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pentru ele.
2. Isus a fost de acord să renunţe la viaţa Lui pentru că El îi iubeşte. Lecţia Introductivă
3. Dumnezeu vrea să fim altruişti ca Isus.
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OBIECTIVE: Lecţia Introductivă are ca scop să capteze atenţia copiilor
şi să introducă tema lecţiei.

MATERIALE:
♦ Sticluţe medicinale
♦

Seringi (opţional)

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 ca noi să avem o relaţie de prietenie cu
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 că a murit pentru noi, a murit din cauza noastră: din cauza păcatelor noastre. 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
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 ştim că ne ajută. 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 când a venit pe pământ, că va avea de
suferit o moarte teribilă, dar, totuşi, El a venit. Isus a venit şi a suportat durerea ca noi să putem
trăi 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 sufere, să moară pentru noi, astfel încât ceva teribil să nu se întâmple cu noi.
Acest lucru teribil ar fi fost despărţirea noastră definitivă de Dumnezeu. El a suportat durerea
pentru a ne salva pe noi.
MATERIALE:
♦ O hartă sau un glob
pământesc

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

♦2 Bucăţi de hârtie din care

degajat, prin metoda joc.

♦Un cronometru sau un ceas

să faceţi doi cocoloşi.

care să arăte secundele

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:
Faceţi două mingi/cocoloşi de hârtie.

ÎNVĂŢĂTURĂ VERSET BIBLIC
Arătaţi harta sau globul pământesc. Dumnezeu 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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“Fiindcăatât 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)
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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. SAU scrieţi-le numele
pe o tablă albă. 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 viaţă
veşnică.’’

JOC VERSET BIBLIC
1. Împărţiţi copiii din clasă în două grupe.
2. Alegeţi câte un voluntar din fiecare echipă care să vină în faţă.
3. Daţi fiecăruia câte un cocoloş de hârtie.
4. Voluntarii din faţă vor spune primul cuvânt din verset (fiindcă) şi apoi vor arunca cocoloşul
de hârtie copiilor din grupa lor.
5. Cel care prinde cocoloşul, spune cuvântul următor din verset (atât) şi aruncă mai departe
cocoloşul la alt coleg de echipă care va spune cuvântul următor. El va arunca mingea de hârtie
altuia din echipă, şi tot aşa.
6. La final, când se ajunge la referinţa biblică (Ioan 3:16), copilul care are mingea de hârtie în
mână, o aruncă voluntarului din faţă, iar acesta ridică mingea sus şi spune referinţa versetului
biblic.
7. Grupa care face prima acest lucru, este cea câştigătoare.
MATERIALE:

OBIECTIVE: Copiii să înţeleagă că Isus a murit pentru fiecare dintre
noi personal.

TEXTUL BIBLIC: Matei 26:47 – 27:61

♦ 11 Bucăţele de hârtie
care să măsoare 3/7cm
♦ O tablă
♦ Cretă
♦ Fructe, legume sau
carne
♦ Bani

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:
Luaţi 11 bucăţele de hârtie (care să măsoare 3/7cm) şi scrieţi următoarele cuvinte pe ele: tristeţe,
durere şi boală, război şi luptă, minciună, foame, mereu fericit, mereu sănătos, pace, fără lupte, adevărul, fără foamete.

INTRODUCERE ÎN PREZENTAREA LECŢIEI:
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.
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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, nu a trebuit 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 şi umilit de cei pe care îi
iubea. A stat atârnat pe o cruce ca noi să fim iertaţi de păcate. Nu avea nevoie să treacă prin toate
aceste lucruri, dar 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.

PREZENTAREA LECŢIEI:
“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 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 aceia 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. Dar păcatul ne desparte de Dumnezeu. Isus a fost Mielul nostru pur şi
fără pată.
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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 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 trimită 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.

Sfinţenia lui
Dumnezeu cere să fie vărsat
sânge nevinovat 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
moartea animalului dar şi
iertarea păcătosului.
Macabrul act de a sacrifica
un animal arată cât de
serioasă este problema
păcatului. Sacrificiul lui Isus
a făcut ca nevoia de a omorî
animale nevinovate să nu
mai continue.

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 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 batjocoritor de Isus. Al doilea hoţ a vorbit şi el. El ştia că nu va putea să Îl
însoţească pe Isus în cer când avea să moară. El a spus: “Tu nu ai niciun respect pentru
Dumnezeu? Aminteşte-ţi, şi tu eşti sub aceeaşi sentinţă a morţii. Noi 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 nouă, tuturor, dar celălalt nu a aceeptat. El
l-a respins pe Isus; astfel el nu putea să Îl însoţească pe Isus în cer când avea să moară.
Isus a venit să salveze păcătoşii de la moarte. El a venit pentru mine şi pentru tine.
Trebuie să fim capabili să primim darul salvării.

CONCLUZIE:
Pregătirea: Desenaţi o cruce mare pe tablă.
Daţi fiecărui copil o bucată de hârtie pe care trebuie să scrie câte un păcat. Exemplu:
neascultarea de mama şi de tata, minciuna, vorbirea de rău pe cineva, a lua acadeaua
altcuiva, a fi nepoliticos cu un prieten etc. Adunaţi bucăţile de hârtie şi spuneţi:

XXX XXX
XXX XXX
XXX
XXX

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 da oamenilor porecle. “Micile”
păcate comise de 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 jertfa lui Isus.
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MATERIALE:

OBIECTIVE: Copiii să înţeleagă practic ceea ce au învăţat la lecţie, anume
că Isus a murit şi pentru ei.

Copii xerox pag. 10-13,
în alb și negru sau
color.

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:
Faceţi copii xerox pag. 10-13.
♦ ATENŢIE: Citiți povestea de trei sau patru ori până când o ştiți bine.
Repetaţi cu voce tare de câteva ori folosind imaginile. Folosiți propriile
cuvinte și faceți schimbări la poveste dacă doriţi, numai să o puteți povesti
expresiv şi cu entuziasm.
♦

POVESTEA:
“Fratele mai mare al Irinei”

Familia Ionescu s-a mutat într-un oraş mic care avea legi foarte stricte. Când
1
cei patru membri au ajuns în oraş, 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, vreau să cunosc familia 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 de 15 ani şi Irina, care are 10 ani.”
“Încântat să vă cunosc pe toţi,” spuse prietenosul poliţist. “Acum haideţi să vă ajut să despachetaţi.”
Poliţistul Beni i-a ajutat să care cutiile în noua casă. Ionescu a început imediat să îl instruiască unde
trebuie puse cutiile. “Acea cutie trebuie dusă în dormitorul de sus... 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
2
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 cinci lovituri cu biciul. Noi luăm foarte în serios aceste reguli.”
“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 copiii au început să meargă la noua şcoală. Profesorii erau
drăguţi, iar Radu şi Irina şi-au făcut mulţi prieteni buni.
Într-o zi, Irina a dorit mult o bomboană. Nu a vrut să aştepte. Ea îşi dorea o bomboană chiar
atunci. “Tu nu eşti şeful meu! Mamei şi tatălui nu le va păsa,” a spus Irina supărată
pe fratele ei. Să îşi fi luat o bomboană chiar atunci era aşa de dorit, 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 3
umăr şi a lovit pe fratele ei cu el în spate. (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.
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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 cu tata. Dar Irina era foarte supărată că nu a fost lăsată să îşi ia bomboana
dorită.
Irina s-a simţit rău că şi-a lovit fratele: “Radu, eşti bine?” a întrebat ea.
El a privit trist în timp ce se uita către stradă, dar nu a privit-o deloc pe Irina.
Irina a privit şi ea către stradă şi a văzut că toată lumea se uita la ei. Era foarte ruşinată. Ea îşi
lovise fratele de faţă cu toată lumea. Oh, nu! Chiar şi şeful poliţiei, Beni, era acolo. 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 rămână nepedepsită. Va trebui să mergi cu mine la secţia de poliţie şi
să primeşti cinci lovituri de bici.”
Irina a început să plângă. Ea se simţea teribil din cauza a ceea ce tocmai
făcuse. Ea îşi rănise fratele care o iubea şi acum avea să primească ceea ce
4
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 cinci 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,” zise el. “Tu eşti mică şi nu aş vrea să suporţi o 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:
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 , celălalt I-a permis lui Isus să îl salveze. 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. 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 v-aţi ascultat părinţii. Sau poate aţi luat ceva ce nu vă aparţine. Dacă veţi dori să Îi
cereţi iertare lui Dumnezeu pentru păcatul vostru, nu contează cât de mare sau de mic este el,
veniţi şi îngenunchiaţi 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
acesta cu o rugăciune în care să Îi mulţumiţi lui Isus că a murit pe cruce pentru toate păcatele.
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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 sau prietenilor voştri. Spuneţi persoanei căreia îi veţi povesti că Isus
este ca Radu; El a luat pedeapsa pentru păcate în locul nostru. Fiţi ca Isus în săptămâna aceasta şi
încercaţi să nu fiţi egoişti. Gândiţi-vă la alţii înaintea voastră.
MATERIALE:
♦ ·12 Bucăţi de hârtie

OBIECTIVE: Copiii să recapituleze printr-un joc interactiv toate cele
învăţate la oră despre cum Isus a murit pentru toate păcatele noastre.

♦ Creion
♦ Întrebări pag. 14

PREGĂTIRE înainte de oră:
Pe 12 bucăţi de hârtie, scrieţi numere de la 1 la 12.
♦ Ascundeţi-le prin cameră.
♦ Copie xerox cu întrebările, pag. 14.
♦

INSTRUCŢIUNI în timpul orei:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Împărţiţi copiii în două echipe: băieţi şi fete.
Când spuneţi START, copiii vor merge prin cameră şi vor căuta bucăţi de foi cu numere pe ele.
Cei ce găsesc, vin la loc şi se aşează pe scaune.
Un copil trebuie să aibă doar o hârtie cu un număr.
După ce sunteţi sigur că toate cele 12 hârtii au fost găsite, spuneţi copilului care are cifra 1 să se
ridice în picioare.
Puneţi-i întrebarea cu numărul 1, pag. 14, ca să răspundă.
Dacă ştie răspunsul, echipa va primi 100 de puncte.
Dacă nu ştie răspunsul, are voie să răspundă un copil din echipa adversă.
Dacă acesta ştie răspunsul, va primi 150 de puncte.
Cereţi copilului cu cifra 2 să se ridice şi să răspundă el la întrebarea cu numărul 2.
Procedaţi ca mai înainte.
La final, adunaţi punctele iar echipa cu cele mai multe puncte câştigă.

OPŢIUNE 2: Faceţi copii xerox pag. 15, un exemplar de copil, şi daţi copiilor să completeze.
ATENŢIE: Aveţi rezolvarea jocului 2 la pag. 14 doar pentru învăţători. Lasaţi copiii să rezolve
singuri. Apoi discutaţi cu voce tare despre ceea ce au completat copiii.
CUVINTE DE REŢINUT:
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, daţi fiecărui copil un
sfert de coală A4 şi un creion. Împărţiţi toţi copiii din clasă în grupe de câte doi şi trebuie să
scrie pe vertical cuvântul CĂINŢĂ, ca în exemplul alăturat. Apoi copiii se vor gândi la un
obiect din cameră care începe cu litera C pe care să îl scrie în dreptul lui C din CĂINŢĂ.
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Se procedează la fel pentru toate literele până când toate cele şase litere sunt
completate cu un obiect din camera respectivă. Apoi citiţi tot ce au scris copiii.
Prima grupă citeşte ce a scris la litera C. Puneţi cuvântul pe o tablă. Apoi a
doua grupă face la fel. Cuvântul care se reptetă va fi tăiat cu o linie. Exemplu:
dacă doi copii au scris CREION, se va tăia acel cuvânt de pe tablă. Toţi copiii
care au scris acelaşi cuvânt, vor tăia şi ei pe hârtiile lor. Continuaţi la fel cu
celelalte litere. La final, reluaţi cele şase litere şi vedeţi cine a găsit în cameră
cuvinte cu aceeaşi literă care să nu se repete.

OBIECTIVE: Copiii să confecţioneze un lucru manual pe care
să-l ia acasă şi care să le amintească de cele învăţate la oră.

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:
Tăiaţi în două mai multe coli de hârtie A4 de diverse culori, una
de copil.
♦ Faceţi un model înainte de oră.
♦

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
1. Daţi fiecărui copil o jumătate de coală colorată A4 de hârtie. Dacă
nu aveţi foi colorate, daţi-le coli albe şi copiii pot colora opţional
cu creioane colorate.
2. Daţi cu lipici în formă de cruce pentru a a crea un contur.
3. Umpleţi crucea cu lipici.
4. Puneţi cu grijă scobitori unele lângă altele peste lipici, ca în
fotografia de mai jos.
5. Copiii vor lăsa la sfârşit să se usuce lucrul manual. Eventual puteţi
face acest moment mai devreme în timpul lecţiei ca să apuce să se
usuce.
6. Puteţi pune un şnur ca să fie un tablou pe care copiii să îl pună în
camera lor şi care să le amintească mereu de faptul că Isus a murit
de bună voie şi pentru ei personal. Puteţi lipi şnuril la spatelele
tabloului cu scotch.
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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.

MATERIALE:
♦ Scobitori
♦ Lipici
♦ Jumătăţi de coală A4 de
hârtie albă/colorată, una
de copil
♦ OPŢIONAL creioane
colorate
♦ 1 Şnur de copil de cca 20
cm
♦ Scotch
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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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JOC RECAPITULATIV:
ÎNTREBĂRI:
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 cinci 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? (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? (L-a lovit pe fratele ei cu ghiozdanul.)
10. Ce făceau oamenii din Vechiul Testament ca să plătească pentru păcatele lor? (Sacrificau
animale.)
11. Cum a murit Isus? (El a fost crucificat.)
12. Unde se găseşte în Biblie versetul de memorat? (Ioan 3:16)

JOC RECAPITULATIV, OPŢIUNE 2:
REZOLVAREA JOCULUI DOAR PENTRU ÎNVĂŢĂTORI
IERTARE DUMNEZEU

INSTRUCTIUNI:
Puzzle 1, mai uşor:
Copiii vor uni literele de aceeaşi culoare (pe care o
indică şi culoarea cuvântului ) şi vor forma astfel
cuvintele indicate, IERTARE şi DUMNEZEU.
Puzzle 2, mai greu:

MORTEA RELATIE
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Copiii trebuie să unească literele pentru a forma
astfel cuvintele indicate. ATENŢIE! Este mai
greu, deoarece copiii trebuie să identifice care
litere sunt pentru un cuvânt (MORTEA ) şi care
sunt pentru celălalt cuvânt (RELAŢIE).
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JOC RECAPITULATIV OPŢIUNE 2 PENTRU COPII:
♦

În cutiile de mai jos sunt două puzzle-uri: unul mai uşor şi celălalt mai greu.

1.

Uniţi literele pentru a forma cuvintele indicate. Exemplu puzzle 1: Uniţi literele roşii pentru pentru a
obţine cuvântul IERTAREA şi cele negre pentru a forma cuvântul DUMNEZEU. Puzzle-ul 2 este mai
greu pentru că trebuie să uniţi literele de aceeaşi culoare ca să obţineţi cuvintele indicate MORTEA
(unde prima şi ulţima literă sunt portocalii) şi RELAŢIE.

2.

Desenaţi în spatele foii o cruce pe care să o decoraţi, vezi
exemplele alăturate şi scrieţi versetul din IOAN 3:16.

IERTAREA DUMNEZEU

Prin sângele Său, Isus ne aduce...
______________________

RELATIE MORTEA

De vreme ce toţi am păcătuit,
noi meritam... ________________

3.

Folosind aceleașș i cuvinte (iertarea, Dumnezeu, relatie,
mortea), umpleţi golurile din afirmaţiile din dreapta
cu cuvintele corespunzătoare.

Isus Şi-a dat pentru noi...
____________________

Isus vrea să aibă o ______________
cu noi.
www.KIDZROMANIA.com
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Coloraţi aşa cum indică fiecare cifră:
1. GALBEN
2. VERDE 3. ALBASTRU

4. MOV

5. ROŞU

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)
“
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“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)

“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)
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