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 SCOPUL LECŢIEI:   
Copiii vor înţelege că: 

1. După trei zile Isus a înviat din morţi într-un trup glorios şi 
a mers la ucenicii Săi.  

2. Trebuie să îi iertăm pe alţii când păcătuiesc împotriva 
noastră pentru că şi Dumnezeu ne-a iertat cu har. 

3. Din moment ce Isus trăieşte, El are puterea de a ne salva.  
 
TEXT BIBLIC:  Matei 27:55-28:20; Luca 24:1-12  

VERSETUL BIBLIC: Ioan 3:16 
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PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:  

INTRODUCEREA ÎNVĂŢĂTORULUI: 

Isus a venit ca un bebeluş neajutorat, Şi-a trăit viaţa ca un slujitor pentru 
omenire, a fost răstignit ca un criminal, a înviat ca Mântuitorul nostru iar, în 
prezent, domneşte ca Rege ceresc. Şi-a trăit viaţa pentru a dovedi dragostea lui Dumnezeu 
pentru noi. A suferit o moarte crudă ca să plătească preţul pentru mântuirea noastră. 
Învierea Sa a biruit pentru totdeauna legătura lui Satan cu omenirea şi acum el domneşte 
ca Rege al regilor şi Domn al domnilor. El este mijlocitorul nostru. El este singura cale 
către Tatăl nostru ceresc.    

Slujim unui Mântuitor viu care a biruit păcatul şi moartea. Datorită victoriei Sale, noi ne putem 
trăi vieţile ştiind că destinul nostru veşnic e în siguranţă. Nu trebuie să ne îngrijorăm sau să ne 
îndoim de abilitatea Lui de a-Şi ţine promisiunea. Putem spune cu apostolul Pavel: “El ne-a mântuit 

şi ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui şi după harul care   

ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte de veşnicii, dar care a fost descoperit acum prin arătarea 

Mântuitorului nostru Isus Hristos, Care a nimicit moartea şi a adus la lumină viaţa şi neputrezirea, 

prin Evanghelie. Propovăduitorul şi apostolul ei am fost pus eu, şi învăţător al Neamurilor. Şi din 

pricina aceasta sufăr aceste lucruri; dar nu mi-e ruşine, căci ştiu în cine am crezut. Şi sunt 

încredinţat că El are putere să păzească ce I-am încredinţat până în ziua aceea.” (2 Timotei 1:9-12) 

ACTIVITATEA INTRODUCTIVĂ: 

Uneori, unele magazine au o promoţie specială. Vor să transmită clienţilor lor 
că îi apreciază . Când un client cheltuieşte o anumită sumă de bani într-un magazin, 
primeşte un voucher special drept cadou. (Arătaţi voucherul, vezi vizuale pag. 9. Citiţi 
clasei voucherul. )  O, acest voucher spune că trebuie să am o chitanţă de la magazin care 
să dovedească faptul că am cheluit suficienţi bani pentru a-l primi. Mă bucur să am 
chitanţa de la magazin. (Arătaţi chitanţa.) Cu această chitanţă şi acest voucher, îmi pot lua 
un cadou gratis de la supermarket. De obicei, cadoul gratis este ceva mărunt precum un 
pahar sau un bol de plastic.   

Dumnezeu ne-a dat un cadou care este ceva aşa de minunat, încât nu ne putem 
imagina cât de frumos este. Dumnezeu ne-a dat fiecăruia dintre noi darul cerului. Totuşi, nu 
putem cere acest dar al cerului fără Isus. Isus este precum voucherul nostru. El a plătit preţul 
corect pentru ca noi să primim darul cerului. Acest preţ nu putea fi plătit cu bani. A putut fi plătit 
numai prin viaţa Lui. Moartea lui Isus pe cruce a plătit preţul pentru darul cerului. Precum 
chitanţa de la magazin, nu putem avea darul cerului doar pentru că vrem. Trebuie să facem ceva 
noi înşine ca să primim cadoul. La supermarket trebuie să arătăm chitanţa cu voucherul.  

În viaţă trebuie să credem că Isus a plătit preţul pentru darul nostru. Trebuie să Îl urmăm pe 
Isus. Credinţa noastră în Isus reprezintă ,,chitanţa’’ noastră.  

♦ Pregătţi o chitanţă de la o cumparatură. 

♦ Dacă nu aveţi un voucher, faceţi o copie xerox,  pag. 9. 

OBIECTIVE: Lecţia Introductivă are ca scop să capteze atenţia copiilor 

şi să introducă tema lecţiei. 

MATERIALE: 

♦ O chitanţă de la 
magazin 

♦ Un voucher de la 
magazin (dacă nu 
aveţi unul folosiţi 
voucherul de la 
lecţie), pag. 9 

 

 

 

voucher special  
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 Recunoaşte cineva ce este acest obiect? (Ridicaţi un calculator.) Corect. Este un 
calculator. Ce poate face calculatorul pentru noi? (Perniteţi să se răspundă.) Îl putem folosi 
pentru a ne ajuta să facem calcule matematice precum scăderea, adunarea, înmulţirea şi 
împărţirea. Am câteva calculatoare cu mine. Câţi dintre voi ştiu cum să folosească un 
calculator? (Alegeţi câţiva copii mai mari şi daţi fiecăruia un calculator.) Păstraţi un calculator 
pentru dumneavoastră.  Haideţi să facem nişte adunări. Adunaţi 3+3+4+2+7+5. Ce rezultat 
aveţi? (Permiteţi să se răspundă.) Şi mie mi-a dat tot 24! (Arătaţi-le răspunsul de pe 
calculator.)  

Acum să încercăm un alt calcul.  2+3+4+5+6+7+8. Ce rezultat v-a dat? (Permiteţi să se 
răspundă.) V-a dat 35? Mie mi-a dat 37. Ce nu a mers? Trebuie să fi adunat greşit. Ce ar 
trebui să fac ca să obţin răspunsul bun? (Permiteţi să se răspundă.. Copiii pot spune) “adună 
din nou...” sau “începe iar”. Încearcă să îi faci pe copii să spună “apasă pe butonul de şters”. 
Este o idee bună. Voi apăsa pe butonul de şers şi voi începe din nou să calculez. Apăsaţi pe 
butonul de şters. Uitaţi-vă la ecranul meu acum. Greşeala nu mai există. A dispărut. Puneţi 
copiii să se întoarcă la locurile lor.  

Acel buton de şters este foarte folositor pentru că atunci când faci o greşeală, poţi doar 
să apeşi butonul şi să o iei de la capăt. Greşeala a fost ştearsă. Biblia ne spune că Dumnezeu 
este Cel care ne iartă păcatul. Este ca şi cum Dumnezeu ar avea un buton de ştergere pentru 
fiecare dintre noi. Cu o atingere de deget, toate păcatele noastre sunt şterse pentru totdeauna 
ca şi cu greşeala de la calculator.   

Dar dacă Isus ar fi fost mort, ar mai fi putut să ne ia păcatul? Nu, ar fi fost ca acest 
calculator fără baterii. Ce s-ar întâmpla dacă aş lua bateriile de la acest calculator? 
(Permiteţi să se răspundă.) Calculatorul nu ar funcţiona. Dacă Isus ar fi fost mort, nu ar fi 
putut să ne ia păcatele. Acesta este unul dintre motivele pentru care noi sărbătorim învierea 
lui Isus. El trăieşte! Şi ne poate salva din greşelile noastre!  

,  MATERIALE: 

♦ 2-5 Calculatoare de 
socotit 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Lecţia Practică are drept scop să capteze atenţia 

copiilor pentru a înţelege mai bine tema lecţiei. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

♦ Pregătiţi câteva calculatoare de socotit  ca să le aveţi la îndemână.  

 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:  
♦  Scrieţi versetul de memorat pe o tablă.   

OBIECTIVE: Copiii să înveţe versetul biblic într-un mod simplu şi  

degajat, prin metoda joc. 

MATERIALE: 

♦ Tablă 
♦ Cretă 
♦ Scaun 
♦ 2 Bucăţi de hârtie 
♦  Foarfece 
♦  Scotch  
 

 
  

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

ca oricine crede în El să nu 
piară, ci să aibă viaţa 

veşnică.” 
 Ioan 3:16 

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI: 

Puneţi copiii să citescă versetul de memorat de 
câteva ori cu dumneavoastră.  
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Să ne uităm la ultima parte a versetului. Spune că dacă vei crede în El, vei avea viaţă veşnică. 
Ce înseamnă “a crede în ceva”? Permiteţi să se răspundă. Aduceţi scaunul în faţa clasei. Dacă eu 
cred că acest scaun este zdravăn, mă voi aşeza pe el. Învăţătorul se aşază pe el. Totuşi, dacă eu nu 
cred că acest scaun este suficient de rezistent încât să mă ţină, aleg să nu mă aşez pe el. 
Învăţătorul se ridică. Ceea ce cred despre acest scaun determină dacă voi alege să mă aşez sau nu 
pe el. Ceea ce credeţi despre Isus va determina comportamentul vostru faţă de voi înşivă, faţă de 
ceilalţi şi faţă de Dumnezeu. Dacă credeţi cu adevărat în Isus, viaţa voastră se va schimba. Dacă 
veţi crede în Isus, veţi crede Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă veţi crede Cuvântul lui Dumnezeu, veţi 
asculta poruncile Lui. Dacă veţi crede poruncile Lui, le veţi îndeplini. Când ascultăm poruncile 
lui Dumnezeu, comportamentul nostru se schimbă.  

Ştergeţi două sau trei cuvinte din verset. Mai spuneţi versetul încă o dată cu clasa. Ştergeţi din 
nou două sau trei cuvinte. Spuneţi din nou versetul cu clasa. Continuaţi aşa până ce toate cuvintele 
sunt şterse.  

1. Împărţiţi clasa în două echipe.  
2. Alegeţi un copil de la fiecare echipă să o reprezinte.  
3. Puneţi-l să spună versetul de memorat.  
4. Daţi fiecărui copil puzzle-urile cu inimi.  
5. Asiguraţi-vă că bucăţile sunt amestecate.  
6. Spuneţi copiilor să aranjeze puzzle-ul pe tablă. Ei pot folosi scoci pentru asta. 
7. Spuneţi clasei să îşi încurajeze reprezentantul echipei.  
8. Primul copil care aranjează puzzle-ul corect, câştigă.   
9. Alegeţi alţi doi copii care să facă acelaşi lucru.  

JOC: 
PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:  
♦ Tăiaţi câte o inimă mare din fiecare bucată de hârtie. 
♦  Scrieţi versetul de memorat pe fiecare inimă.  
♦ Tăiaţi bucăţi în forma unui puzzle din fiecare inimă.  

CUM SE JOACĂ? 

 
 

PREZENTAREA LECŢIEI: 
 Monologul Mariei Magdalena despre învierea lui Isus 

OBIECTIVE: Copiii să înţeleagă că Isus a înviat din 

morţi şi are puterea de a ne salva şi pe noi. 

TEXTUL BIBLIC: Matei 27:55-28:20; Luca 24:1-12  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:  

♦ Dacă sunteţi învăţătoare, puneţi-vă o eşarfă pe cap pentru a 
o folosi ca şi costumaţie, în timp ce spuneţi povestea 
învierii, fiind Maria Magdalena. Dacă sunteţi învăţător, 
rugaţi o tânără să vă ajute. 

MATERIALE: 

♦ O eşarfă sau un 
prosop 

♦ Fâşii de pânză sau 
cearceaf 

 Nu puteam să cred. Isus era mort şi îngropat într-un mormânt închis şi păzit de            
soldaţii romani. Eram aşa de tristă! Nu puteam înţelege ce se întâmplase. Aşteptam cu nerăb         
dare să primesc promisiunea Lui cu privire la viaţa veşnică. El ne spusese că ne va mântui! Dar   
cum putea un om mort să ne mântuiească? Cum putea un om mort să dea viaţă? Aveam atât de  
multe întrebări! Toate astea se întâmplaseră vineri. Următoarele două zile au fost întunecate şi 
sumbre. Niciunul dintre noi nu zâmbea. Ne era teamă; dacă gloata înfuriată avea să ne facă acelaşi 
lucru şi nouă? Nu ştiam ce să facem. Toţi ucenicii erau trişti şi descurajaţi. Erau înspăimântaţi, aşa  
că au stat închişi în casă.   
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M-am trezit duminică dimineaţă când încă era întuneric. M-am dat jos din 
pat şi am hotărât să vizitez mormântul unde era îngropat trupul lui Isus. Voiam să 
pun uleiuri pe trupul Lui ca să Îl pregătesc pentru înmormântare. Când m-am 
apropiat de mormânt, am fost şocată de ceea ce am văzut. Piatra care acoperea 
intrarea, fusese dată la o parte. Primul lucru care mi-a venit în minte a fost că cineva 
trebuie să fi venit noaptea să ia trupul lui Isus! Fără nicio întârziere, am fugit la 
Simon Petru şi Ioan şi le-am spus ce am văzut. Nici măcar nu m-au întrebat nimic. 
Au fugit cât de repede au putut la mormânt. Ioan, care era mai tânăr, a ajuns primul. 
Şi-a băgat capul în mormânt şi tot ce a văzut au fost fâşiile de pânză cu care era 
înfăşurat trupul lui Isus.   

Apoi a ajuns şi Petru. Gâfâia. (Respiraţi greu.) Fără nicio ezitare a intrat în 
mormânt, urmat de Ioan. A văzut şi el fâşiile de pânză. A văzut şi el că trupul lui 
Isus nu mai era. (Luaţi fâşiile de pânză sau de cearceaf şi arătaţi-le copiilor.) 

Fără să spună niciun cuvânt, Petru şi Ioan au plecat. Eu mă întrebam unde era 
trupul lui Isus, aşa că am decis să stau în cimitir.   

De ce ar vrea cineva să fure trupul lui Isus? Am stat lângă mormânt şi am plâns. M-am hotărât 
să mă uit în mormânt din nou. (Faceţi o pauză şi faceţi-vă că vă uitaţi către mormânt.) Ştiţi ce am 
văzut? (Păreţi entuziasmată.) Am văzut doi îngeri stând unde fusese trupul lui Isus, unul la cap, 
celălalt la picioare. M-au întrebat de ce plâng. “Cineva a furat trupul lui Isus”, am răspuns eu.   

M-am întors şi am văzut un bărbat. Mi-a pus aceeaşi întrebare ca îngerii. Am crezut că acel om 
era grădinarul. El trebuia să fie cel care a luat trupul lui Isus, aşa că I-am cerut să îmi arăte unde L-
a pus. Apoi mi-am auzit numele strigat. Când am auzit vocea, am recunoscut-o. Era Isus! M-am 
uitat din nou la El şi am ştiut că era Isus. Trăia! Eram plină ce bucurie. Am vrut să-L ating, dar m-a 
oprit. Mi-a spus să merg şi să spun celorlalţi. M-am grăbit către ucenici să fac ce îmi spusese 
Domnul.  

Spuneţi următoarea frază cu enuziasm. Când i-am găsit pe ucenici, am strigat: “L-am văzut pe 
Domnul! L-am văzut pe Domnul!” Se uitau la mine ca şi cum aş fi fost nebună. Probabil au crezut 
că am început să îmi imaginez lucruri din cauza plânsului. Nu îi puteam face să creadă ce 
văzusem. Văzuseră trupul fără viaţă al lui Isus. Se întrebau cum ar fi putut trăi. De aceea Isus S-a 
înfăţişat în faţa urmaşilor Săi în acea amiază. Din păcate, unul dintre ucenici, numit Toma, nu a 
fost acolo să Îl vadă pe Isus. Pentru că el nu L-a văzut, nu i-a crezut pe ceilalţi când i-au spus că L-
au văzut pe Isus. A durat o săptămână pănâ ce Isus a venit la ucenici din nou în acelaşi loc. De data 
aceasta, Toma era acolo.   

În acel timp, mi-am amintit că Isus ne spusese înainte să fie arestat că va reveni la viaţă. 
Totuşi, mi-a fost greu să cred asta. Ucenicilor, mai ales lui Toma, le-a fost greu, de asemenea, să 
creadă. Era uimitor. Dar era adevărat. Isus a revenit la viaţă. El este Fiul lui Dumnezeu. Eu sunt 
martoră. Este mai puternic decât Satana care a încercat să se folosească de moartea lui Isus ca să 
ne despartă pe mine şi pe tine de Dumnezeu. Dar Dumnezeul nostru este atotputernic.  

Isus are toată puterea lui Dumnezeu în El. El l-a biruit pe Satana când a înviat. Să vă spun ce a 
spus Isus: “Binecuvântaţi fie cei care nu au văzut şi totuşi au crezut.”Voi sunteţi binecuvântaţi 
dacă credeţi în Isus chiar dacă nu L-aţi văzut cu ochii vostri. Credeţi, Isus este viu! 

 (Daţi-vă jos eşarfa şi reluaţi-vă rolul de învăţătoare.)  

 

OBIECTIVE:  Copiii să rememoreze cele învăţate până acum 

despre faptul că Isus a murit, dar a şi înviat, ceea ce ne dă şi 
nouă speranţă. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:  
♦ Faceţi copii xerox pag. 11-14.    

   
    

POZA 3
 

Nu este 
necesar să 

memoraţi această 
poveste cuvânt cu 
cuvânt. Totuşi, 
fiţi destul de 
familiar cu 

povestirea pentru 
a fi spusă din 

inimă şi cu emoţie. 
Gândiţi-vă la cum 
s-a simţit Maria în 

fiecare scenă. 

 

MATERIALE: 

♦ Copii xerox 

imagini, pag. 11-14 
.   
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 “Iustin învaţă despre iertare” 
  Iustin era plin de mânie. Nu îi venea să creadă. “Cum a putut cineva să facă asta?” s-a gândit 
el. Nu lucrase niciodată aşa de mult pentru ceva, apoi să i se fure în felul acesta! Mersese prea 
departe. Iustin voia să se răzbune. Voia să afle cine a luat carnea pentru care muncise atât de mult şi 
să îl vâneze. 

Iustin tocmai împlinise 12 ani. În satul lui, când un băiat împlinea 12 ani, mergea 
la prima lui vânătoare. Iustin fusese foarte entuziasmat. Putea în sfârşit să meargă la 
vânătoare cu bărbaţii din satul lui. (Arătaţi poza 1.) Era bucuros să aibă şansa să 
dovedească că era aproape un bărbat care putea să meargă la vânătoare şi să aducă 
hrană pentru cei din sat. Iustin visa să aducă cea mai mare căprioară. Mama lui ar fi 
fost aşa de mulţumită. 

Ziua de vânătoare pentru Iustin a venit în cele din urmă. A exersat trasul cu arcul şi săgeata. 
Familia lui Iustin s-a strâns în jurul lui şi a tatălui său.  „Ai grijă,” i-a spus lui Iustin mama lui. 

“Aduceţi-ne înapoi ceva gustos!” a zis sora cea mai mică. 
“Vom încerca,” a răspuns Iustin. Se simţea important acum că îi era permis să participe la 

vânătoare. 
Iustin şi tatăl lui s-au alăturat altor câţiva bărbaţi din sat şi au înaintat către pădure unde sperau 

să găsească o căprioară. Au mers pe o cărare bine definită câteva mile înainte ca băraţii să se 
aventureze dincolo de cărare în boscheţi. 

Un om mai bătrân din grup a zis: “Împrăştiaţi-vă, dar fiţi atenţi la ce se întâmplă în jurul vostru. 
Căprioara, cel mai probabil, va trece pe aici.” 

Grupul a făcut ceea ce a spus omul. Şi nu a durat mult până ce bărbaţii au văzut câteva căprioare 
hrănindu-se pe un câmp mic. Bărbaţii şi-au adus arcurile şi săgeţile aproape de umăr. 

“Haideţi!” a ţipat Iustin la oameni. Auzind vocea băiatului, căprioara a fugit pentru siguranţă. 
“Iustin,” a zis tatăl lui  şoptind. “Tocmai ai speriat căprioara. Nu poţi vorbi. Animalele te vor 

auzi.” 
Iustin era ruşinat. S-a bucurat atât de mult când a văzut atâtea căprioare că a uitat cât de 

important era să facă mare linişte. 
Bărbaţii s-au uitat la Iustin şi s-au făcut că nu au văzut. 
“Îmi pare rău,” a spus Iustin bărbaţilor scuzându-se. 
Bărbaţii au găsit un alt loc unde să se ascundă şi să aştepte căprioara. Au aşteptat mult timp, dar 

nu au văzut niciun animal decât ţânţarii care îi muşcau întruna de gât. 
În cele din urmă, Iustin a ochit o căprioară uriaşă. Era o cărpioară exact ca cea pe care Iustin visa 

să o aducă în sat. Iustin s-a întors spre tatăl său şi l-a bătut pe umăr. I-a arătat căprioara. Tatăl lui a 
zâmbit şi l-a îndemnat să îşi pregătească arcul şi săgeata. Iustin şi-a dus arcul şi săgeata la umăr. Şi-a 
luat timp să se asigure că va trage perfect. A respirat adânc pentru a-şi calma emoţiile. A tras uşor 
arcul şi a lăsat săgeata să se ducă. Lui Iustin nu îi venea să creadă. Lovise căprioara! Iustin a rămas 
nemişcat uitându-se la căprioară. Cărpioara nu mai alerga. Bărbaţii şi Iustin au urmărit-o. În final, 
cărpioara a murit. Bărbaţii au alergat la ea.  Era o căprioară mare, suficientă pentru a 
hrăni multe familii din sat. Bărbaţii i-au zâmbit lui Iustin.“Ce lovitură grozavă, Iustin!” 

“Felicitări, Iustin!” Bărbaţii îl băteau pe spate în semn de încurajare. 
Iustin nu putea decât să zâmbească. Îşi ajutase satul prin vânatul unei căprioare mari. 

Familia sa avea să fie aşa mândră. 
“Haideţi să o pregătim să o ducem înapoi în sat.” 
După multă muncă grea, bărbaţii au adus carnea în sat. (Arătaţi poza 2.) Au agăţat 

carnea de craca unui copac pentru a doua zi. Ziua următoare urma să fie ca o petrecere 
pentru că avea să fie atât de multă mâncare. Bărbaţii nu plecau la vânătoare, ci îşi luau o zi să se 
relaxeze şi să mănânce. 

În acea noapte, oamenii din sat s-au cuibărit în paturile lor anticipând ziua de 
mâncare şi relaxare. Totuşi, ziua nu a avut loc aşa cum fusese plănuit. 

În următoarea dimineaţă, Iustin s-a trezit, a sărit din pat şi a fugit la copacul 
unde era agăţată carnea de căprioară. Nu era acolo. Bărbaţii trebuie să o fi luat-o 
pentru a o găti. (Arătaţi poza 3.) Iustin i-a găsit pe tatăl său şi pe alţi câţiva bărbaţi  

 
 

PREZENTAREA LECŢIEI: 
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stând în jurul focului.“Tată, unde este carnea?”a întrebat Iustin. 
“Ai uitat? Este agăţată în copac.” 
“Nu, nu mai este. Am crezut că voi aţi dat-o jos.” Iustin s-a uitat la tatăl său pentru răspunsuri. 

Cu siguranţă tatăl lui ştia unde era carnea. 
Tatăl lui s-a ridicat şi s-a dus la copac. A vorbit imediat cu alţi câţiva oameni din sat. Au 

descoperit curând că dispăruse căprioara. Ziua nu avea să fie una de mâncat şi relaxat. În schimb, 
trebuia să plece din nou la vânat. Iustin era foarte supărat. Ce se putuse întâmpla cu carnea? 

“Unde e carnea?”l-a întrebat pe tatăl său. 
“Se pare că cineva din satul vecin ne-a luat carnea. Va trebui să mergem iar la vânătoare. Adu-ţi 

arcul şi săgeata.” 
Lui Iustin nu îi venea să creadă! Cineva a furat carnea satului! Iustin s-a uitat la tatăl său. “O să 

îi lăsaţi să scape? Trebuie să ne răzbunăm. Putem să mergem să luăm ceva de-al lor”, a zis Iustin. 
Iustin era foarte mânios. 

Tatăl lui Iustin s-a uitat la fiul său. “Nu ne putem lăsa conduşi de furie. Aceasta a fost prima ta 
cărpioară şi ştiu că a fost foarte specială pentru tine. Trebuie să îi ierţi pe cei ce ţi-au greşit.” 

Iustin nu putea să creadă. Tatăl lui voia să ierte celălalt sat pentru că a luat căprioara lor. 
Probabil nici nu le părea rău pentru ce făcuseră. Au luat ceva ce nu era al lor şi nu aveau să păţească 
nimic. 

“Dar nu ar trebui să îi pedepsim pentru că au luat căprioara noastră?” a întrebat Iustin. 
“Vili vizitează satul vecin azi să vadă ce s-a întâmplat cu carnea, dar tu nu trebuie să te 

îngrijorezi pentru asta” i-a zis tatăl lui Iustin calm. Iustin nu îşi putea crede tatăl. De ce nu părea 
supărat? “Este timpul ca noi să ne pregătim de o altă zi de vânat. Dacă avem noroc, vom avea mai 
multă carne mâine.” 

Mai târziu în acea noapte, Iustin a venit înapoi cu bărbaţii. Un bărbat vânase o cărpioară tânără, 
dar aveau să meargă şi ziua următoare deoarece nu era destulă carne pentru întreg satul. În timp ce 
mergea spre casa lui, Iustin a auzit câţiva bărbaţi vorbind. Unul dintre bărbaţi era Vili, cel 
trimis să vorbească în satul vecin. 

“Căprioara a fost furată de un băiat din satul vecin. Satul era atât de înfometat încât 
băiatul a minţit şi a zis că el a vânat căprioara”, a zis bărbatul celorlalţi. “Satul voia să ne 
dea cărpioara înapoi, dar noi le-am spus să o păstreze. Este mai important ca cei din satul 
lor să mănânce.” 

Iustin era uimit. Băiatul avea să scape nepedepsit că i-a furat căprioara. Iustin credea 
că ar trebui să ia căprioara înapoi şi să-l pedepseasca pe băiatul care a furat carnea. Voia 
să se răzbune. Iustin nu-l putea ierta pe băiat că i-a furat carnea. 

Când Iustin s-a întors acasă, tatăl lui şi-a dat seama că a auzit ce se întâmplase. “Îmi pare rău 
pentru căprioara ta, fiule.” (Arătaţi poza 4.) 

“Nu este corect,” i-a spus Iustin tatălui său, “ar trebui să fie pedepsiţi. Ar trebui să luăm 
căprioara înapoi.” 

“Ai dreptate, Iustin, nu este corect. Dar nu vrem întotdeauna ca lucrurile să fie corecte. Aduţi 
aminte că Dumnezeu ne-a iertat de păcatele noastre. El a murit în locul nostru pentru ca noi să nu 
mergem într-un loc al pedepsei. Noi merităm să fim pedepsiţi cu iadul, dar Isus ne-a mântuit. 
Dumnezeu ne porunceşte în Biblie să îi iertăm pe alţii. Dumnezeu spune: “Dacă nu iertaţi oamenilor 
greşelile lor, nici Eu nu vă voi ierta păcatele.”  

Dumnezeu ne-a arătat bunătatea Lui, aşa că şi noi trebuie să arătăm altora bunătate. Nu te mânia 
pe satul vecin. Băiatul a făcut ceva greşit, dar tu trebuie să îl ierţi.” Iustin l-a ascultat pe tatăl său. 
După câteva gânduri şi rugăciune, el l-a iertat pe băiat pentru că a furat căprioara. 

Tatăl lui Iustin are dreptate. Dumnezeu ne-a poruncit să îi iertăm pe alţii. El ne-a arătat bunătate 
prin iertarea păcatelor noastre, deci şi noi ar trebui să îi iertăm pe alţii pentru faptele lor chiar dacă 
nu este uşor. Când vă este greu să iertaţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu şi cereţi-I să vă ajute să îi iertaţi pe 
alţii. 
RUGĂCIUNE: 

Am învăţat că Isus a înviat din morţi şi acum are puterea să ne mântuiască iertându-ne păcatele.  
Dacă vreţi să Îi spuneţi lui Isus că aveţi credinţă în El şi vreţi să vă ierte păcatul, ridicaţi mâna.  

 Unii dintre voi aţi cerut deja lui Isus să vă ierte păcatele, dar v-a fost greu să îi iertaţi pe alţii   
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(Puneţi copiii care răspund să repete o rugăciune de mântuire.) Unii dintre voi aţi cerut deja lui Isus 
să vă ierte păcatele, dar v-a fost greu să îi iertaţi pe alţii  care v-au greşit. Isus spune  
să dacă nu îi iertaţi pe alţii, nici El nu vă va ierta. Să ne rugăm acum şi să Îi cerem lui Dumnezeu să 
vă ajute să vă daţi seama pe cine trebuie să iertaţi. (Rugaţi-vă cu copiii.) 
PROVOCAREA SĂPTĂMÂNALĂ: 
Azi am învăţat că Isus ne-a iertat şi noi trebuie să îi iertăm pe alţii. În această săptămână vreau să vă 
gândiţi la cineva pe care nu aţi iertat. Poate fi un frate sau o soră. Poate că este un prieten. Scrieţi ce 
nu aţi iertat şi apoi vreau să rupeţi hârtia. În timp ce rupeţi hârtia, rugaţi-vă ca Dumnezeu să vă ajute 
să iertaţi şi să uitaţi aceste lucruri pe care le-aţi scris. Dumnezeu vă va ajuta să iertaţi la fel cum El   
v-a iertat.  

 

OBIECTIVE: Copiii să recapituleze printr-un joc interactiv toate cele 

învăţate la oră în timpul lecţiei despre cum Isus a murit pentru păcatele  
noastre, dar că El a înviat şi asta ne dă şi nouă speranţă. 

INSTRUCŢIUNI ]N TIMPUL OREI: 

1. Împărţiţi clasa în două echipe.   
2. Alegeţi un copil de la prima echipă. Puneţi-i o întrebare recapitulativă.  
3. Dacă răspunde corect, daţi echipei lui 100 de puncte. Dacă răspunde greşit, daţi celeilalte 

echipe şansa de a răspunde la întrebare.   
4. Dacă răspunde corect, chemaţi copilul în faţa clasei. Copilul va sta la doi metri distanţă de 

coşul de gunoi. Copilul va arunca mingea încercând să o bage în coş. Dacă bagă mingea în 
coş, daţi echipei alte 100 de puncte. Dacă nu bagă mingea în coş, mai daţi copilului o şansă. 
Dacă bagă mingea în coş din a doua încercare, daţi echipei 50 de puncte. Dacă nu bagă mingea 
în coş din a doua încercare, mai au o a treia încercare. Dacă reuşesc a treia oară, daţi echipei 
25 de puncte.  

5. Alegeţi un copil din cealaltă echipă să joace.   

6. Când s-au terminat întrebările, adunaţi punctele.  

7. Echipa cu cele mai multe puncte câştigă.   

 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 
 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
1. Tăiaţi sticla din plastic la jumătate.  
2. Decupaţi din setul de imagini cele 4 imagini (mormântul, cruce, soare, Isus 

a înviat!) şi coloraţi imaginile. 
 
 

♦ Faceţi copii xerox pag. 10, pentru fiecare copil un set de 4 imagini 
(mormântul, cruce, soare, Isus a înviat!). 

MATERIALE: 

♦ O sticlă de 2 litri din  

plastic, de copil 

♦ Scotch 

♦ Creioane colorate 

♦ Imagini, pag.  10 

♦ Foarfece 

♦ Opţional dacă nu 

aveţi sticle, puteţi 
folosi pahare de 
plastic 

 

MATERIALE: 
 

♦ Coş de gunoi curat 

♦ O minge (dacă nu 
aveţi una, mototoliţi 
un ziar vechi cu o 
monedă în mijloc) 

♦ Întrebările  pag. 9 
PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

♦ Notaţi-vă pe o foaie întrebările de la pag. 9 ca să le                             
folosiţi la joc.    

OBIECTIVE: Copiii să confecţioneze un lucru manual pe care să-l ia acasă 

şi care să le amintească de cele învăţate la oră.  În timp ce copiii fac lucrul 
manual, vorbiţi despre lecţie. 
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3. Lipiţi cu scotch  imaginile colorate, pe sticla din plastic. 
4. Luaţi acasă sticla decorată şi folosiţi-o ca suport pentru creioane şi pixuri. 

 

 

ÎNTREBĂRI JOC RECAPITUALTIV: 

1. Ce este precum chitanţa de la magazin care însoţeşte voucherul, pentru a primi darul? (Credinţa noastră în 
Isus.) 

2. Prin ce este Isus ca butonul de la un calculator? (Isus ne ia greşelile precum un buton de şters care ia 
greşeala de a apăsa pe un număr greşit.)  

3. Când Maria a ajuns la mormântul lui Isus duminica dimineaţa, ce a descoperit? (Trupul lui Isus nu mai era 
acolo.) 

4. Ce a crezut Maria că s-a întâmplat cu trupul lui Isus? (Că a fost furat.)  

5. Când Maria L-a văzut pe Isus, El I-a cerut să facă ceva. Ce anume? (Să meargă şi să spună celorlalţi 
ucenici că trăieşte.)  

6. De ce voia Iustin să se răzbune? (Pentru că cineva dintr-un alt sat i-a furat cărpioara.)  

7. Recită versetul de memorat. (“Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singului Lui Fiu ca 
oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.”)  

8. Unde se găseşte versetul de memorat? (Ioan 3:16)  

9. Când te pocăieşti trebuie să îi spui lui Dumnezeu că îţi pare rău. Apoi ce trebuie să faci? (Să nu mai 
păcătuiesc şi să urmez calea lui Dumnezeu.)  

10. Umple spaţiul gol: Pentru că Dumnezeu ne-a iertat, noi trebuie să îi ________ pe alţii. (Iertăm.) 

LECŢIA VOUCHER MAGAZIN 
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LUCRU MANUAL: 
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APLICAŢIA PRACTICĂ: 
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APLICAŢIA PRACTICĂ: 
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APLICAŢIA PRACTICĂ: 
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APLICAŢIA PRACTICĂ: 
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“Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu 
lumea că a dat pe singurul Lui Fiu ca 
oricine crede în El să nu piară ci să aibă 
viaţa veşnică.’’ 
              (Ioan 3:16) 
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PENTRU CĂ ISUS A ÎNVIAT, EU … 


