţi clasa în 2 echipe. Pentru fiecare echipă, alegeţi un copil pentru 

fiecare cuvânt din versetul de memorat. 

2. Instruiţi copiii selectaţi dintr-o singură echipă să stea în faţa clasei, cu 

privirea către copiii din clasă. Copiii ar trebui să stea aproape unul de 

celălalt. Asiguraţi-vă că aceşti copii ştiu versetul. 

3. Daţi fiecărui copil câte un tub de hârtie. 

4. Puneţi mingiuţa din hârtie în tubul primului copil. Primul copil va 

spune primul cuvânt din verset în timp ce trece mingea de hârtie din 

tubul lui în tubul celui de al doilea copil. 

5. Când al doilea copil are mingea de hârtie în tubul lui, va spune al doilea 

cuvânt din verset în timp ce va trece mingea din tubul lui în tubul celui 

de al treilea copil. 

6. Când al treilea copil are mingea de hârtie în tubul lui, va spune al treilea 

cuvânt din versetul memorat în timp ce va trece mingea din tubul lui în 

tubul celui de al patrulea copil. 

7. Jocul continuă în acest fel până când prima echipă termină de recitat tot 

versetul memorat. 

8. Copiii din prima echipă se întorc la locurile lor iar a doua echipă repetă 

procesul de mai sus. 

9. Învăţătorul va cronometra timpul fiecărei echipe. Echipa care va recita 

versetul în cel mai scurt timp este câştigătoare. 
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  Activitate pentru a învăţa 

 

Materiale:   

11 bucăţele de hârtie 

care să măsoare 3cm x 

7cm 
 

 

Pregătirea: Luaţi 11 bucăţele de hârtie (care să măsoare 3cm X 7cm) şi 

scrieţi următoarele cuvinte sau fraze pe ele: tristeţe, durere şi boală, război şi 

luptă, minciună, foame, mereu fericit, mereu sănătos, pace, fără lupte, 

adevărul, fără foamete.  

 

Alegeţi o fată mai mare care să stea în faţa clasei. Puneţi alţi 11 copii să 

stea în linie într-o parte a camerei. Daţi fiecărui copil dintre cei 11 câte o 

hârtie. Puneţi primul copil din şir să stea exact lângă fata din faţa camerei.  

Copiii vor citi hârtiuţele cu voce tare astfel încât toţi copiii să audă ce este 

scris pe ele. Fata selectată va decide dacă cuvântul este de calitate bună sau 

nu. Dacă ea zice “rău”, puneţi copilul respectiv să stea în partea stângă  a 

scenei. Dacă fata spune “bun”, puneţi acel copil să stea în partea dreaptă a 

scenei. Instruiţi fata să sorteze cei 11 copii aleşi până când toţi copiii vor sta 

în partea stângă sau dreaptă a scenei.  

Întrebaţi fata: În ce parte ţi-ai dori să trăieşti, în partea cu tristeţea, 

durerea, boala, războiul, lupta, minciuna şi foamea sau în partea cu 

fericirea, sănătatea, pacea, adevărul şi fără foame? (Permiteţi-i fetei să 

răspundă. Probabil va alege partea cu fericirea.) De ce ai ales această parte? 

(Permiteţi să vi se răspundă. Trimiteţi toţi copiii la locurile lor.)  

Majoritatea dintre voi ar alege partea cu fericirea şi pacea. Dar Isus a 

ales să vină dintr-un loc plin de fericire, sănătate, adevăr şi pace, ca să îl 

înlocuiască cu durerea şi suferinţa. El a venit din Cer pe pământ ca să ne 

salveze de la moarte. El a ales să vină. El nu trebuia să vină pe pământ 

obligatoriu. El ar fi putut să stea în Cer cu Dumnezeu, dar a venit şi a 

suportat durerea. Lui i-a fost foame şi sete. Oamenii râdeau de El şi Îl 

băteau. El a fost dispreţuit. El a fost umilit de cei pe care El îi iubea. A stat 

atârnat pe o cruce ca noi să fim iertaţi de păcate. El nu avea nevoie să 

treacă prin toate aceste lucruri, dar El a ales asta pentru ca El să aibă o 

relaţie cu noi. El şi-a dorit ca noi să avem viaţă veşnică, şi singurul mod 

prin care se putea asta era ca El să vină şi să moară în locul nostru.  

Haideţi să Îi mulţumim lui Isus chiar acum că a venit pe pământ. El ne-

a iubit atât de mult, încât a ales să sufere chiar dacă El nu merita asta. 
Spuneţi cu voce tare o rugăciune de mulţumire lui Isus împreună cu copiii. 

 

  Povestirea biblică 

Materiale:   

O tablă 

Cretă 

Fructe, legume, sau 

carne 

Bani 
 

 

“Isus a murit pentru păcatele noastre” 

 

Cine poate să îmi spună ceva despre Adam şi Eva? (Permiteţi să vi se 

răspundă.) Adam şi Eva au fost primii oameni care au păcătuit. Dumnezeu 

le-a spus că ei pot să mănânce orice fruct din orice pom, cu excepţia unuia 

singur. Dumnezeu le-a spus că dacă vor mânca din acel pom, ei vor muri. 

Totuşi, ei au ales să păcătuiască împotriva lui Dumnezeu şi au mâncat din 

pom. Desenaţi un copac pe tablă.  

Când ei au ales să nu asculte de Dumnezeu, plata păcatului lor a fost 

moartea. De atunci încolo, de când Adam şi Eva au păcătuit mâncând din 
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Sfinţenia lui 

Dumnezeu cere să fie vărsat 

sânge pentru a fi plătite 

păcatele. În Vechiul 

Testament, mila lui Dumnezeu 

permitea ca un animal inocent 

să plătescă pentru păcatele 

oamenilor. Vărsarea de sânge 

aducea moarte animalului dar 

aducea şi iertarea 

păcătosului. Macabrul act de 

a sacrifica un animal arată 

cât de serioasă este  

prblema păcatului. Sacrificiul 

lui Isus a făcut ca nevoia de 

a omorî animale să nu mai 

continue. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

fruct, toată omenirea a păcătuit. Biblia ne spune că noi toţi am păcătuit şi 

niciunul nu suntem vrednici de Gloria lui Dumnezeu (Romani 3:23). Din 

cauza asta, moartea este consecinţa păcatelor noastre. Dumnezeu este drept 

şi corect, de aceea El nu poate ignora păcatul. Încă de la început moartea a 

fost singurul mod de a plăti păcatul.  

Vă amintiţi când am vorbit despre Vechiul Testament în urmă cu câteva 

săptămâni? Vechiul Testament este partea Bibliei care ne spune ce s-a 

întâmplat  înainte ca Isus să vină pe pământ. Vechiul Testament  ne spune 

că toţi acei care cred în Dumnezeu vor face sacrificii sau vor aduce ofrande 

Lui.  

Ce fel de ofrande aduc oamenii zeilor? (Permiteţi să vi se răspundă.) 

Unii oameni aduc tot felul de ofrande cum ar fi mâncarea (ridicaţi în sus 

mâncarea), sau ei ard tămâie ca ofrandă. Alţi oameni aduc bani ca ofrandă. 

În Vechiul Testament, oamenii sacrificau animale pentru a se căi de 

păcatele lor sau ca o plată pentru păcatele lor. Dumnezeu le-a spus lui 

Adam şi Evei că dacă vor păcătui şi nu vor asculta de porunca Lui, 

consecinţa acestui păcat este moartea. Când oamenii din Vechiul 

Testament păcătuiau, ei arătau că le pare rău sacrificând un animal pe un 

altar. Desenaţi un altar.  

Sângele animalului era aruncat în loc de sângele lor. Inocentul animal 

era un înlocuitor pentru cel care merita să moară. Animalul trebuia să fie 

perfect şi fără pată pentru a plăti păcatele lor.  

Cu toate acestea, Dumnezeu a promis mai mult urmaşilor Săi; El şi-a 

dorit o relaţie apropiată cu oamenii Lui. El şi-a dorit să fie în contact cu 

oamenii Lui aşa cum el vorbea cu Adam şi Eva înainte ca ei să 

păcătuiască. Dar păcatul ne desparte de Dumnezeu. Isus a fost Mielul 

nostru pur şi fără de pată. În Biblie, când Ioan Botezătorul l-a văzut pe 

Isus, a spus:  “Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii” (Ioan 

1:29). Isus, pur şi fără de pată, a fost sacrificat pentru păcatele noastre ca 

un miel. Biblia spune că Isus era ca un miel dus la măcelărie (Isaia 53:7). 

Astfel Dumnezeu avea un plan. El avea să Îl trmită pe Fiul Său să moară 

în locul nostru. Isus a murit pe cruce pentru ca noi să trăim o veşnicie cu 

Dumnezeu. Desenaţi o cruce.  

Isus Şi-a dat sângele pentru ca noi să nu trebuiască să murim. El ne-a 

luat păcatele, chiar dacă El era perfect. El nu a păcătuit. El nu merita să 

moară, totuşi El a ales să moară pentru ca noi să trăim veşnic cu 

Dumnezeu. Isus a împlinit ce era scris în Vechiul Testament prin faptul că 

El a ascultat de poruncile lui Dumnezeu. Cum El este singurul care nu a 

păcătuit, El este singurul care putea să moară în locul nostru. El nu merita 

să moară, dar s-a oferit voluntar să moară în locul nostru. Pentru că El a 

murit în locul nostru, noi putem să Îl cunoaştem atât cât trăim aici jos pe 

pământ, şi atunci când vom pleca de pe acest pământ vom trăi împreună cu 

El în Cer. Trebuie să credem în Isus şi să Îi predăm Lui vieţile noastre.  

Isus nu a murit într-un mod liniştit alături de familia Lui. El a fost 

omorât în cel mai teribil mod - crucificarea. Crucificarea era o formă de 

pedeapsă folosită de romani în timpul vieţii lui Isus pe pământ. Aceia care 

erau criminali sau hoţi erau crucificaţi şi ţinuţi acolo până mureau. Isus 
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Isus nu s-a opus 

morţii Lui, deoarece El a 

ştiut că aceasta e 

misiunea Lui. 
 

nu a făcut nimic greşit, dar oamenii au cerut ca El să fie sacrificat ca un 

criminal. Alţi doi oameni au fost crucificaţi în acelaşi timp cu Isus. 

Desenaţi două cruci, de-o parte şi de alta crucii lui Isus. 

Aceşti oameni au comis crime teribile şi aveau să moară alături de Isus 

cel perfect.  În timp ce erau în durere, atârnaţi pe o cruce, unul dintre hoţi 

a vorbit cu Isus. El a zis, “Nu eşti Tu Cristos? Salvează-Te singur! 

Salvează-ne şi pe noi!” El râdea de Isus. Al doilea hoţ a vorbit şi el. El a 

spus: “Tu nu ai niciun respect pentru Dumnezeu? Aminteşte-ţi, şi tu eşti 

sub aceeaşi sentinţă a morţii. Suntem pedepsiţi pe bună dreptate. Primim 

ceea ce merităm. Dar acest om nu a făcut nimic greşit” (Luca 23:39-41). 

După ce a zis asta, el i-a cerut lui Isus să îşi amintească de el când va fi în 

Cer. Isus i-a spus celui de al doilea criminal că va fi în Cer cu El după ce 

va muri. Unul dintre hoţi a acceptat darul pe care Isus ni l-a oferit, dar 

celălalt nu. El l-a respins pe Isus; astfel el nu putea să Îl însoţească pe Isus 

în paradis când avea să moară. Isus a venit să salveze păcătoşii de la 

moarte. El a venit pentru tine şi pentru mine. Trebuie să fim capabili să 

primim darul salvării. 
  Obiectivul lecţiei  

Materiale:   

Tablă 

Cretă 

6 bucăţi de hârtie 

care să măsoare 7cm x 

10cm 

Bandă adezivă 
 

 

Pregătirea: Desenaţi o cruce mare pe tablă. Scrieţi câte un fel de păcat pe 

fiecare hârtie. Exemple: neascultarea de mama şi de tata, minciuna, vorbirea 

de rău pe cineva, a lua acadeaua altcuiva, a fi nepoliticos cu un prieten etc.  

 

Isus a murit pentru tot felul de păcate. El a murit pentru păcate precum 

omorul, furtul sau minciuna. Dar El a murit de asemenea pentru ceea ce 

noi considerăm păcate mici cum ar fi neascultarea de părinţi sau a le pune 

oamenilor porecle. “Micile” păcate comise de către noi ne pot opri să 

intrăm în Cer în acelaşi mod în care ne împiedică şi păcate ca omorul sau 

furtul. Isus a murit pentru toate păcatele, pentru că toate păcatale sunt rele. 

Ce înseamnă nişte acţiuni păcătoase? Citiţi unul dintre păcatele de pe hârtie. 

Lipiţi hârtia pe cruce. Isus a murit pentru acest păcat. Continuaţi să citiţi 

fiecare hârtie şi lipiţi-le pe cruce. După ce lipiţi fiecare hârtie pe cruce 

spuneţi: “Isus a murit pentru acest păcat.” Din moment ce toţi am păcătuit, 

fie cu păcate mici sau mari, cu toţii avem nevoie de sacrificiul lui Isus. 
 

 
 Povestea care se aplică în viaţă 

 
 
 
 
 

 
Poza 1 

 
 

 

“Fratele mai mare al Irinei” 

 

Familia Ionescu s-a mutat într-un oraş mic care avea legi foarte stricte. 

Când ei au ajuns, poliţistul şef le-a urat bun venit. (Arătaţi  poza 1.) 

“Bună şi bine aţi venit în acest oraş. Ne bucurăm aşa de mult că aţi ales să 

vă mutaţi aici. Eu sunt şeful poliţiei, Beni. Aş dori să vă ajut să vă mutaţi în 

noua voastră casă. Dar mai întâi, prezentaţi-mă familiei dumneavoastră,” le-a 

spus el cu un zâmbet. 

Domnul Ionescu a început să spună, “Aceasta este soţia mea, doamna 

Clara Ionescu, iar aceştia sunt copii mei, Radu, care are 15 ani, şi Irina, care 

are 10 ani.” 
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Poza 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poza 3 

 
 
 

“Încântat să vă cunosc pe toţi,” spuse prietenosul poliţist. “Acum haideţi 

să vă ajut să despachetaţi.” 

Poliţistul şef Beni i-a ajutat să care cutiile familiei în noua casă. Ionescu a 

început imediat să îl instruiască unde trebuie puse cutiile. “Acea cutie trebuie 

dusă în cameră. Aceea conţine lucruri de bucătărie.” După puţină vreme, 

familia avea toate lucrurile în noua casă. 

“Mulţumim, şefule Beni, pentru că ne-ai ajutat cu lucrurile noastre,” 

spuse domnul Ionescu.   

“Nu este nicio problemă, dar trebuie să vă spun câteva reguli pe care le 

avem în acest oraş.” (Arătaţi poza 2.) 

Familia s-a adunat în jurul poliţistului şef. “Este foarte important să ştiţi 

legile pe care oraşul nostru le-a stabilit. Nu vrem să fim nepoliticoşi sau 

răutăcioşi, dar vrem ca oraşul nostru să fie unul sigur şi să aibă un mediu 

fericit pentru toţi oamenii. Legea se aplică fiecărei persoane care trăieşte în 

oraşul nostru. 

“Cu câţiva ani în urmă, oraşul nostru a făcut căteva legi pe care toţi am 

fost de acord să le respectăm. Regulile sunt simple. Fără agresiuni la adresa 

altor cetăţeni. Fără furturi. Fără minciuni la adresa altora. Şi va trebui să 

respectaţi toate legile rutiere. Pedeapsa pentru încălcarea uneia dintre aceste 

legi este de 5 lovituri cu biciul. Noi luăm aceste reguli în serios.”  

“Mulţumim, domnule, că ni le-aţi adus la cunoştinţă. Nu vă faceţi griji în 

privinţa noastră. Vom fi cetăţeni perfecţi. Aşa-i?” Familia Ionescu a dat din 

cap fiind de acord cu tatăl lor.  

“Bine. Mă bucur că înţelegeţi. Anunţaţi-mă dacă vă pot ajuta cu ceva.” 

Poliţistul şef a plecat de la casa familiei Ionescu şi familia a continuat să îşi 

despacheteze lucrurile. Nu după mult timp, familia era gata instalată în casa 

lor, şi copii au început să meargă la noua şcoală. Profesorii erau drăguţi, iar 

Radu şi Irina şi-au făcut mulţi prieteni buni.  

La o zi după ce şcoala începuse, Radu şi Irina se îndreptau către casă de 

la şcoală. În timp ce mergeau pe trotuar, Irina îşi întreabă fratele: “Pot să 

intru în magazine să îmi iau o bomboană?” 

“Va trebui să aştepţi până mai târziu. Mama şi tata au spus să mergem 

direct acasă după şcoală,” i-a spus Radu surorii lui. 

Irina nu a vrut să aştepte. Ea îşi dorea o bomboană chiar atunci.  

“Tu nu eşti şeful meu! Mamei şi tatălui nu le va păsa!” Irina s-a supărat 

pe fratele ei. Să îmi fi luat o bomboană chiar acum era aşa de bine, dar fratele 

ei făcea mereu numai ce era “bine”. El nu voia să o lase să îşi ia o bomboană.  

“Nu, mama şi tata au spus să nu ne oprim nicăieri după şcoală.” 

Irina s-a supărat aşa de tare pe fratele ei, încât şi-a azvârlit ghiozdanul de 

pe umăr şi şi-a lovit fratele în spate cu el. (Arătaţi poza 3.) Ghiozdanul l-a 

lovit tare pe Radu. El a rămas şocat şi cu o durere mare. Abia a putut să mai 

respire. Imediat Irinei i-a părut rău de ceea ce a făcut. Radu a făcut doar ceea 

ce era bine şi nu voia să intre în bucluc cu mama şi tata. Dar Irina era foarte 

supărată că nu a fost lăsată să îşi ia bomboana.  

Irina s-a simţit rău că şi-a lovit fratele: “Radu, eşti bine?”  

El a privit trist în timp ce se uita către stradă, dar nu a privit-o deloc pe 

Irina.  
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Poza 4 

 
 
 
 
 

Irina a început să privească şi ea către stradă. Ea a observat că toată lumea 

se uita la ei. Ea era foarte ruşinată. Ea îşi lovise fratele de faţă cu toată lumea. 

Oh, nu! Chiar şi şeful poliţiei Beni trecea chiar pe lângă ei. Ochii lui erau 

trişti. 

“Salut, copii!” le spuse el în timp ce se apropia de ei. “Nu îmi place asta, 

dar va trebui să te pedepsesc, Irina,” spuse şeful poliţiei. “Vă amintiţi legile 

pe care le-am spus familiei voastre?” 

Irina a dat din cap.  

“Există pedepse şi nu pot ignora că tocmai l-ai lovit pe Radu. Oraşul 

nostru este drept şi nu vom permite ca o greşeală să nu rămână nepedepsită. 

Va trebui să mergi cu mine la secţia de poliţie şi să primeşti 5 lovituri de 

bici.” 

Irina a început să plângă. Ea se simţea teribil de ceea ce tocmai făcuse.  

Ea îşi rănise fratele care o iubea şi acum avea să primească ceea ce merita.  

“Urmează-mă în biroul meu!” zise şeful poliţiei. 

Irina şi Radu l-au urmat pe şeful poliţiei în biroul lui. (Arătaţi poza 4.) 

Radu a trecut rapid în faţa Irinei şi a vorbit cu şeful poliţiei. “Eu voi lua 

pedeapsa în locul Irinei. Legea spune că pedeapsa este de 5 lovituri cu biciul, 

dar nu spune cine trebuie să primească pedeapsa. Eu voi lua pedeapsa în locul 

Irinei.” 

“Bine, nu am mai întâlnit pe nimeni să spună asta mai înainte,” gândi 

şeful poliţiei pentru un minut. “Presupun că este bine şi aşa, dacă Irina este şi 

ea de acord.” El a privit peste Radu la Irina. “Este în regulă pentru tine, 

Irina?” 

Radu a zâmbit către Irina: “Lasă-mă să iau eu pedeapsa asta în locul tău 

Irina.”  

“De ce vrei să faci asta? Merit pedeapsa,” întrebă Irina printre lacrimi. Ea 

nu voia ca fratele ei să ia în locul ei loviturile, dar nu voia nici ca ea să le 

primească.  

“Pentru că te iubesc, Irina,” zise el. “Tu eşti mică şi nu aş vrea ca tu să 

suporţi asemenea durere. Lasă-mă să primesc eu loviturile în locul tău.” 

“Te rog frumos!” zise Irina. Ea a plâns tot timpul cât fratele ei a primit 

loviturile în locul ei. Ea era foarte mulţumitoare că are un frate mai mare care 

o iubeşte aşa de mult. El nu făcuse nimic rău, iar Irina fusese nepoliticoasă cu 

el. 

În timp ce Irina şi Radu se îndreptau către casă, ea i-a mulţumit lui Radu 

de mai multe ori pentru ceea ce făcuse el pentru ea.  

Fete şi băieţi, Radu a fost foarte bun. El nu s-a gândit la el în această 

poveste. El s-a gândit la sora lui. Isus a făcut acelaşi lucru pentru noi. El nu s-

a gândit la El Însuşi. El nu vrea ca noi să purtăm pedeapsa pentru păcatele 

noastre. El ştie cât de dureroasă este pedeapsa. De aceea El vrea să ne salveze 

de ea. El a murit pe cruce în locul nostru. 

 

 

 
 

  Concluziile lecţiei 
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Astăzi am învăţat că Isus a ales să moară pentru noi. El nu merita să 

moară, dar El a vrut să moară pentru ca noi să trăim. El ne-a ales pe noi. 

Acum depinde doar de tine dacă Îl vei alege sau nu pe Isus. Vă amintiţi de 

hoţii care au fost crucificaţi împreună cu Isus? Unul a ales să Îl respingă 

pe Isus, dar unul i-a permis lui Isus să îl salveze.  

 

1. Dacă vrei să Îl alegi pe Isus, ridică mâna. Rugaţi-vă împreună cu 

copiii care au ridicat mâna. Dacă este posibil, luaţi o persoană care să 

vă ajute şi să vorbească cu aceşti copii în mod individual şi să le 

răspundă la eventualele întrebări pe care le pot avea. 

 

2. Unii dintre voi poate au păcătuit în viaţa aceasta şi aveţi nevoie să îi 

cereţi iertare lui Dumnezeu. Unii dintre voi poate aţi fost egoişti sau 

răi cu familia sau prietenii. Poate nu ţi-ai ascultat părinţii. Sau poate 

ai luat ceva ce nu îţi aparţine. Dacă vei dori să Îi ceri iertare lui 

Dumnezeu pentru păcatul tău, nu contează cât de mare sau de mic e, 

vino şi îngenunchiază în faţa crucii pe care am desenat-o pe tablă. 

Cereţi lui Dumnezeu să vă ierte de păcate. Lăsaţi păcatul la cruce. 

Petreceţi timp rugându-vă cu copiii. Încheiaţi timpul de rugăciune cu o 

rugăciune în care să Îi mulţumiţi lui Isus că a murit pe cruce pentru 

toate păcatele. 
 
 
 

  Provocarea săptămânală 

 
 
 
 
 
 

 

 

Astăzi am auzit o poveste despre un băiat pe nume Radu. El a luat 

pedeapsa în locul surorii lui. Provocarea noastră din această săptămână este 

să împărtăşiţi povestea spusă cu cineva. Puteţi să spuneţi această poveste 

familiei voastre sau prietenilor voştri. Spuneţi persoanei căreia îi veţi povesti 

că Isus este ca Radu; El a luat pedeapsa pentru păcate în locul nostru. Fii ca 

Isus în săptămâna aceasta şi încearcă să nu fii egoist. Gândeşte-te la alţii 

înaintea ta. 
 

  Vocabular 
 

 

 

 

 

 

Materiale:   

Tablă 

Cretă 

 

 
 

 

Căinţă – A-ţi părea rău de păcatul tău, a-l lăsa de o parte şi a te întoarce pe 

calea lui Dumnezeu. 

 

Scopul: Să învăţaţi copiii cum să spună pe litere cuvântul “căinţă.” 

 

Prezentaţi cuvântul din vocabular. Puneţi copiii să repete cuvântul 

“căinţă” spunându-l pe litere de câteva ori. Când copiii au învăţat să spună 

cuvântul “căinţă” pe litere, cereţi-le să se gândească la un obiect din cameră 

care să înceapă cu aceeaşi literă ca şi cuvântul “căinţă.” Alegeţi un copil din 

audienţă să scrie litera pe tablă şi să spună cuvântul la care s-a gândit şi 

Reamintiţi-le 

copiilor că 

săptămâna viitoare  

vor  avea o lecţie 

recapitulativă. 

Încurajaţi-i să 

repete versetele 

memorate în 

timpul săptămânii 

viitoare. Dacă este 

posibil, daţi câte o  

hârtie cu  

cuvintele din 

vocabular fiecărui 

copil. 
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începe cu litera “c.” De exemplu, un băiat poate va scrie litera “c” şi va spune 

“clama din părul Suzanei.”  Continuaţi această activitate până când tot 

cuvântul a fost spus pe litere şi fiecare literă scrisă pe tablă. 

 
  Jocul recapitulativ 

  

“Întrebarea extrasă” 

 

Pregătirea: Scrieţi întrebările recapitulative pe nişte bucăţi de hârtie, 

împachetaţi fiecare hârtie şi puneţi-le într-o pungă, cutie sau altceva. 

 

1. Împărţiţi copiii în două echipe.  

2. Selectaţi un copil din echipa 1 ca să aleagă o întrebare. Copilul va citi 

întrebarea echipei lui sau învăţătorul poate citi întrebarea. Dacă copilul 

ales nu ştie răspunsul la întrebare, poate cere ajutorul echipei lui. Dacă 

echipa crede că ştie răspunsul, trebuie să ridice mâna. (Dacă un copil 

răspunde la o întrebare fără să fie pus, echipei i se vor lua 100 de puncte 

din scor.) Copilul poate cere ajutorul a doi copii din echipa lui. După ce 

cei doi copii din echipă dau răspunsul, copilul ales trebuie să decidă pe 

care dintre răspunsuri îl va alege ca răspuns corect. Dacă răspunsul este 

corect, echipa va primi 100 de puncte. Dacă răspunsul este greşit, 

echipa 2 va primi ocazia de a răspunde la întrebare. Dacă s-a răspuns 

corect, vor primi 200 de puncte. Apoi vine rândul echipei 2 să aleagă o 

întrebare.  

3. Echipele continuă să joace până când s-a răspuns la toate întrebările. 

Echipa cu cele mai multe puncte va fi câştigătoare.  

 

 

 

Întrebări recapitulative: 

 

1. Completaţi spaţiile. Isus este Fiul lui ________. (Dumnezeu) 

2. Recitaţi versetul memorat. (“Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu 

lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu 

piară, ci să aibă viaţa veşnică.”) 

3. Spuneţi pe litere cuvântul “căinţă”.  

4. Ce le-a spus poliţistul şef, din povestire, familiei Ionescu când s-au 

mutat în noul oraş? (Că oraşul are legi. Dacă le vor încălca, vor primi 5 

lovituri cu biciul.) 

5. Cine era crucificat lângă Isus? (Doi hoţi) 

6. Cine a primit loviturile în locul Irinei? (Fratele ei -Radu)  

7. Ce a vrut Irina să facă după şcoală în loc să meargă direct acasă? (Voia 

să meargă la magazin să cumpere bomboane.) 

8. De ce a vrut Isus să moară pentru noi? (Pentru ca El să aibă o relaţie cu 

noi.) 

9. Ce a făcut Irina de a meritat să fie biciuită? (Ea l-a lovit pe fratele ei cu 

Dacă nu există 

niciun obiect în 

cameră care să 

înceapă cu una 

dintre literele din 

cuvântul “căinţă” 

puneţi copiii să 

aleagă un obiect 

din afara camerei. 
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ghiozdanul.) 

10. Ce făceau oamenii din Vechiul Testament ca să plătească pentru 

păcatele lor? (Ei sacrificau animale.)  

11. Cum a murit Isus? (El a fost crucificat.)  

12. Unde se găseşte în Biblie versetul de memorat? (Ioan 3:16) 

 
  Vocabular 

  

Este o scenetă în lecţia recapitulativă de săptămâna viitoare. Ar fi o idee 

bună să alegeţi copii pentru scenetă şi să vorbiţi cu ei în această sătămână. 

Dacă este posibil, daţi-le câte un exemplar din scenetă ca să poată repeta 

acasă. Asiguraţi-vă că veţi avea făcute copii cu partea lor în caz că ei îşi uită 

acasă textul. 
 

 

 Vocabular 

 Vizuale 

 Vizuale 
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rosu 

mov 

galben 

verde 

albastru 


