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Introducere
Adevăr evanghelistic
Dintre lecţiile acestei serii evanghelistice, două vorbesc despre viaţa veşnică, şi trei despre păcat. De 
aceea, adevărul evanghelistic este diferit la f iecare lecţie. Totuşi, dacă pregăteşti una dintre aceste lecţii 
separat, foloseşte adevărul evanghelistic care ţi se pare cel mai potrivit. 

Predarea adevărurilor biblice
Dacă tot ceea ce faci ca învăţător este numai să le spui copiilor povestiri biblice, atunci nu-ţi împlineşti 
răspunderea de învăţător. Copiii trebuie să înveţe adevărurile conţinute în aceste povestiri, şi să le arăţi 
ce însemnătate au ele în viaţa lor zilnică. Bineînţeles, nu vei reuşi să te ocupi într-o singură lecţie de 
toate învăţăturile pe care le cuprinde povestirea biblică, de aceea în f iecare povestire a fost ales un singur 
adevăr evanghelistic. Predarea acestui adevăr a fost întreţesută de-a lungul naraţiunii, şi este marcată şi 
în planul lecţiei. 

Linia verticală laterală marchează aplicaţia adevărului din text. Adaptează aplicaţiile pentru copiii 
cărora le predai lecţiile. De exemplu, în aplicaţie ai numele unui băiat, iar în grup sunt numai fete sau 
poate aplicaţia se potriveşte unor copii de vârstă mai mare, în timp ce în grup ai numai copii mici. Fă 
schimbările necesare. Important este ca întotdeauna să aplici la viaţa copiilor învăţătura lecţiei.

Textul detaliat al lecţiei este pentru tine (învăţătorul), dar el nu înlocuieşte pregătirea ta atentă şi în 
rugăciune. Înainte de a citi textul, studiază pasajele din Cuvântul lui Dumnezeu. Străduieşte-te să ştii 
lecţia aşa de bine, încât să poţi să o predai fără ajutorul notiţelor sau cel mult cu un minim de notiţe. 
Aminteşte-ţi că este aproape imposibil să foloseşti notiţe în predarea la evanghelizările în aer liber. 
Exersează şi folosirea planşelor înainte de a preda copiilor lecţia. 

Deoarece această serie este în mod special evanghelistică, nu este nevoie să faci de f iecare dată aplicaţie şi 
pentru copilul mântuit. Aplicaţiile sunt date în text, ca să le foloseşti dacă sunt prezenţi copii mântuiţi. 

Disponibil pentru sfătuire
Când prezinţi mesajul Evangheliei, sunt copii care răspund invitaţiei de a se preda Domnului Isus. Unii 
îţi vor spune mai târziu, iar alţii poate nu îţi vor spune niciodată că au crezut în Domnul Isus Hristos. Însă 
vor f i alţi copii care nu au curajul să spună că au nevoie de ajutor. Poate au întrebări referitoare la modul 
cum să procedeze, şi de aceea au nevoie de ajutor sau de încurajare. 

Din aceste motive este important ca ei să ştie că pot veni oricând să vorbească cu tine. Este important să 
ştie când şi unde să vină, când vor să vorbească cu tine. 

În sfârşit, copiii care nu sunt mântuiţi, trebuie să nu considere venirea la tine drept venirea la Domnul 
Isus. De aceea nu le aminti posibilitatea de a vorbi cu tine în acelaşi timp în care faci invitaţia pentru 
venirea la Domnul Isus, ca ei să nu aibă impresia că nu pot să vină la Hristos, decât dacă au venit mai 
întâi la tine sau că sunt mântuiţi doar prin simplul fapt că au vorbit cu tine. 

Spune copiilor că stai la dispoziţia lor, spre exemplu:
înainte de lecţie, când faci anunţurile;• 
după ce i-ai învăţat versetul de memorat, care vorbeşte despre mântuire;• 
în timpul lecţiei biblice, de preferinţă în prima parte;• 
într-un alt timp potrivit din cadrul programului.• 

Iată ce poţi să spui:

„Vrei să-ţi trăieşti viaţa împreună cu Domnul Isus, dar nu ştii cum să vii la El? Vreau să-ţi explic ce spune 
Biblia. Dacă vrei, vino să vorbeşti cu mine. După terminarea lecţiei voi sta lângă … (dă un punct de reper). 
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Fii atent, eu nu pot să-ţi iert păcatele, doar Isus poate face aceasta, eu doar îţi explic cum poţi să vii la El. 
Deci vino şi stai de vorbă cu mine lângă … (locul amintit mai sus).“
De multe ori sunt copii care cred în Domnul Isus Hristos ca Mântuitor, fără să f i stat de vorbă cu 
învăţătorul. De aceea, este bine ca la încheierea programului să aminteşti şi lucrul acesta: 
„Dacă ai crezut în Domnul Isus şi eu nu ştiu de aceasta, te rog, vrei să-mi spui după lecţia de astăzi, ca 
să te ajut? Eu voi sta pe banca de sub pomul de acolo (sau menţionează alt loc). Dacă vrei, vino şi spune-mi 
că I-ai cerut Domnului Isus să te mântuiască.“
Astfel vei putea să incluzi acei copii într-un program de creştere spirituală.

Versete de memorat
Pentru cele cinci lecţii sunt sugerate patru versete biblice de predat copiilor. Dacă predai aceste lecţii în 
serie, timp de cinci săptămâni, alege două sau trei versete, pe care copiii să le înveţe pe dinafară, şi pe 
care să şi le amintească cu uşurinţă. 

Folosirea planşelor
Citeşte cu atenţie textul biblic, apoi compară pasajul cu imaginile date. Scrie evenimentele în ordinea 
corespunzătoare. Observă faptul că unele planşe sunt doar pentru aplicaţie, pentru copilul nemântuit sau 
pentru cel mântuit. Foloseşte aceste planşe la sfârşitul sau în timpul lecţiei. 

Ajutoare suplimentare la text
În dreapta şi în stânga textului sunt ajutoare suplimentare – informaţii contextuale şi idei opţionale, prin 
care poţi atrage interesul copiilor la lecţia predată. 

Aceste idei au fost scrise pentru uşurarea integrării diferitelor stiluri de învăţare. Pentru o învăţare 
ef icientă, unii copii au nevoie să vadă sau să scrie ceva, alţii au nevoie să audă sau să vorbească, alţii să 
pipăie sau să ia în mână ceva, iar alţii au nevoie să participe activ. 

Foloseşte aceste idei la grupul tău, în măsura timpului disponibil.

Unele idei se potrivesc mai bine preşcolarilor. Gândeşte-te la moduri în care copiii pot să participe la 
lecţie, dar în acelaşi timp ai grijă să stăpâneşti clasa, ca să nu se ajungă la indisciplină. 

Întrebări de recapitulare
În f iecare lecţie sunt incluse întrebări de recapitulare. Foloseşte-le după predarea lecţiei sau la următoarea 
întâlnire cu copiii, înainte de predarea lecţiei noi. 
Dacă timpul de recapitulare decurge în mod disciplinat, el poate f i ocazia ideală de a f ixa cele predate, 
iar în acelaşi timp el este şi distractiv pentru copii. 
Foloseşte acest timp:
1.  pentru a af la cât au înţeles şi cât îşi amintesc copiii din materialul predat;
2.  pentru a te ajuta să ştii ce trebuie să accentuezi, astfel încât copiii să-şi reamintească mai uşor; 
3.  pentru a avea un timp relaxant şi plăcut în clasă. Copiii preferă competiţia, şi aşteaptă cu nerăbdare 

partea aceasta a programului. Dar timpul de recapitulare este mai mult decât o competiţie, el este şi 
un timp de învăţare.

În acest text sunt incluse doar întrebări de recapitulare a lecţiei. Adaugă şi întrebări din cântări, din versete 
sau din ceea ce predai. În acest fel copiii vor înţelege că sunt importante toate părţile programului. 

Activităţi
Aceste activităţi îi ajută pe copii să aplice adevărul în viaţa lor într-un mod simplu şi interesant, în timpul 
săptămânii. Adaptează ideea situaţiei tale, şi include un timp de discuţii, premii etc. în ora următoare.
Dacă este posibil, dă copiilor materialele (cartoanele, hârtia etc.) de care au nevoie, pentru activităţi. 
Dacă este timp suf icient, faceţi activitatea împreună în clasă. 
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Privire generală

Lecţie Adevăr 
central Aplicaţie Verset de 

memorat
1 Vindecarea unui        

om paralizat

Marcu 2:1-12

Matei 9:1-8

Luca 5:17-26

Domnul 
Isus poate 
să îţi ierte 
păcatele.

Nemântuit: Vino la Domnul Isus          
cu păcatele tale. 

Mântuit:     Invită un prieten la 
grup, ca să audă despre   
Domnul Isus.

„… oricine crede în El, 
capătă, prin Numele Lui, 
iertarea păcatelor.“

Faptele apostolilor 
10:43b

2 Potolirea furtunii 

Marcu 4:35-41

Matei 8:18, 23-27

Luca 8:22-25

Isus este 
Domn 
peste toate.

Nemântuit: Pocăieşte-te de păcatele 
tale. 

Mântuit:     Ascultă de Cuvântul Său 
în f iecare zi. 

Recapitulare 

Faptele apostolilor 
10:43b

3 Samariteanca

Ioan 4:1-42

Viaţa veşnică 
este un dar 
din partea lui 
Dumnezeu.

Nemântuit: Primeşte astăzi viaţa 
veşnică.  

Mântuit:     Spune celor din jurul 
tău, chiar şi celor ce nu 
sunt acceptaţi de ceilalţi, 
că Dumnezeu îi iubeşte 
şi vrea să le dea viaţa 
veşnică.

„Fiindcă plata păcatului 
este moartea; dar 
darul fără plată al lui 
Dumnezeu este viaţa 
veşnică, în Isus Hristos, 
Domnul nostru.“ 

Romani 6:23

4 Vindecarea 
slujitorului                 
unui of iţer

Luca 7:1-10

Matei 8:5-13

Doar 
Domnul Isus 
îţi poate 
împlini 
cea mai 
adâncă 
nevoie.

Nemântuit: Cere-I să îţi ierte 
păcatele.

Mântuit:     Spune-I Lui toate 
necazurile tale.

„Căci prin har aţi fost 
mântuiţi, prin credinţă. 
Şi aceasta nu vine de 
la voi; ci este darul lui 
Dumnezeu.“

Efeseni 2:8

5 Samariteanul 
milos

Luca 10:25-37

Viaţa veşnică 
nu se obţine 
prin 
fapte bune.

Nemântuit: Cere-I Domnului Isus     
să-ţi dea viaţa veşnică.

Mântuit:     Fă bine celorlalţi.

„Nu prin fapte, ca să    
nu se laude nimeni.“

Efeseni 2:9
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Text biblic pentru învăţător
Marcu 2:1-12
Matei 9:1-8
Luca 5:17-26

Adevăr central
Domnul Isus poate să îţi ierte păcatele.

Aplicaţie
Nemântuit: Vino la Domnul Isus cu păcatele tale. 

Mântuit:  Invită un prieten la grup, ca să audă 
despre Domnul Isus. 

Observaţii pentru învăţător
Această lecţie arată că f iecare om este păcătos. Şi 
omul paralizat era păcătos. Domnul Isus S-a ocupat 
mai întâi de problema lui spirituală – păcatul. Şi pe 
noi trebuie să ne preocupe aceasta, şi să spunem 
altora cum pot să f ie iertaţi de păcatele lor. Copiii 
trebuie să af le că păcatul este ceva serios, şi că 
Dumnezeu ne iartă de păcate prin Domnul Isus.

Verset de memorat
„… oricine crede în El, capătă, prin Numele Lui, 
iertarea păcatelor.“ (Faptele apostolilor 10:43b) 

Ajutoare vizuale
planşe: 1-1 până la 1-7 ♦

 fâşii de carton cu următoarele cuvinte: „Dom- ♦
nul Isus poate să îţi ierte păcatele“ (adevărul 
evanghelistic al lecţiei) şi „Spune şi altora 
că Domnul Isus poate să le ierte păcatele“ 
(aplicaţia pentru copilul mântuit) 

Schiţa lecţiei

Introducere

„Hei, nu mai împingeţi!“ 

Desfăşurarea evenimentelor

1. O mulţime de oameni se adună să-L asculte 
pe Domnul Isus  

Dumnezeu este sfânt

2. Un om din Capernaum are o mare problemă 
Te naşti cu problema 

aceasta a păcatului

3. Prietenii lui îl duc la Isus, şi îl coboară 
printr-o deschizătură făcută în acoperiş

4. Isus: „Fiule, păcatele îţi sunt iertate!“
Dumnezeu Şi-a părăsit Fiul, 

când El purta pe cruce păcatele noastre

5. „Cum vorbeşte Omul acesta astfel?“  

Punctul culminant

Isus dovedeşte că poate ierta păcatele – 
„Scoală-te, ridică-ţi patul şi du-te acasă.“

Concluzia

Şi tu poţi f i iertat chiar astăzi

Lecţia 1
Vindecarea unui om paralizat
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Predarea versetului de memorat

Verset de memorat
„… oricine crede în El capătă, prin Numele Lui, iertarea păcatelor.“ 
(Faptele apostolilor 10:43b)

Introducere 
Gândeşte-te la o ofertă dintr-un magazin. Uneori este o reducere mare 
sau, în cazuri mai rare, un produs poate f i dat pe gratis. Pentru cine e 
oferta respectivă? (Pentru oricine.) Dacă nu intri în magazin ca să iei pro-
dusul, te ajută cu ceva oferta respectivă? (Bineînţeles că nu.) 

Legătura cu versetul 
Dumnezeu ne-a făcut o ofertă. Este cea mai extraordinară ofertă, din 
câte există. În Cuvântul Său, Biblia, în Faptele apostolilor 10:43 (partea 
a doua a versetului) scrie despre ea. 

Prezentare 
Învăţătorul citeşte din Biblie versetul, şi îi roagă pe copii să f ie atenţi şi 
să spună ce ne oferă Dumnezeu. 

Explicaţie
„Oricine …“ – Orice persoană indiferent de vârstă, etnie sau poziţie 
socială.
„… crede în El …“ – Să crezi că Domnul Isus este Fiul lui Dumnezeu, 
care a venit pe pământ să ia asupra Lui păcatele tale, pentru ca să poţi 
f i iertat de păcate. 
„capătă … iertarea păcatelor ...“ – Biblia ne spune că toţi oamenii au 
păcătuit. Oferta de iertare a păcatelor este dată de Dumnezeu oricărui 
om, fără excepţie. Toţi avem nevoie de iertarea păcatelor, pentru că toţi 
am păcătuit. Biblia ne spune că toţi aceia care nu sunt iertaţi de păcate 
în această viaţă, după ce vor muri, vor ajunge într-un loc de chin, nu-
mit „iad“ sau moarte veşnică, adică despărţire veşnică de Dumnezeu. 
Aşadar, cum poţi f i iertat de păcate?
„prin Numele Lui…“ – La Cine se referă aceste cuvinte? La Domnul 
Isus. Toate păcatele noastre sunt iertate atunci când credem că Domnul 
Isus a murit pentru noi, şi a înviat. Când a murit, El a luat asupra Lui 
păcatele noastre, plătind pentru ele.

Aplicaţie pentru copilul nemântuit 
Dacă nu ai crezut în Domnul Isus, poţi să te rogi Lui, să Îi spui că îţi 
pare rău că ai păcătuit şi să Îl rogi să te ierte. Dacă vrei, poţi să faci acest 
lucru chiar acum. În Cuvântul Lui sunt folosite doar două cuvinte pen-
tru timpul când trebuie să faci aceasta: astăzi şi acum. El Îşi va împlini 
promisiunea Lui faţă de tine, şi anume, dacă tu crezi, El te iartă.

Repetiţie
Împarte copiii în grupuri de câte doi, şi cere-le să-şi spună unul altuia 
versetul. Dacă un copil rămâne singur, cere-i să-ţi spună versetul ţie. 
Ping-pong. Învăţătorul spune un cuvânt, iar copiii celălalt cuvânt.
Pentru a face versetul mai personal, înlocuieşte cuvântul oricine cu nu-
mele tău. „Dacă (numele tău) crede … Pune-i pe copii să spună şi ei 
versetul, înlocuind cuvântul oricine cu numele lor.

Întotdeauna repetă versetul de câte-
va ori înainte să foloseşti o metodă 
de repetiţie.
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Lecţia

Planşa 1-1 

„Hei, nu mai împingeţi! Nu mai este loc înăuntru!“

Erau atât de mulţi oameni în acea casă! Biblia ne spune că Domnul 
Isus venise din nou în Capernaum. Oamenii s-au adunat pentru a-L 
asculta şi pentru a vedea minunile pe care El le făcea. Au venit şi 
farisei şi învăţători ai legii din toate satele Galileii, din Iudeea şi din 
Ierusalim. Îţi poţi imagina mulţimea care era acolo? Erau mulţi oa-
meni în casă, dar şi în afara ei. 

Ce făcea Domnul Isus acolo? El predica. Le spunea oamenilor des-
pre Dumnezeu, Tatăl Său. Ştia că oamenii au nevoie să audă despre 
El. Ei citiseră Vechiul Testament, prima parte a Bibliei. Fariseii şi 
învăţătorii legii cunoşteau bine Cuvântul lui Dumnezeu, dar mulţi 
dintre ei nu-L cunoşteau pe Dumnezeu. 

Îl cunoşti tu pe Dumnezeu? Ştii că El este sfânt? Aceasta înseamnă 
că El niciodată nu gândeşte, nu spune şi nu face ceva rău. El este 
diferit. Noi toţi gândim, spunem şi facem lucruri rele. Dumnezeu 
numeşte aceste lucruri rele „păcate“. El ne-a iubit atât de mult, încât 
L-a dat pe Fiul Lui pentru noi, ca tu şi eu să putem să trăim într-o 
zi cu El în cer. Dar El nu trece cu vederea păcatele noastre şi nu 
acceptă ca păcatul să intre în cer, în locul minunat în care locuieşte 
El. De aceea, întrucât păcatul ne desparte de Dumnezeu, problema 
păcatului nostru trebuie rezolvată, pe calea aleasă de El, adică prin 
Domnul Isus. Despre lucruri ca acestea vorbea Domnul Isus mulţimii 
adunate în acel loc.

În timp ce Îl ascultau, dintr-odată nişte oameni au început să se 
împingă unii pe alţii. 

„Hei, nu puteţi să intraţi! Nu vedeţi că nu mai este loc?“, murmurau ei. 

Cine încerca să intre în casă? 

Planşa 1-2

În Capernaum trăiau patru oameni care aveau un prieten bolnav. Bi-
blia ne spune că el era paralizat. Nu putea să-şi mişte picioarele. Care 
sunt câteva din lucrurile pe care acest om nu putea să le facă?
Aşteaptă răspunsul copiilor.

Biblia nu ne spune de cât timp era paralizat. Poate că a fost un timp 
în viaţa lui când a putut să meargă, să alerge, să se joace, dar acum 
nu putea să se descurce singur, ci trebuia să depindă de alţii să-l ajute 
în orice lucru. Ce trist!

Dar acest om mai avea o problemă. Ca toţi ceilalţi oameni de pe 
pământ, şi el s-a născut păcătos. Şi tu ai fost născut aşa. Nimeni nu 
te-a învăţat să faci lucruri rele, şi totuşi, ştii să păcătuieşti. Şi eu sunt 
la fel. Biblia spune că: „Nu este nici unul care să facă binele, nici 
unul măcar“ (Romani 3:12). Poate te gândeşti: „Dar eu nu am fost 
aşa de rău ca alţi copii!“ N-ai spus niciodată: „Nu-mi place păpuşa 

Arată pe o hartă cetatea Capernaum 
şi Marea Galileii. Cetatea Caper-
naum a devenit centrul lucrării 
Domnului Isus, după ce El a fost 
respins în Nazaret.

Când predai despre păcat, spune 
copiilor ce este acesta; dă exemple, 
avertizează-i de pedeapsa pentru 
păcat şi adaugă un verset potrivit. 
Ajută copilul nemântuit să vadă că 
a păcătuit şi că are nevoie de Mân-
tuitorul, Domnul Isus.

Pune-i pe preşcolari să mimeze că 
sunt mulţimea care stă şi ascultă. 

Pune-i pe preşcolari să numere 
până la patru.
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asta“ sau „Vreau să-mi cumpere mama altă maşinuţă“? Deşi ai atât 
de multe jucării, eşti nemulţumit, şi îţi doreşti tot mai multe. Sau 
poate când mergi la şcoală şi îi vezi pe prietenii tăi purtând haine la 
modă, îi invidiezi şi spui în sinea ta: „Ce n-aş da să am şi eu haine 
ca ale lor“. Sau „Ce mult mi-aş dori o bicicletă ca a colegului meu“. 
Poate ai intrat într-un magazin alimentar şi, când nu te-a văzut ni-
meni, ai furat o ciocolată. Poate ţi-ai spus: „Este aşa de mică! Nu-i 
mare lucru.“ Ei bine, toate aceste lucruri rele pe care le faci – tot 
ce gândeşti, spui şi faci şi nu-I place lui Dumnezeu – sunt numite 
în Biblie, păcate. Prin ceea ce faci nu păcătuieşti numai împotriva 
părinţilor, a colegilor sau a celor din jur, ci în primul rând împotriva 
lui Dumnezeu. Acest om a păcătuit şi el împotriva lui Dumnezeu. 
Prietenii i-au spus într-o zi omului bolnav: „Isus a venit în satul nos-
tru. El te poate vindeca. A vindecat pe mulţi, în multe ocazii.“
„Oh, chiar poate să mă vindece şi pe mine?“, s-a gândit probabil 
omul în sinea lui. 
Prietenii l-au luat şi l-au dus pe străzile Capernaumului, până la casa 
unde se af la Domnul Isus. Poate că stând aşa întins pe patul lui, 
inima a început să-i bată mai repede. Cred că s-a gândit:
„Ar f i minunat dacă Isus m-ar vindeca. Să pot şi eu să mă descurc 
singur, să nu mai aştept tot timpul să vină cineva să mă ajute, ar f i 
extraordinar!“
Mă întreb cum s-a simţit când a văzut marea mulţime de oameni din 
faţa casei. Va putea ajunge la Isus, ca El să-l vindece? Prietenii lui 
aşa credeau. 
Era un lucru bun că acei patru oameni doreau să ducă bolnavul la 
Isus. Dacă eşti mântuit, şi tu poţi să inviţi pe alţii la grupul de copii, 
ca şi ei să audă cum Domnul Isus le poate ierta păcatele. 

Planşa 1-3
Erau mulţi oameni acolo. Vor reuşi cei patru să intre în casă cu bol-
navul? Biblia ne spune că din cauza mulţimii adunate, n-au avut pe 
unde să-l ducă înăuntru. Prietenii lui au avut o idee. 
„Să ne suim pe acoperiş.“
Poate te gândeşti: „Cum, să-l suie pe acoperiş?“ Casele din Israel 
arată diferit de ale noastre. Acoperişurile din acel timp arătau ca 
nişte terase. Pe o latură a casei, în exterior, erau trepte care duceau 
pe acoperiş, iar acoperişul era plat. Probabil că au făcut eforturi mari 
să urce treptele. Când au ajuns pe acoperiş, au pus jos patul pe care 
era întins prietenul lor. 
„Ce faceţi?“, a întrebat omul paralizat. 
„Facem o gaură în acoperiş!“
Era praf peste tot. 
Să ne imaginăm că am f i fost şi noi înăuntrul acelei case. Să privim 
în sus. Ce se întâmplă? Este atât de mult praf! Trebuie să ne scuturăm 
praful de pe umeri. 
Mimează acest lucru împreună cu copiii. 

În Israel, casele aveau trepte până 
la acoperiş. Acoperişul era plat şi, 
de obicei, făcut din grinzi îmbinate, 
acoperite cu paie/stuf şi pământ sau 
ţigle de lut întărite.

Pune-i pe copii să mimeze această 
parte a povestirii, îndrumându-i ce 
trebuie să facă. Poţi aduce o ţiglă, 
pe care copiii să o atingă şi care îi 
va ajuta să-şi reamintească poves-
tirea.
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Poate că toţi oamenii s-au uitat la proprietarul casei. Poate că pro-
prietarul se uita la Domnul Isus. Toţi erau nedumeriţi. Dar Isus ştia 
ce se întâmpla. Eu cred că El S-a oprit din vorbire.

Planşa 1-4

Cei patru prieteni au coborât încet pe bolnav cu patul, ţinând bine de 
frânghii. Probabil oamenii se uitau miraţi. Nu mai văzuseră aşa ceva 
până atunci. Ce se va întâmpla acum? Ce va spune Isus? 

În f inal, patul lui a atins podeaua, în mijlocul mulţimii, chiar în faţa 
Domnului Isus.

Citim în Biblie că Isus a spus acestui om: „Fiule, păcatele îţi sunt 
iertate“ (Marcu 2:5). 

Oare Domnul Isus nu a observat că omul era paralizat? Desigur, El 
a văzut; dar El cunoştea şi cealaltă problemă a lui, care era mult mai 
gravă. Care era acea problemă gravă? Da, el era păcătos. Dar cum a 
putut Domnul Isus să spună: „Păcatele îţi sunt iertate?“ Poate El să 
ierte păcatele? 

Da, poate. Isus este Fiul lui Dumnezeu. La scurt timp după aceea, 
El avea să moară. Când era pironit pe crucea de lemn, Dumnezeu 
Îl pedepsea pentru toate păcatele acestei lumi – ale omului parali-
zat, ale tale şi ale mele. La amiază, când Domnul Isus era pe cruce, 
soarele nu s-a mai văzut. Timp de trei ore a fost întuneric. Dumnezeu 
Şi-a întors faţa de la Fiul Său, Domnul Isus. Fiul Lui plătea pentru 
păcatele noastre. Isus a fost părăsit de Dumnezeu Tatăl şi a fost lăsat 
singur. În f inal, Domnul Isus a strigat: „S-a sfârşit!“ (Ioan 19:30). 
Domnul Isus a plătit atunci pedeapsa pentru toate păcatele noastre. 
El a făcut tot ce I-a cerut Dumnezeu să facă pentru a ne mântui. De 
aceea, acum nu trebuie să mori şi tu, ca să plăteşti pentru păcate, 
f iindcă moartea Lui a fost îndeajuns. Tu trebuie doar să accepţi, prin 
credinţă, că El a plătit pentru păcatele tale şi să crezi în jertfa Lui. 
Astăzi, El este în cer, şi îţi poate ierta păcatele. De aceea a putut El 
să spună şi omului paralizat: „Păcatele îţi sunt iertate“. 

Planşa 1-5 

Îţi aminteşti ce alţi oameni importanţi se af lau în casă? Cine erau 
aceştia? 
Aşteaptă răspunsul copiilor.

Fariseii şi învăţătorii legii au cârtit în inimile lor, şi şi-au zis în ei 
înşişi: 

„Cine este Acesta, de rosteşte hule? Cine poate să ierte păcatele, 
decât singur Dumnezeu?“ (Luca 5:21).

Dar Domnul Isus le cunoştea gândurile. De ce? Fiindcă El este 
Dumnezeu, Dumnezeu Fiul. El S-a întors spre ei şi le-a spus ceva 
foarte important. Vrei să ştii ce le-a spus? Să citim din Biblie. 
Citeşte din Marcu 2:8b-11 sau roagă un copil mai mare să citească. 

Toţi copiii mimează că privesc în sus, 
pentru a vedea cum este coborât 
bolnavul printr-o deschizătură din 
acoperiş. 

Citeşte (sau roagă un copil mai 
mare să citească) aceste cuvinte 
din Biblie. 

Copilul nemântuit să înţeleagă că 
Domnul Isus a venit pe pământ să 
ia asupra Lui pedeapsa pentru toate 
păcatele oamenilor, şi că El poate 
să-l ierte. 

Arată cartonul cu adevărul evan-
ghelistic – „Domnul Isus poate să îţi 
ierte păcatele“.
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„Pentru ce aveţi astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai 
lesne (uşor): a zice slăbănogului (celui paralizat): «Păcatele îţi sunt 
iertate», ori a zice: «Scoală-te, ridică-ţi patul şi umblă»? Dar ca să 
ştiţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, «Ţie îţi 
poruncesc», a zis El slăbănogului, «scoală-te, ridică-ţi patul şi du-te 
acasă.»“

Domnul Isus le spunea parcă: „Am făcut o minune pe care nu o 
puteţi vedea – am iertat păcatele acestui om. Dar nu puteţi vedea 
aceasta. Acum, pentru a dovedi că ceea ce am făcut este real, voi 
face o minune, pe care o puteţi vedea – îl voi face pe acest om să 
meargă.“

Fiul omului are puterea să ierte păcatele. Aceasta a spus Domnul Isus. 
El este Mântuitorul promis de Dumnezeu. El este Dumnezeu Fiul şi 
are puterea să-ţi ierte şi ţie păcatele. Nu după ce vei muri, ci aici pe 
pământ. Biblia spune: „… oricine crede în El capătă, prin Numele 
Lui, iertarea păcatelor“ (Fapte 10:43b). Trebuie să-I mărturiseşti Lui 
păcatele tale şi să crezi că El a luat asupra Sa pedeapsa pentru ele. 
Nici o altă persoană nu-ţi poate ierta păcatele – nici un sfânt, nici un 
preot sau pastor, nici un predicator, nici părinţii tăi; doar Domnul 
Isus. Dacă niciodată nu I-ai cerut Domnului Isus să-ţi ierte păcatele, 
fă acest lucru chiar astăzi. Dacă vrei să faci aceasta, dar sunt anumite 
lucruri pe care nu le înţelegi, vino la sfârşitul programului şi spune-mi. 
Voi f i aici (desemnează locul), şi îţi voi arăta din Biblie cum poţi să ai 
păcatele iertate. Isus a spus tuturor celor ce erau de faţă la această 
minune, că El are puterea să ierte păcatele. 

Planşa 1-6 

Cum putea Domnul Isus să dovedească faptul că El era Dumnezeu, 
şi că poate să ierte păcatele? 

Ca să dovedească aceasta, El a spus bolnavului: „Scoală-te, ridică-ţi 
patul şi du-te acasă!“ (Marcu 2:11).

Toţi priveau cu atenţie ce avea să se întâmple. Unii poate şi-au făcut 
loc să vadă mai bine. Prietenii celui paralizat priveau şi ei de pe 
acoperiş. De îndată ce Domnul Isus i-a poruncit să se scoale, omul 
şi-a mişcat trupul şi s-a ridicat. Nu-i venea să-şi creadă ochilor. 
Extraordinar! Picioarele îi erau îndeajuns de puternice pentru a-l 
susţine. Putea să meargă! 

Omul şi-a luat patul, a ieşit afară în faţa tuturor şi s-a dus acasă. 
Oamenii spuneau: „Lăudat să f ie Dumnezeu!“ „Nu am mai văzut 
niciodată aşa ceva!“

Prietenii lui erau atât de fericiţi! Acest om a mers acasă iertat şi vin-
decat.

Planşa 1-7 

Şi tu poţi merge acasă iertat. Dacă vrei, mărturiseşte-I păcatele Dom-
nului Isus şi spune-I: „Doamne Isuse, îmi pare rău pentru păcatele 
pe care le-am făcut. Cred că atunci când ai murit pe cruce, ai fost 

Era mai uşor să spui cuiva că păca-
tele îi sunt iertate, f iindcă acest fapt 
nu era vizibil. Să spui că o persoană 
este vindecată este mai greu, f iindcă 
aceasta este vizibil. Prin vindecarea 
şi iertarea păcatelor acelui om, 
Domnul Isus a dovedit puterea şi 
autoritatea Sa de Dumnezeu.

„Scoală-te … şi du-te acasă.“ Pune-i 
pe preşcolari să mimeze că umblă, 
după ce au stat o perioadă lungă de 
timp imobilizaţi la pat. 
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pedepsit şi în locul meu. Îţi mulţumesc că eşti viu, şi mă poţi ierta.“ 
Biblia spune că El te va ierta (Fapte 10:43b, 1 Ioan 1:9). 

Dacă ai venit la Domnul Isus şi ştii că eşti iertat, gândeşte-te la prie-
tenii tăi, care au nevoie de iertarea Lui. Roagă-te pentru ei şi f ii şi tu 
ca prietenii celui paralizat. Spune-le că Domnul Isus îi poate ierta. 

Întrebări recapitulative

1. Unde s-au adunat oamenii din povestire, ca să-L asculte pe Dom-
nul Isus? (Într-o casă din Capernaum.)

2. Care au fost cele două probleme ale omului paralizat? (Era 
păcătos şi paralizat.)

3. Cum au reuşit prietenii lui să-l aducă în faţa Domnului Isus? (Au 
făcut o deschizătură în acoperiş.)

4. Care sunt câteva păcate pe care le fac copiii? (Sunt posibile mai 
multe răspunsuri. Exemplele din lecţie sunt: nemulţumire, invi-
die, furt.) 

5. De ce poate Domnul Isus să ierte păcatele? (El este Dumnezeu, 
şi a fost pedepsit pe cruce pentru păcatele noastre.)

6. Ce gândeau fariseii, când Domnul Isus a iertat păcatele acestui 
om? (Nimeni nu poate să ierte păcatele, decât Dumnezeu.)

7. Ce a făcut Domnul Isus, pentru a le dovedi că El este Dumnezeu, 
şi că într-adevăr a iertat păcatele acestui om? (A spus omului 
paralizat să se ridice şi să meargă.)

8. Ce au făcut oamenii când au văzut mergând pe cel ce fusese pa-
ralizat? (Au fost uimiţi, şi au început să-L laude pe Dumnezeu.)

9. Ce trebuie să faci ca să ai păcatele iertate? (Să crezi că Domnul 
Isus a murit în locul tău.)

10. Ce spune Faptele apostolilor 10:43b cu privire la iertare? („… ori-
cine crede în El, capătă, prin Numele Lui, iertarea păcatelor.“)

Activitate 

Invită un prieten
Fotocopiază invitaţia de la pagina 46, şi completează spaţiile goale cu data, locul, 
ora, etc. Fiecare copil care doreşte, poate lua una sau două invitaţii. 

Gândeşte-te la un prieten, poate la cineva din clasa ta sau din cartierul 
tău, care crezi că are nevoie să vină la programul cu copiii. Nu ar f i 
minunat dacă ar veni la Grupul Vestea Bună şi ar auzi despre Domnul 
Isus? Poţi lua una din aceste invitaţii (arată o invitaţie), să o colorezi şi 
să i-o dai. Roagă-te pentru el/ea în f iecare zi a săptămânii următoare, 
şi cere-I lui Dumnezeu o ocazie în care să-l inviţi la următoarea întâl-
nire a grupului.

Dacă ai copii mântuiţi în grup, arată 
cartonul cu aplicaţia pentru copilul 
mântuit: „Spune şi altora că Domnul 
Isus îi poate ierta.“
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Activitate

Prietenul la nevoie se cunoaşte

Faceţi scenete cu câteva situaţii în care se pot regăsi copiii: un prieten 
este bolnav, se simte singur, şi-a pierdut telefonul, părinţii divorţează, 
i-a murit cineva din familie, ia note mici la şcoală etc.). Unul dintre 
copii va f i prietenul în nevoie. Cere celorlalţi copii să arate moduri 
în care ar putea să-l ajute pe cel în nevoie.

Pentru preşcolari: Sugerează situaţii cu care preşcolarii se pot iden-
tif ica (de exemplu: nu are jucării sau prieteni de joacă, nu are mamă 
sau tată, a căzut şi s-a lovit etc.).
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Text biblic pentru învăţător
Marcu 4:35-41
Matei 8:18, 23-27
Luca 8:22-23

Adevăr central
Isus este Domn peste toate 

Aplicaţie
Nemântuit: Pocăieşte-te de păcatele tale. 

Mântuit:  Ascultă de Cuvântul Său în f iecare zi. 

Verset de memorat
Recapitulare Faptele apostolilor 10:43b

Ajutoare vizuale
planşe: 2-1 până la 2-7 ♦

 fâşii de carton cu următoarele cuvinte: „Isus  ♦
este Domn peste toate“ (adevărul evanghelistic 
al lecţiei) şi „Ascultă de Cuvântul Său în f iecare 
zi“ (aplicaţia pentru copilul mântuit)

Schiţa lecţiei

Introducere

Ai mers vreodată într-o barcă cu vâsle? 

Desfăşurarea evenimentelor

1.  Domnul Isus le cere ucenicilor să traverseze 
Marea Galileii

Dumnezeu a creat toate lucrurile

2. S-a stârnit o furtună mare

3. Ucenicii sunt în pericol 
Din cauza păcatului 

şi tu eşti în pericol

4. Pierim!

5.  Domnul Isus ceartă vântul şi valurile: „Taci! 
Fără gură!“

Domnul Isus a ascultat de Tatăl

Punctul culminant

Marea s-a liniştit! 

Concluzia

„Cine este Acesta, de-L ascultă chiar vânturile 
şi marea?“

Lecţia 2
Potolirea furtunii
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Prezentarea Evangheliei

Pune patru ajutoare să vină în faţă şi să ţină imaginile. Fiecare, în ordinea dată, 
să spună partea din mesajul Evangheliei, legată de imaginea pe care o ţine în 
mână. (Dacă nu ai patru ajutoare, pune patru copii să ţină imaginile, şi spune tu 
semnif icaţia. Poţi să-i întrebi şi pe copii, şi să completezi doar ceea ce ei nu ştiu.) 

Cercul auriu

Dumnezeu este Creatorul – El te-a creat.  ♦

Dumnezeu este sfânt – fără păcat.  ♦

Dumnezeu te iubeşte.  ♦

Biblia spune: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea …“  ♦
(Ioan 3:16).

Inima întunecată

Păcat înseamnă că vrei să mergi pe calea ta, şi nu pe calea lui  ♦
Dumnezeu.

Şi tu şi eu ne-am născut păcătoşi.  ♦

Biblia spune: „Toţi au păcătuit …“ (Romani 3:23).  ♦

Noi păcătuim astfel …  ♦ (dă exemple de păcat). 

Pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcat este moartea veşnică –  ♦
despărţirea de El pentru totdeauna.

Crucea roşie

Domnul Isus este Fiul lui Dumnezeu.  ♦

Domnul Isus a trăit o viaţă fără păcat. ♦

Domnul Isus a murit pe cruce pentru a lua asupra Lui pedeapsa  ♦
pentru păcatele noastre. 

Biblia spune: „… sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de  ♦
orice păcat“ (1 Ioan 1:7b).

Domnul Isus a murit şi a înviat. ♦

Acum este viu şi este în cer.  ♦

Inima curată

Trebuie să recunoşti că ai păcătuit.  ♦

Trebuie să crezi că Domnul Isus a murit pe cruce pentru tine.  ♦

Biblia spune: „Crede în Domnul Isus, şi vei f i mântuit“ (Faptele  ♦
apostolilor 16:31). 

Foloseşte ajutoarele vizuale de la 
sfârşitul cărţii cu planşe. Taie pe 
liniile punctate.
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Lecţia
Aţi mers vreodată într-o barcă cu vâsle? Eu am mers şi a fost foarte 
frumos. Dar când mi-a venit mie rândul să vâslesc, mi s-a părut greu. 
Trebuia să trag tare de vâsle, cu ambele braţe deodată. M-am bucurat 
când am ajuns la mal.

Planşa 2-1 

Domnul Isus cu ucenicii traversau Marea Galileei. Ucenicii se price-
peau la vâslit. Ştiţi de ce? 
Aşteaptă răspunsul copiilor. 

Da, mulţi dintre ei erau de meserie pescari. Ei foloseau corăbii. Si-
mon Petru, Andrei, Iacov şi Ioan cunoşteau multe lucruri despre 
corăbii şi navigarea lor. 
Într-o zi, după ce Domnul Isus vorbise oamenilor pe marginea mării, 
El a spus ucenicilor: „Haideţi să mergem în partea cealaltă a mării.“
Biblia spune că au dat drumul mulţimii, s-au urcat într-o corabie şi 
au început să vâslească. 
Îşi dădeau ucenicii seama cine era Isus cu adevărat? Înţelegeau ei 
că El este Domn peste toate? El a creat toate lucrurile (Ioan 1:3) – 
marea, cerul … şi ce a mai creat? 
Aşteaptă răspunsul copiilor.

Dumnezeu stăpâneşte asupra soarelui şi a lunii. El le spune când să 
răsară şi când să apună. El stăpâneşte asupra norilor şi spune mării 
cât de departe să înainteze. În Biblie citim: „El spune zăpezii: «Cazi 
pe pământ!»“ (Iov 37:6). El este Creatorul. El ne-a creat. Fiindcă El 
este Domn peste toate, El are dreptul să ne spună ce trebuie să facem. 
El ştie ce este bine pentru noi, iar noi trebuie să Îl ascultăm. El a spus 
ucenicilor să urce în corabie şi să treacă de cealaltă parte a mării; şi 
ei au ascultat. Şi noi trebuie să ascultăm de Dumnezeu. Ca să ştim 
ce ne spune El, trebuie să citim Biblia. În ea este scris cum putem 
să f im mântuiţi, iertaţi de păcatele noastre, şi cum să trăim pe acest 
pământ în ascultare de El. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, de 
aceea trebuie să-l citim şi să-l împlinim. În felul acesta ascultăm de 
Domnul Isus. Ucenicii Domnului Isus au ascultat de El, şi au făcut 
ce le-a spus. 
În timp ce înaintau cu corabia, poate că povesteau despre pildele au-
zite în acea zi. Noaptea era frumoasă, iar marea părea atât de calmă. 

Planşa 2-2 

Dar, dintr-odată, pe mare s-a stârnit o furtună de vânt aşa de puternică, 
încât arunca valurile în corabie, aşa că mai că se umplea corabia. Să 
presupunem că suntem acolo. Haideţi să vâslim şi noi împreună cu 
ucenicii, în lupta cu valurile.
Pune copiii mici să mimeze că vâslesc. 

Poate că ucenicii au strigat unii la alţii: „Vâsliţi mai tare! Haideţi să 
scoatem apa din corabie! Pierim!“
Spune-le copiilor când să se oprească.

Pune-i pe preşcolari să mimeze că 
urcă într-o barcă şi vâslesc. 

Arată o hartă, şi cere copiilor să gă-
sească pe ea Marea Galileii. Ara-
tă-le munţii din jurul mării, lucru care 
te va ajuta, când vei vorbi despre 
furtună. 

Este folositor pentru copii să vadă 
aşezarea geograf ică pe hartă. 

Corăbiile pentru pescuit, folosite de 
ucenici, erau suf icient de mari ca să 
încapă toţi, dar destul de mici pentru 
a se scufunda, în caz că prindeau un 
număr foarte mare de peşti. Unele 
din acele corăbii aveau pânze, 
dar probabil majoritatea, inclusiv 
aceasta, nu avea (vezi Marcu 6:48). 
Nelson‘s Illustrated Bible Dictionary, 
pag. 896.

Dealurile înalte şi văile înguste, care 
înconjoară marea Galileii funcţio-
nează ca nişte tunele pentru vânt, 
deseori producând pe neaşteptate 
furtuni şi rafale, în special pe înserate. 
The Bible Knowledge Commentary, 
N.T. Edition, pag. 122.

Arată cartonul cu adevărul evan-
ghelistic – „Isus este Domn peste 
toate“. 
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Ajută copilul nemântuit să înţeleagă 
gravitatea păcatului. Dă exemple 
potrivite pentru grupul tău de copii. 
Foloseşte pentru preşcolari astfel de 
exemple: să te baţi pentru o jucărie, 
să îmbrânceşti pe cineva, să nu faci 
ceea ce-ţi spune mama sau tata. 

Pune-i pe copii să mimeze această 
parte a povestirii. 

Planşa 2-3 

Erau într-un pericol foarte mare. Corabia se umplea tot mai mult cu 
apă şi se părea că nu va mai dura mult şi se va scufunda. Ucenicii 
erau înspăimântaţi. Îşi vedeau moartea cu ochii. Făceau făcut tot ce 
le stătea în putinţă să scape, dar nu le ajuta la nimic. 
Poate te gândeşti: „Nu am fost niciodată într-un mare pericol.“ Dar 
ştiai că tu te af li chiar acum într-un mare pericol? Biblia spune că: 
„… toţi au păcătuit (Romani 3:23). „Plata păcatului este moartea“ 
(Romani 6:23). Aceasta înseamnă că eşti în pericolul de a f i despărţit 
de Dumnezeu pentru totdeauna. Biblia numeşte această despărţire 
moarte veşnică, iad. Noi toţi suntem păcătoşi. Ai fost vreodată neas-
cultător de părinţii tăi? Te-ai mâniat vreodată pe părinţii tăi, şi le-ai 
răspuns obraznic? Poate ai spus: „Nu, nu vreau să fac asta!“ Poate 
că mama ta ţi-a cerut să faci curat în cameră, dar tu i-ai răspuns 
supărat: „Să mai facă şi fratele meu“. Neascultarea de părinţi este un 
păcat împotriva lui Dumnezeu, iar păcatul trebuie pedepsit. Şi eu şi 
tu merităm să f im despărţiţi de Dumnezeu pentru totdeauna. Nu vom 
reuşi să f im buni, oricât de mult am încerca. Nu putem scăpa prin 
puterile noastre de acest mare pericol, pedeapsa păcatului. În acelaşi 
fel, ucenicii au încercat tot ce le era în putinţă, dar încă se af lau în 
mare pericol. 
Probabil continuau să strige unul la altul: 
„Andrei, vâsleşte mai tare!“
„Şi tu, Ioane!“
Dar valurile continuau să acopere corabia. Nu mai era nici o 
scăpare. 

Planşa 2-4 

Ce făcea Domnul Isus în timpul acesta? Să vedem ce ne spune Biblia. 
Citeşte din Biblie Marcu 4:38a. 

„Şi El dormea la cârmă pe căpătâi.“
Vezi tu, Domnul Isus avea un trup ca f iecare dintre noi. Singura 
diferenţă este că El nu a păcătuit niciodată. Într-un mod uimitor, El a 
fost în acelaşi timp om şi Dumnezeu, Dumnezeu Fiul. Ca om, El era 
obosit. Toată ziua vorbise oamenilor, iar acum se odihnea. Dormea. 
El ştie cum este să f ii obosit. 
Să citim ce au făcut ucenicii. 
Citeşte Marcu 4:38b. 

„Ucenicii L-au deşteptat şi I-au zis: «Învăţătorule, nu-Ţi pasă că 
pierim?»“ 
A auzit Domnul Isus strigătul lor? Valurile şi rafalele de vânt făceau 
un zgomot asurzitor. Biblia spune că El aude, când cineva Îl cheamă 
în ajutor (Ieremia 33:3). El te aude de f iecare dată când te rogi. 
Chiar şi când şopteşti sau te rogi în gândul tău. Când vii în rugăciune 
înaintea Domnului Isus şi Îi ceri să-ţi ierte păcatele, El te aude şi te 
iartă. 

Domnul Isus găsise la pupă un loc 
în care să doarmă, pe o pernă din 
piele, pe care obişnuiau să stea cei 
ce vâsleau. 

Pune-i pe preşcolari să mimeze că 
dorm. 

Întreabă: Tu ce ai f i făcut atunci, 
dacă erai unul dintre ucenici? Aş-
teaptă răspunsul copiilor. Dacă ei 
se identif ică cu personajele biblice, 
povestirea prinde viaţă pentru ei. 
Timpul de discuţie îi ajută pe copii 
să înţeleagă şi să-şi amintească 
lecţia. 
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Planşa 2-5 

Domnul Isus S-a ridicat în picioare. 

„Pentru ce sunteţi aşa de fricoşi?“, a spus El ucenicilor. 

Apoi s-a adresat vântului şi valurilor înfuriate. El a spus mării: „Taci! 
Fără gură!“

Isus a spus vânturilor şi valurilor ce să facă. El este Domn peste toate. 

Isus îţi spune şi ţie ce trebuie să faci. Nu doar că te-a creat, ci a şi 
murit pentru tine. Înainte să moară, Isus a fost dus în faţa marelui 
preot, unde a fost acuzat. Dar El nu a făcut niciodată ceva rău. În 
tot ceea ce făcea Şi-a ascultat întotdeauna Tatăl. Biblia spune că El 
nu S-a apărat în faţa minciunilor lor (Marcu 15:3-5). Când soldaţii 
Şi-au bătut joc de El, L-au tras de barbă şi L-au scuipat în faţă, El nu 
a răspuns. Nu a strigat să vină îngerii să îi doboare la pământ pe cei 
ce-L batjocoreau. A fost ca un miel tăcut. A suferit în locul nostru. 
Moartea Lui a fost singura cale prin care tu şi eu să f im iertaţi de 
păcatele noastre. Domnul Isus Şi-a ascultat Tatăl şi a mers la cruce. 
Isus a înviat după trei zile şi astăzi este în cer, împreună cu Tatăl. El 
este Domn peste toate. El are dreptul să-ţi spună ce să faci, la fel cum 
a avut dreptul să spună şi vântului şi mării să se liniştească.

Oh, valurile erau atât de mari! Cum să le potolească doar câteva 
cuvinte? Vântul era atât de năprasnic! Cum să reuşească vocea Dom-
nului Isus să îl liniştească? 

Probabil că ucenicii se gândeau: „Aşa ceva este imposibil!“ 

Planşa 2-6 

Dar, dintr-odată, vântul s-a potolit şi valurile s-au liniştit. Ascultaţi 
ce spune Biblia. 
Citeşte tare şi clar versetul din Marcu 4:39. 

„El S-a sculat, a certat vântul, şi a zis mării: «Taci! Fără gură!» Vân-
tul a stat; şi s-a făcut o linişte mare.“

Ucenicii priveau uimiţi unii la alţii. Nu mai văzuseră niciodată aşa 
ceva. Nu mai erau în primejdie acum. 

„Tot n-aveţi credinţă?“, i-a întrebat Isus. 

Plini de uimire şi teamă, au început din nou să vâslească.

Ucenicii se întrebau între ei: „Cine este Acesta, de Îl ascultă chiar şi 
vântul şi marea?“ 

Planşa 2-7 

Isus îţi spune şi ţie ce trebuie să faci. El a făcut pentru tine tot ceea ce 
trebuia. A murit şi a înviat. Ce vei face tu, ştiind ce a făcut El pentru 
tine? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune … 
Citeşte din Biblie Fapte 3:19. 

„Pocăiţi-vă, dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se 
şteargă păcatele“. 

Ajută copiii nemântuiţi să vadă 
cât de minunată este dragostea 
lui Dumnezeu pentru ei, în ciuda 
păcatelor lor împotriva Lui. 

Invită-i pe copii să-L primească pe 
Domnul Isus. 

Cuvintele Lui şi efectul lor au arătat 
autoritatea Sa, ca Domn peste 
toate. 
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Arată cartonul cu aplicaţia pentru 
copilul mântuit: „Ascultă în f iecare 
zi de Cuvântul Său “. 

Stai de vorbă cu copiii care au rămas 
la urmă. Vezi îndrumările de la sfâr-
şitul textului: „Sfătuirea copilului care 
vrea să vină la Hristos“.

Să te pocăieşti înseamnă să îţi pară rău de păcatele pe care le-ai făcut 
şi să renunţi la ele; adică să crezi că Domnul Isus te iartă şi te ajută 
să nu le mai faci. Este ca şi cum te întorci din drumul tău şi mergi în 
direcţia opusă. 
Arată copiilor aceasta, mergând într-o direcţie, oprindu-te, şi apoi întorcându-te 
în direcţia opusă. 

Dacă nu te-ai întors de la calea ta păcătoasă la Domnul Isus, poţi să 
faci lucrul acesta acum. Chiar acolo unde stai, poţi să te rogi şi să-I 
spui: „Doamne Dumnezeule, îmi pare rău pentru păcatele pe care 
le-am făcut. Cred că Domnul Isus a murit şi pentru păcatele mele. 
Iartă-mi, Te rog, păcatele şi ajută-mă să trăiesc aşa cum vrei Tu.“ 
Când Îi ceri lui Dumnezeu să-ţi ierte păcatele, El aude rugăciunea ta 
şi te iartă. 

Voia Lui este să asculţi de El, renunţând la păcatele tale şi urmân-
du-L pe El. Dacă nu ştii ce trebuie să faci, spune-mi la sfârşitul 
programului, şi îţi voi arăta din Biblie ce trebuie să faci. Voi f i … 
(desemnează locul).

Dacă ai crezut în Domnul Isus, şi ştii că eşti mântuit, El îţi spune ce 
trebuie să faci mai departe. Citeşte Cuvântul Lui în f iecare zi, şi fă 
ceea ce îţi spune. 
Dacă sunt în grup şi copii mântuiţi, poţi dezvolta aplicaţia astfel: 

Când citeşti în Biblie: „Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri“ 
(Efeseni 6:1), cum poţi să pui în practică acest lucru?
Aşteaptă răspunsul copiilor.

Când citeşti: „Fiţi răbdători cu toţi“ (1 Tesaloniceni 5:14), cum poţi 
împlini acest verset?

Când citeşti: „Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile“ (1 
Tesaloniceni 5:18), când şi unde poţi să pui aceasta în aplicare? 

Domnul Isus a vorbit vântului şi valurilor, şi ele l-au ascultat. Dar tu? 
Încheie lecţia cu rugăciune. Cere-I lui Dumnezeu să-i ajute pe copii să se întoarcă 
de la păcatele lor şi să asculte de El. 

Întrebări de recapitulare

1.  Ce a spus Domnul Isus ucenicilor să facă? (Să traverseze Marea 
Galileii.) 

2. De ce are Domnul Isus dreptul să ne spună ce să facem? (El este 
Dumnezeu, şi El ne-a creat.)

3. Ce s-a întâmplat pe neaşteptate în povestire? (A izbucnit o furtună 
năprasnică.)

4. Care era marele pericol? (Să se înece.)

5. Care este marele pericol în care ne af lăm noi? (Să f im despărţiţi 
pentru totdeauna de Dumnezeu.)

6. Ce au făcut ucenicii, când au văzut că erau în pericol să se înece? 
(L-au trezit pe Domnul Isus, şi I-au cerut să-i ajute.)
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7. Cum poţi să-I ceri Domnului Isus să-ţi ierte păcatele? (Trebuie 
să mă rog şi să-I spun că eu cred din toată inima că El este Sin-
gurul care îmi poate ierta păcatele. Trebuie să cred că moartea 
Sa pe cruce este suf icientă pentru mântuirea mea.) 

8. De ce poate Domnul Isus să ne scape de pedeapsa păcatului? 
(Fiindcă Dumnezeu Tatăl L-a pedepsit pe Domnul Isus în locul 
nostru şi L-a înviat din morţi, pentru a arăta că moartea Sa este 
suf icientă.)

9. Cine a ascultat de poruncile Domnului Isus în această povestire? 
(vântul şi valurile)

10. Ce spune versetul din Faptele apostolilor 10:43b? („… oricine 
crede în El, capătă, prin Numele Lui, iertarea păcatelor.“)

Activitate

Vreau să ascult de Dumnezeu
Fotocopiază corabia de la pagina 47.
Scrie pe imaginea cu corabia situaţii în care vrei să asculţi de 
Dumnezeu în această săptămână. 

Activitate 

Ce ai face dacă …? 
Discută cu copiii diferite situaţii prin care ei pot trece, şi cere-le să 
sugereze moduri în care pot asculta de Dumnezeu în acele situaţii. 
Foloseşte întrebări ca: „Ce ai face, dacă …?“ De exemplu: 

Ce ai face dacă mama ta ţi-ar da o mâncare care nu-ţi place? 

Ce ai face dacă, în ciuda faptului că eşti un jucător bun, nu ai f i ales 
în echipa de fotbal? 

Ce ai face dacă, ai uita să-ţi faci tema, şi profesoara ţi-ar cere să i-o 
prezinţi? 

Încheie, accentuând faptul că Dumnezeu va ajuta pe copilul mântuit 
să facă ceea ce este bine.

Scrie pe bucăţi de hârtie situaţii în 
care se pot regăsi copiii. Pune-le 
într-un plic, şi cere copiilor să extragă 
pe rând câte un bileţel. 
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Text biblic pentru învăţător
Ioan 4:1-42

Adevăr central
Viaţa veşnică este un dar din partea lui Dumnezeu.

Aplicaţie
Nemântuit: Primeşte astăzi viaţa veşnică.

Mântuit:  Spune celor din jurul tău, chiar şi 
celor ce nu sunt acceptaţi de ceilalţi, 
că Dumnezeu îi iubeşte şi vrea să le 
dea viaţa veşnică. 

Observaţii pentru învăţător
Ca introducere, arată copiilor o hartă a Israelului 
din timpurile biblice, şi ajută-i pe copiii mai mari 
să găsească pe hartă locurile menţionate în lecţie. 
Spune-le denumirile oraşelor din Biblie, şi f ii pre-
gătit să spui câteva lucruri despre istoria sama-
ritenilor. Samaritenii au fost iudei care, cu mulţi 
ani în urmă, s-au amestecat cu alte popoare. Din 
acest motiv, iudeii îi dispreţuiau atât de mult pe 
samariteni, încât ocoleau Samaria.

Verset de memorat
„Fiindcă plata păcatului este moartea; dar darul 
fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în 
Isus Hristos, Domnul nostru.“ (Romani 6:23)

Ajutoare vizuale
planşe: 3-1 până la 3-7 ♦

 fâşii de carton cu următoarele cuvinte: „Viaţa  ♦
veşnică este un dar din partea lui Dumnezeu“ 
(adevărul evanghelistic al lecţiei) şi „Spune 
celor din jurul tău, chiar şi celor ce nu sunt 
acceptaţi de ceilalţi, că Dumnezeu îi iubeşte şi 
vrea să le dea viaţa veşnică“ (aplicaţia pentru 
copilul mântuit)

Schiţa lecţiei

Introducere

Găseşte oraşele pe hartă

Desfăşurarea evenimentelor

1.  Isus şi ucenicii pleacă din Iudeea, şi trec 
prin Samaria 

Dumnezeu îi iubeşte 
pe toţi oamenii

2.  Isus Se aşează lângă fântână, şi acolo 
întâlneşte pe femeia samariteancă 

Păcatul te face să te simţi vinovat

3.  Isus – „Dă-Mi să beau!“ 
Domnul Isus a murit, 

pentru a ne da viaţa veşnică

4.  Femeia samariteancă – „dă-mi această apă“  

Punctul culminant

Femeia samariteancă merge înapoi în cetate – 
„Veniţi de vedeţi un Om …“  

Concluzia

Oamenii din Sihar cred în Domnul Isus
Darul lui Dumnezeu este viaţa veşnică, 

prin Isus Hristos

Lecţia 3
Samariteanca 
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Predarea versetului de memorat

„Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumne-
zeu este viaţa veşnică, în Isus Hristos, Domnul nostru.“ (Romani 6:23)

Introducere
Foloseşte un obiect, împachetat ca un cadou, şi spune-le copiilor că vrei 
să dai acest dar unui copil care nu a minţit niciodată (bineînţeles că nu 
se va găsi nimeni în grup), apoi alege un copil căruia să i-l dai, chiar 
dacă nu merită. Îl poţi întreba: Cine a plătit pentru acest dar? 

Propoziţie de legătură
La fel şi Dumnezeu ne-a făcut un dar, chiar dacă nu îl merităm: viaţa 
veşnică. 

Prezentare
Despre acest dar al lui Dumnezeu găsim scris în Romani 6:23. Învăţă-
torul citeşte versetul sau roagă un copil să-l citească.

Repetiţie
Toţi copiii de două ori, mai întâi rar, apoi normal.

Explicaţie
„Fiindcă plata păcatului este moartea …“ – Din cauza păcatului, noi 
trebuie să murim, adică să f im despărţiţi pentru totdeauna de Dumnezeu. 
Aceasta ni se cuvine. Dumnezeu nu poate sta la un loc cu păcatul, şi de 
aceea noi trebuie să f im despărţiţi de El. Dar Dumnezeu ne-a dat o cale 
de a ne împăca cu El.

Repetiţie
Două echipe – prima echipă citeşte prima parte a versetului, iar a doua 
echipă a doua parte, ca un răspuns la ceea ce a spus prima echipă; apoi 
se pot inversa rolurile.

Explicaţie
„Dar darul fără plată a lui Dumnezeu este viaţa veşnică …“ – Ce ne 
spune versetul că este viaţa veşnică? (Lasă copiii să răspundă.) Un dar 
fără plată (sau cadou). Dumnezeu ne oferă viaţa veşnică în dar, pentru 
că ne iubeşte.

Repetiţie
Băieţii formează o echipă şi spun versetul, apoi fetele.

Explicaţie
„… prin Isus Hristos, Domnul nostru.“ – Biblia ne spune că Dumnezeu 
L-a trimis pe Fiul Său, Domnul Isus, ca să moară pentru păcatele noas-
tre. Astfel El a plătit în locul nostru pentru păcat, murind pe cruce, deşi 
nu merita să moară, pentru că El nu avea păcat.

Repetiţie
Copiii sunt împărţiţi pe echipe: băieţi – fete; f iecare echipă îl spune o dată. 

Aplicaţie pentru copilul nemântuit
Dumnezeu vrea să dea viaţa veşnică oricărei persoane. Dacă tu nu o ai 
încă, poţi să o primeşti chiar acum, crezând că Domnul Isus a murit şi 
pentru tine. Vorbeşte cu El în rugăciune. Spune-I că tu crezi că Domnul 
Isus a murit şi pentru tine. Când crezi în El, primeşti viaţa veşnică. 

Repetiţie 
Pune câţiva copii să spună versetul din memorie.
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Lecţia
Arată clasei harta Israelului din timpul Vechiului Testament, şi cere-le copiilor 
mai mari să găsească pe ea diferite localităţi. Pentru copiii preşcolari, poţi sim-
plif ica şi scurta această introducere.

Unde S-a născut Domnul Isus? 
Aşteaptă răspunsul copiilor.

În Betleemul din Iudeea. 
Cere cuiva să arate localitatea pe hartă. 

Localitatea se af lă în sudul Israelului. Dar Domnul Isus a crescut în 
Nazaret. Unde se af lă Nazaretul? 
Arată pe hartă. 

În nord, în Galileea. Ce regiune se af lă în mijloc? 
Arată copiilor pe hartă această regiune. 

Samaria. Cine locuia în Samaria? Samaritenii. Cine erau samari-
tenii? Erau iudei care, cu mulţi ani în urmă, se amestecaseră cu alte 
popoare, care nu erau evrei. Din acest motiv, iudeii din Iudeea şi 
Galileea îi dispreţuiau pe samariteni. Nu vorbeau cu ei. Dacă cineva 
voia să meargă din Iudeea în Galileea, folosea o rută mult mai lungă, 
doar ca să nu treacă prin Samaria. 

Planşa 3-1 

Într-o zi, Domnul Isus a plecat împreună cu ucenicii Săi din Iudeea 
şi S-a dus în Galileea. Ştiţi ce a făcut Domnul Isus atunci? Ceva ce 
iudeii n-ar f i făcut niciodată.
Aşteaptă răspunsul copiilor. 

Da, a trecut prin Samaria. Poate că ucenicii erau îngrijoraţi de acest 
lucru, dar nu îndrăzneau să-L întrebe de ce trece pe acolo. 

De ce a trecut Domnul Isus prin Samaria? Fiindcă El îi iubea pe sa-
mariteni. Dumnezeu iubeşte pe toţi oamenii, de pe toate continentele, 
din toate ţările, oameni de orice culoare sau rasă. Biblia ne învaţă că 
„… atât de mult a iubit Dumnezeu lumea …“ (Ioan 3:16). Aceasta îi 
include pe toţi – pe tine, pe mine, pe cei înalţi, pe cei mici de statură, 
pe cei bătrâni şi pe cei tineri. Poate te consideri prea mic, dar El te 
iubeşte. Poate părinţii tăi nu sunt bogaţi, dar El te iubeşte. Poate crezi 
că nu ai calităţi sau abilităţi deosebite, dar El te iubeşte. El i-a iubit 
pe iudei, şi i-a iubit şi pe samariteni. El Îi iubeşte pe toţi, şi doreşte 
ca toţi să vină la mântuire. De aceea a trecut El prin Samaria. Ca şi 
creştini, trebuie să ne asemănăm cu Domnul Isus. Trebuie să spunem 
Vestea Bună despre Domnul Isus Hristos, chiar şi acelora care nu 
sunt acceptaţi de cei din jur. 

Planşa 3-2 

Domnul Isus şi ucenicii au ajuns la o fântână din apropierea cetăţii 
Sihar, fântână săpată de Iacov cu multe sute de ani înainte. Ucenicii 
au mers în cetate să cumpere ceva de mâncare, iar Isus S-a aşezat 
lângă fântână. Era pe la ceasul al şaselea, ceea ce însemna ora prân-
zului. Era cald, şi Isus era obosit de călătorie. Şi El era om, cu un trup 

Citeşte din Biblie pentru a da auto-
ritate învăţăturii date. 

Dacă este cald, ia cu tine apă şi pa-
hare de unică folosinţă, şi serveşte-i 
pe preşcolari acum sau mai târziu în 
timpul lecţiei.

Arată pe hartă ruta directă şi ruta 
ocolitoare, în jurul Samariei (pe malul 
de est al Iordanului) pe care mergeau 
majoritatea evreilor. 
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Discută cu copiii cum ar f i să cari 
apă cu găleata de la fântână în f ie-
care zi. 

Pune-i pe preşcolari să mimeze că 
scot apă din fântână şi o duc acasă 
cu găleata. 

Citeşte din Biblie sau roagă un copil 
mai mare să citească. 

Arată cartonul cu adevărul evan-
ghelistic – „Viaţa veşnică este darul 
lui Dumnezeu“. 

ca al nostru. El nu a păcătuit niciodată, dar a obosit, I-a fost sete şi 
I-a fost foame, la fel cum ne este şi nouă. 

În timp ce aştepta acolo, a venit o femeie, ca să scoată apă. Era una 
dintre locuitorii Samariei, locuitori pentru care El venise special, să-i 
întâlnească şi să-i ajute. Era singură. Acesta era un lucru neobişnuit, 
f iindcă obiceiul era ca toate femeile să vină împreună seara, când se 
mai răcorea puţin, să scoată apă din fântână. De ce venea ea acum, 
în miezul zilei? 

Îi era ruşine să f ie văzută de ceilalţi oameni din sat, f iindcă ea făcuse 
lucruri rele. Dar şi tu şi eu suntem la fel. Te-ai purtat vreodată rău cu 
prietenii tăi, ca apoi să-ţi f ie ruşine să mergi şi să te joci cu ei? Poate 
că s-a întâmplat să nu-ţi faci tema, iar apoi să nu vrei să mergi a doua 
zi la şcoală. Poate chiar ai chiulit din acest motiv. Păcatul te face să 
te simţi vinovat. Dar mai presus de toate, păcatul Îl întristează pe 
Dumnezeu. El nu poate accepta păcatul în prezenţa Sa. Pedeapsa 
pentru păcat este să f ii despărţit de Dumnezeu pentru totdeauna (Ro-
mani 6:23a). Dumnezeu trebuie să pedepsească pe oricine pentru 
păcatele lui, deci şi pe tine, şi pe această femeie. 

Pe măsură ce femeia se apropia, a văzut un om care stătea lângă fân-
tână. Probabil că a început să se frământe. Era un evreu! Oh, nu …

Poate că s-a gândit: „Scot apă repede şi plec imediat“.

Planşa 3-3 

„Dă-Mi să beau“, i-a spus Isus femeii samaritence. 

„Cum, Tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă?“, 
i-a răspuns ea. Dar Isus i-a spus: „Dacă ai f i cunoscut tu darul lui 
Dumnezeu, şi Cine sunt, tu Mi-ai f i cerut să-ţi dau apă vie“ (vezi 
Ioan 4:8-9).

Darul lui Dumnezeu? Apă vie? Ce fel de cuvinte sunt acestea? Fe-
meia nu înţelegea. Dar tu înţelegi despre ce vorbea Domnul Isus? 
Biblia ne spune că „darul lui Dumnezeu este viaţa veşnică, în Isus 
Hristos, Domnul nostru“ (Romani 6:23b). Viaţa veşnică este viaţa cu 
Dumnezeu pentru totdeauna. 

Dar femeia samariteancă nu a înţeles. Ea se gândea doar la apa din 
fântâna din faţa ei. 

„Doamne“, i-a zis femeia, „n-ai cu ce să scoţi apă; şi fântâna este 
adâncă; de unde ai putea să ai, dar, această apă vie?“

Atunci, Domnul Isus i-a spus ceva foarte important. 
Citeşte din Biblie sau roagă un copil mai mare să citească. 

„… oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va f i sete; 
ba încă, apa pe care i-o voi da Eu, se va preface în el într-un izvor de 
apă, care va ţâşni în viaţa veşnică“ (Ioan 4:14). 

Viaţa veşnică este un dar de la Dumnezeu – pentru această femeie, 
pentru tine şi pentru mine. Domnul Isus i-a spus femeii că El poate 
să-i dea viaţa veşnică. De ce? Deoarece El a lăsat cerul şi a venit jos 
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pe pământ. A permis soldaţilor să-L biciuiască, să-L scuipe şi să-şi 
bată joc de El. Şi-a dus crucea la Calvar şi a fost răstignit între doi 
tâlhari. A suferit foarte mult, iar apoi a murit pentru cei păcătoşi. Nu 
a avut niciun păcat, dar a acceptat să f ie pedepsit în locul nostru. 
Biblia ne spune că „oricine crede în El, nu va pieri (nu va primi 
pedeapsa pentru păcat), ci va avea viaţa veşnică“ (Ioan 3:16). Viaţa 
veşnică este o viaţă nouă, trăită alături de Isus, o viaţă pentru tot-
deauna cu Dumnezeu. 

Domnul Isus îţi poate da această viaţă chiar azi. Dacă vrei să ai viaţa 
veşnică şi nu ştii ce să faci, pot să îţi arăt din Biblie ce aşteaptă 
Dumnezeu de la tine. Rămâi la sfârşit şi voi vorbi cu tine despre 
aceasta. Este atât de important să ai viaţa veşnică!

Planşa 3-4 

Femeia samariteancă dorea să aibă şi ea această apă vie, despre care 
vorbea Isus. Ea I-a spus: „Dă-mi această apă“. 
Dar Domnul Isus a vrut să o facă să înţeleagă că această apă se 
primeşte în dar. Ea nu putea să facă nimic ca să o cumpere sau să 
o merite. Nimeni nu poate f i îndeajuns de bun pentru a primi viaţa 
veşnică. Această femeie era şi ea o păcătoasă, care avea nevoie de 
darul lui Dumnezeu. 
„Cheamă-l pe soţul tău, şi vino aici!“, i-a zis Isus. 
Cred că femeii nu i-a plăcut deloc cererea Domnului Isus. Ea trăise 
cu mai mulţi bărbaţi. Nu ascultase de Dumnezeu. Ce ar f i putut să-I 
spună?
„Nu am soţ“, a răspuns ea, şoptind ruşinată. 
„Aşa este“, i-a spus Isus. „Ai avut cinci soţi, iar acesta cu care eşti 
acum nu-ţi este soţ“. 
„Doamne, i-a zis femeia, văd că eşti proroc … Ştiu că va veni Hris-
tos; când va veni El, ne va spune toate lucrurile.“
Isus i-a spus: „Eu, Cel care vorbesc cu tine, sunt Acela.“
Femeia a crezut ce a spus Domnul Isus. 

Planşa 3-5

Femeia era atât de bucuroasă, încât nu mai conta că venise să ia apă. 
A lăsat găleata la fântână, şi s-a dus în cetate. Biblia ne spune că 
ea a spus oamenilor despre Persoana pe care a întâlnit-o. Ascultaţi 
cuvintele ei. 
Citeşte Ioan 4:29. 

„Veniţi de vedeţi un Om care mi-a spus tot ce am făcut; nu cumva 
este Acesta Hristosul (Mântuitorul promis)?“ (Ioan 4:29) 

Ea crezuse! Ea primise darul lui Dumnezeu, viaţa veşnică.

Şi tu poţi să primeşti viaţa veşnică chiar azi. Apoi vei putea să 
spui şi altora despre Mântuitorul, aşa cum a făcut şi această femeie 
samariteancă. Gândeşte-te chiar în acest moment la o persoană că-
reia să-i spui în această săptămână Vestea Bună despre Mântuitorul. 

Pune-i pe preşcolari să mimeze că 
intră în cetate, şi spun celor pe care 
îi întâlnesc să vină să-L cunoască 
pe Hristos. 

Arată cartonul cu aplicaţia pentru 
copilul mântuit: „Spune celor din jurul 
tău, chiar şi celor ce nu sunt accep-
taţi de ceilalţi, că Dumnezeu îi iubeş-
te şi vrea să le dea viaţa veşnică.“
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Pune-i pe copii să facă o scenetă, 
în care un copil spune altuia despre 
Domnul Isus. La Biroul Naţional 
AMEC sunt disponibile tractate/
broşuri. Poţi comanda, pentru a le 
da copiilor.

Prezintă copiilor invitaţia la mântuire. 
Vezi la sfârşitul textului îndrumări 
pentru sfătuirea copilului care vrea 
să vină la Hristos. 

Dacă sunt prezenţi şi copii creştini, dezvoltă aplicaţia astfel: 

Dacă ai primit deja darul lui Dumnezeu, viaţa veşnică, poţi să ajuţi 
o altă persoană să audă despre darul acesta pe care i-l poate da Isus. 
Poate că este în cartierul tău un băiat care nu este acceptat de ceilalţi. 
Sau poate este în clasa ta o fată care arată diferit de ceilalţi sau nu are 
haine la modă. Cere-I Domnului să te ajute să te porţi frumos cu acel 
băiat sau cu acea fată. Joacă-te cu acel copil. Poţi să-i spui povestirea 
pe care tocmai ai auzit-o, despre femeia samariteancă, arătându-i că 
Dumnezeu îi iubeşte pe toţi oamenii, şi vrea să le dea viaţa veşnică. 

Planşa 3-6 

Oamenii din Sihar au venit şi ei la fântână să-L vadă pe Isus. Au 
ascultat învăţăturile Lui minunate despre Dumnezeu şi despre viaţa 
veşnică pe care numai El poate să o dea. Au înţeles că Domnul Isus 
era diferit de oricare alt om pe care l-au întâlnit. I-au pus întrebări. 
I-au cerut să rămână la ei în Sihar; şi El a rămas acolo două zile, ca 
să îi înveţe mai multe lucruri despre Dumnezeu. Mulţi dintre ei au 
crezut că Domnul Isus era cu adevărat Mântuitorul promis. 

Ei au crezut în El şi au spus femeii … 
Citeşte Ioan 4:42. 

„Acum nu mai credem din pricina (datorită) spuselor tale, ci din 
pricină că L-am auzit noi înşine; şi ştim că Acesta este în adevăr 
Hristosul, Mântuitorul lumii“ (Ioan 4:42). 

Nu este minunat ce s-a întâmplat când această femeie a spus oame-
nilor din Sihar despre Isus? Dacă tu ai deja acest dar, viaţa veşnică, 
spune şi altora că Domnul Isus le poate da acest dar.

Planşa 3-7 

Biblia spune: „… darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică, 
în Isus Hristos, Domnul nostru“ (Romani 6:23b). Primeşti viaţa 
veşnică atunci când crezi că Domnul Isus a murit şi a înviat pentru 
tine. Este un dar. Nu poţi să plăteşti ca să-l primeşti. Să f ii bun nu este 
îndeajuns. Tot ceea ce poţi să faci este să primeşti mântuirea în dar. 

Vreau să-ţi dau un pix frumos. Ce trebuie să faci ca să îl ai?
Copilul care vine în faţă îl ia din mâna ta, ca dar. 

La fel cum ai venit să iei darul din partea mea, trebuie să vii înaintea 
lui Dumnezeu şi să-I spui: „Doamne, cred că Domnul Isus a murit în 
locul meu, şi a înviat, ca eu să pot avea viaţa veşnică. Te rog, iartă-mi 
păcatele, şi ajută-mă să trăiesc aşa cum Îţi place Ţie.“ 

Vino chiar azi să primeşti acest dar minunat, viaţa veşnică.

Dacă ai primit darul lui Dumnezeu, viaţa veşnică, spune şi altora 
Vestea Bună despre Domnul Isus Hristos, chiar şi acelora care nu 
sunt acceptaţi de cei din jur. Gândeşte-te chiar acum la un copil care 
are nevoie să audă despre Isus. Eşti gata să mergi şi să-i spui despre 
Domnul, chiar dacă el este atât de diferit faţă de tine şi de prietenii 
tăi?
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Întrebări de recapitulare
1.  Unde a mers Domnul Isus împreună cu ucenicii Lui? (Au mers 

în Galileea, trecând prin Samaria.)
2. De ce evitau evreii să treacă prin Samaria? (Fiindcă îi dispreţuiau 

pe samariteni, care erau doar pe jumătate evrei.)
3. Iubeşte Dumnezeu numai pe anumiţi oameni? (Dumnezeu Îi 

iubeşte pe toţi oamenii – din toate ţările, indiferent de vârsta 
sau darurile pe care le are etc.)

4. Care este pedeapsa păcatului? (moartea veşnică, adică despăr-
ţirea de Dumnezeu)

5. Ce a cerut Domnul Isus femeii? (Să-i dea apă să bea.)
6. La ce apă se gândea femeia, şi despre ce apă i-a vorbit Domnul 

Isus? (Femeia se gândea la apa care potoleşte setea, şi Domnul 
Isus i-a vorbit despre „apa vie“.)

7. Ce este „apa vie“? (Apa vie este viaţa veşnică – darul lui 
Dumnezeu pentru noi, prin Domnul Isus.)

8. Cum poţi avea darul lui Dumnezeu, viaţa veşnică? (Venind 
înaintea lui Dumnezeu în rugăciune şi mărturisindu-ţi păcatele, 
crezând că Domnul Isus a murit în locul tău, şi că a înviat.)

9. Ce a făcut femeia samariteancă şi oamenii din cetate, când L-au 
întâlnit pe Domnul Isus? (Au crezut în El chiar în acea zi şi au 
primit darul lui Dumnezeu, viaţa veşnică.)

10. Cum explică Biblia, în Romani 6:23, viaţa veşnică? („Fiindcă 
plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui 
Dumnezeu este viaţa veşnică, în Isus Hristos, Domnul nostru.“) 

Activitate

Viaţa veşnică 
Desenează forma unei inimi pe un carton alb. Apoi decupează inima, 
şi scrie pe ea versetul din Romani 6:23: „Fiindcă plata păcatului este 
moartea; dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în 
Isus Hristos, Domnul nostru.“
Împachetează cartonul cu inima într-o hârtie frumoasă de ambalaj, 
adaugă o etichetă de cadou, şi scrie pe ea Romani 6:23. Leagă 
pacheţelul cu o fundă roşie. Îndeamnă-i pe copiii mântuiţi să-I mulţu-
mească lui Dumnezeu pentru acest dar. Pot să dea acest dar unei per-
soane care nu are viaţa veşnică, şi să-i explice cum poate s-o obţină. 
Dacă au reţinut versetul, pot să-i spună şi versetul de memorat. 

Activitate pentru preşcolari

Cere copiilor să numească diferite persoane, şi de ce sunt ele impor-
tante pentru ei (de ex. părinţi, bunici, vecini, colegi etc.). 

Spune-le apoi despre Cea mai importantă persoană – Domnul Isus. 
Întreabă-i de ce El este cea mai importantă Persoană. Accentuează 
dragostea Lui faţă de ei, faptul că El a murit pentru păcatele lor şi a 
înviat, şi că El doreşte ca ei să f ie în cer cu El; să aibă viaţa veşnică.
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Text biblic pentru învăţător
Luca 7:1-10
Matei 8:5-13

Adevăr central
Doar Domnul Isus îţi poate împlini cea mai mare 
nevoie a vieţii tale.

Aplicaţie
Nemântuit: Cere-I să îţi ierte păcatele.

Mântuit:  Spune-I Lui toate necazurile tale. 

Verset de memorat
„Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. 
Şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui 
Dumnezeu.“ (Efeseni 2:8)

Ajutoare vizuale
planşe: 4-1 până la 4-7 ♦

 fâşii de carton cu următoarele cuvinte: „Doar  ♦
Domnul Isus îţi poate împlini cea mai adâncă 
nevoie“ (adevărul evanghelistic al lecţiei) şi 
„Spune-I Lui toate problemele tale“ (aplicaţia 
pentru copilul mântuit)

Schiţa lecţiei

Introducere

Of iţerul îngrijorat a intrat încă o dată în camera 
slujitorului

Desfăşurarea evenimentelor

  1. Slujitorul unui of iţer este foarte bolnav  

  2. Of iţerul trimite pe bătrânii iudeilor la   
 Domnul Isus 

Dumnezeu ne vorbeşte 
astăzi prin Biblie

  3. Bătrânii iudeilor Îl roagă să-i vindece  
  slujitorul 

Te naşti cu boala păcatului

  4. Domnul Isus pleacă spre casa of iţerului 

  5. „Nu sunt vrednic să intri sub acoperişul 
  meu!“ 

Fiindcă Domnul Isus a murit 
şi a înviat, El poate să te ierte de păcate

Punctul culminant

Slujitorul este vindecat 

Concluzia

Domnul Isus te poate ajuta şi pe tine – îţi 
poate ierta păcatele

Lecţia 4
Vindecarea slujitorului unui of iţer
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Predarea versetului de memorat

„Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de 
la voi; ci este darul lui Dumnezeu.“ (Efeseni 2:8)

Introducere
Aţi făcut vreodată cuiva un cadou, un dar? Da, bineînţeles. De obicei 
noi oferim daruri persoanelor pe care le iubim. Acesta este un mod 
prin care le arătăm cât de mult ţinem la ele, cât sunt ele de importante 
pentru noi.

Legătura cu versetul
Eu cunosc pe Cineva care mi-a oferit un dar minunat, pe care nimeni 
altcineva nu mi l-ar f i putut oferi. Şi tu poţi avea acest dar.

Prezentare
Vreau să descoperim împreună despre ce dar este vorba. Pentru a 
af la acest lucru, voi citi un verset, pe care îl găsim scris în Efeseni 
2:8. Eu voi citi din Biblie, iar voi veţi urmări pe planşă, după care 
vom citi împreună.

Explicaţie
„… prin har …“ – harul este o favoare nemeritată din partea lui 
Dumnezeu. Pentru a înţelege mai bine ce înseamnă acest cuvânt, vă 
voi da câteva exemple. Faptul că eşti sănătos, faptul că ai o familie, 
ai unde să locuieşti, ai cu ce te îmbrăca – toate aceste lucruri se 
datorează harului, adică bunătăţii lui Dumnezeu. Tu nu meriţi aceste 
lucruri, dar Dumnezeu ţi le-a dăruit, pentru că te iubeşte. De ase-
menea, şi mântuirea este un har din partea lui Dumnezeu. Tu nu ai 
făcut nimic pentru a avea parte de ea, dar Dumnezeu, în bunătatea 
Lui, vrea să-ţi ofere şansa de a f i mântuit, de a f i scăpat de moartea 
veşnică, de care ai parte dacă nu ai păcatele iertate.

Repetiţie 
Copiii cu ochi albaştri/verzi

Explicaţie
„… aţi fost mântuiţi …“ – a f i mântuit înseamnă a f i iertat, eliberat 
de păcate. Există o singură Persoană care îţi poate ierta păcatele – 
Dumnezeu. El este Singurul care poate să-ţi ofere mântuirea în dar. 
Eu am primit acest dar de la Dumnezeu, şi îl poţi primi şi tu.

Repetiţie 
Copiii cu albastru/roşu în îmbrăcăminte la vedere

Explicaţie
„… prin credinţă …“ – pentru a primi acest dar din partea lui 
Dumnezeu, trebuie să crezi că Domnul Isus a murit pentru păcatele 
tale. Dacă crezi că Dumnezeu este Singurul care îţi poate ierta 
păcatele, El îţi va da în dar mântuirea, adică va şterge toate păcatele 
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din viaţa ta. Astfel, vei avea o inimă nouă, fără păcat. Doar Dumnezeu 
poate face acest lucru, nimeni altcineva.

Repetiţie
Urmează învăţătorul – copiii repetă versetul în funcţie de f iecare 
cuvânt arătat de învăţător. Învăţătorul se poate opri într-un loc, pe 
la mijlocul versetului, pentru câteva secunde. Dacă ei nu se opresc, 
atunci trebuie să spună versetul de la început.

Aplicaţie pentru copilul nemântuit 
Poate nu ai ştiut până astăzi că Dumnezeu are un dar pentru tine. 
Acum însă ai af lat că El vrea să-ţi ierte păcatele, să-ţi ofere mân-
tuirea, viaţa veşnică. Dacă nu L-ai rugat pe Dumnezeu să îţi ierte 
păcatele, te îndemn să faci acest lucru chiar acum, printr-o rugăciune. 
Cere-I să te ierte de toate lucrurile rele pe care le-ai făcut, şi roagă-L 
să te ajute să faci doar lucrurile care Îi sunt plăcute.

Aplicaţie pentru copilul mântuit 
Dacă ai crezut în Domnul Isus ca Mântuitor, astăzi ai din nou ocazia 
să-I mulţumeşti că ţi-a făcut acest dar minunat, viaţa veşnică. De 
asemenea, cere-I lui Dumnezeu să te ajute să trăieşti întotdeauna 
într-un fel plăcut Lui.
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Lecţia

Planşa 4-1 

Of iţerul îngrijorat a intrat încă o dată în camera slujitorului său.

Acesta stătea întins pe pat, avea dureri groaznice, şi era în agonia 
morţii. Era slujitorul la care of iţerul ţinea foarte mult. Îl preţuia şi 
era foarte mulţumit de modul în care se purta şi îi slujea. Poate că 
era slujitorul cel mai bun pe care-l avea. Stăpânul lui era un of iţer în 
renumita armată romană, un of iţer care avea în subordinea lui o sută 
de soldaţi. El locuia în Capernaum. Ce putea să facă of iţerul pentru 
slujitorul lui? Cine putea să-l ajute? 

Planşa 4-2

Domnul Isus venise în oraşul lui. Desigur, când a auzit de venirea 
Lui acolo, of iţerul s-a gândit că El poate să-l ajute. 

El şi-o f i spus: „Trebuie neapărat să-I spun despre boala slujitorului 
meu. Domnul Isus a vindecat pe mulţi bolnavi. Ţin aşa de mult la 
slujitorul acesta şi nu vreau să-l pierd, nu vreau să moară. Cred că 
numai Domnul Isus poate să-l mai ajute.“

Cât timp a trăit pe acest pământ, Domnul Isus a arătat oamenilor 
cum este Dumnezeu. Le-a vorbit şi le-a spus voia lui Dumnezeu. I-a 
ajutat pe oameni în necazurile şi greutăţile lor. 

Poate că te gândeşti: „Dacă aş f i trăit şi eu în acele zile …“ Dar ştii, 
Dumnezeu ne vorbeşte şi astăzi. Cum? Prin Biblie. De f iecare dată 
când deschizi această Carte, Dumnezeu îţi vorbeşte; iar tu poţi să 
vorbeşti cu El prin rugăciune. Îi poţi spune toate necazurile şi ne-
voile tale. El are întotdeauna timp să te asculte. 

În timpul acela, Dumnezeu a vorbit prin Domnul Isus, iar oamenii 
aveau posibilitatea să vină la El. 

Planşa 4-3 

Of iţerul a trimis la Isus nişte bătrâni ai iudeilor. 

„Vă rog, mergeţi la Isus şi spuneţi-I despre slujitorul meu. Doar El 
îl poate ajuta. Spuneţi-I că-L rog să vină şi să-mi vindece slujito-
rul.“ Bătrânii s-au bucurat să facă aceasta pentru of iţer. Chiar dacă 
of iţerul nu era evreu, el îi iubea pe evrei. Era un om bun, şi le-a zidit 
sinagoga, locul de închinare al evreilor. Şi of iţerul îşi iubea slujito-
rul, care acum era pe moarte. 

Biblia spune că bătrânii „L-au rugat cu tot dinadinsul“ (Luca 7:4), 
adică L-au rugat insistent pe Domnul Isus să vină să-i vindece slu-
jitorul. 

„Merită să-i faci acest bine, căci iubeşte naţiunea noastră şi el ne-a 
zidit sinagoga“, au spus ei. 

Of iţerul credea cu adevărat că Domnul Isus putea să-i vindece sluji-
torul, putea să-l ajute în situaţia grea în care se af la.

Această întâmplare are loc după ce 
Domnul Isus a ţinut pe dealurile din 
afara cetăţii Capernaum „Predica de 
pe munte“. Arată copiilor pe hartă 
localitatea Capernaum. 

Fără îndoială că vestea despre minu-
nile Domnului Isus s-a răspândit în 
tot oraşul. Poate că soldaţii romani 
erau şi ei prin preajmă, atunci când 
se aduna o mare mulţime în jurul 
lui Isus. Poate că chiar acest of iţer 
fusese împreună cu soldaţii lui când 
Domnul Isus a făcut vreo minune. 

În Matei 8:5-13, relatarea spune că 
of iţerul s-a dus el însuşi la Domnul 
Isus. Cei mai mulţi comentatori sunt 
de acord că relatarea din Luca oferă 
detaliile a ceea ce s-a întâmplat de 
fapt; pe când Matei consideră că 
trimiterea bătrânilor să vorbească în 
numele lui, era ca şi cum ar f i mers 
el însuşi. 
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Ştiai că şi tu te af li într-o situaţie fără ieşire? Este vorba de păcatul 
din viaţa ta, din care nu poţi scăpa prin propriile puteri. În Biblie 
citim: „Căci toţi au păcătuit“ (Romani 3:23). De ce? Dumnezeu a 
dat o poruncă primilor oameni, Adam şi Eva: „Să nu mâncaţi din 
pomul cunoştinţei binelui şi răului“ (vezi Geneza 2:16-17). Dar ei au 
mâncat. Nu au ascultat de Dumnezeu şi astfel au păcătuit împotriva 
Lui. Biblia ne spune că din cauza neascultării lor, au intrat în lume 
păcatul şi moartea (Romani 5:12). Din acest motiv, f iecare copil se 
naşte cu o natură păcătoasă. 

Dacă mama ta îţi spune: „Închide calculatorul şi culcă-te“, parcă simţi 
că nu vrei să faci asta. Poate îl stingi în faţa ei, dar după ce pleacă 
ea, îi dai iarăşi drumul, şi continui să te joci. A doua zi eşti obosit, 
şi nu poţi să f ii atent la şcoală. Şi ai minţit-o şi pe mama. Când nu 
asculţi, păcătuieşti; nu doar împotriva părinţilor sau a învăţătorilor, 
ci împotriva lui Dumnezeu. Pedeapsa pentru păcat este despărţirea 
de Dumnezeu pentru totdeauna. Păcatul este ceva grav. Doar Dom-
nul Isus poate să-ţi împlinească cea mai adâncă nevoie – nevoia de 
a f i iertat de păcate, la fel cum a împlinit şi nevoia de vindecare a 
acestui slujitor. 

Planşa 4-4 

Domnul Isus ştia situaţia în care se af la of iţerul. Ce crezi că a făcut 
Isus? Să citim din Biblie. 
„Isus a plecat cu ei“ (Luca 7:6a). 
Cred că ei s-au bucurat că Isus vrea să-l ajute. Of iţerul îi aştepta 
acasă. 
Poate se întreba: „Va intra Isus în casa mea? El sigur poate să-l vin-
dece pe slujitorul meu, f iindcă are putere. Dar va voi să intre în casa 
mea? Eu nu sunt iudeu. Poate nu vrea să intre în casa unuia de altă 
naţionalitate. De asemenea, El este un om renumit. Eu nu sunt o 
persoană aşa de importantă, ca El să vină la mine.“

Planşa 4-5

Când erau aproape de locuinţa of iţerului, Domnul Isus împreună cu 
conducătorii iudei, oamenii care îi însoţeau şi ucenicii s-au oprit. 
Ce se întâmpla? Prietenii of iţerului l-au întâmpinat pe Domnul 
Isus. Of iţerul îi trimisese la El cu un mesaj. Mai târziu poate chiar 
of iţerul însuşi s-a dus la Domnul Isus. Vă voi citi din Biblie cuvin-
tele of iţerului. 
Citeşte Matei 8:8b-9 din Biblie. 

„Doamne, nu te mai osteni atâta, pentru că nu sunt vrednic să intri 
sub acoperişul meu. De aceea nu m-am socotit vrednic să vin eu 
însumi la Tine. Ci zi o vorbă, şi robul meu va f i vindecat. Căci şi 
eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine ostaşi. Şi zic unuia: 
„Du-te!“, şi se duce; altuia: „Vino!“, şi vine; şi robului meu: „Fă 
cutare lucru!”, şi-l face“ (Luca 7: 6-8).
Când of iţerul ordona soldaţilor să facă ceva, aceştia executau. În 
acelaşi fel, of iţerul a crezut că Isus putea să spună un cuvânt, şi slu-

Arată cartonul cu adevărul evanghe-
listic – „Doar Isus poate să îţi împli-
nească cea mai adâncă nevoie“.

Foloseşte exemple potrivite pentru 
copiii din grupul tău. De exemplu, 
dacă ai preşcolari, exemplele tale pot 
f i neascultarea de învăţător, faptul 
că dărâmă un turnuleţ făcut de un 
alt copil sau faptul că nu-şi împarte 
bomboanele cu alţii. 

Ajută copilul nemântuit să vadă cât 
de important este să creadă doar în 
Hristos, pentru a f i mântuit. 

Of iţerul a arătat astfel smerenie şi o 
mare credinţă în puterea Domnului 
de a vindeca doar prin cuvântul Lui 
plin de autoritate.
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Copilul nemântuit trebuie să ştie că 
Dumnezeu îl iubeşte necondiţionat. 

Ridică trei degete, şi numără împre-
ună cu preşcolarii până la trei.

jitorul avea să f ie vindecat. Pentru aceasta nu era nevoie nici măcar 
ca Isus să intre în casă. 
El a crezut că Domnul Isus avea puterea să-l ajute în situaţia lui. A 
crezut în puterea Lui. 
De ce putea Domnul Isus să-l ajute? De ce poate El să te ajute şi pe 
tine, adică să-ţi ierte păcatele? De ce este El Singurul care poate să 
ne ierte păcatele?

Planşa 4-7 

Când Domnul Isus a murit pe cruce, a luat asupra Lui pedeapsa pe 
care tu şi eu o meritam. Lucrul acesta a fost posibil, f iindcă El este 
singurul care a trăit o viaţă fără păcat. După trei zile, Dumnezeu L-a 
înviat din morţi, şi I-a dat Lui toată autoritatea. Isus este Domn. El 
are puterea să te ajute. 
Astăzi El este viu şi este în cer, la dreapta Tatălui. El poate să-ţi ierte 
păcatele. Indiferent câte păcate ai făcut, El poate şi vrea să le ierte 
pe toate. El vrea să scapi de pedeapsa pentru păcat. Cuvântul lui 
Dumnezeu spune: „… oricine va chema Numele Domnului, va f i 
mântuit“ (Fapte 2:21). Dacă vrei să scapi de pedeapsa pentru păcat, 
şi nu ştii ce trebuie să faci, pot să-ţi arăt ce spune Biblia. La sfârşitul 
programului, voi f i (desemnează locul). Vino la mine, şi voi înţelege că 
vrei să vorbim despre aceste lucruri. 
Of iţerul a crezut că Domnul Isus putea să-l ajute, să-i vindece slu-
jitorul. De aceea a spus el Domnului Isus să spună doar un cuvânt, 
şi slujitorul lui se va vindeca. Fiindcă şi el poruncea soldaţilor lui să 
facă diferite lucruri, şi ei le făceau. El credea că Domnul Isus putea 
să poruncească bolii să plece, şi ea pleca. El era marele Stăpân. 
Domnul Isus a fost uimit de ceea ce a spus of iţerul, şi a spus mulţimii 
care mergea după El: „… nici chiar în Israel nu am găsit o credinţă 
atât de mare“ (Luca 7:9).
Fiindcă of iţerul a avut credinţă, Domnul Isus i-a vindecat slujitorul.
Toţi cei ce-L însoţeau pe Isus au mers la casa acestuia. Erau curioşi 
să vadă dacă s-a întâmplat ceva. Când of iţerul a deschis uşa …

Planşa 4-6

… slujitorul lui era în picioare. Era vindecat. Era sănătos acum.

Când a avut loc vindecarea? Exact în momentul în care Domnul Isus 
a dat exemplu credinţa of iţerului (Matei 8:10 şi 13). Of iţerul era atât 
de fericit! Şi slujitorul lui, de asemenea, era fericit. Domnul Isus a 
lucrat potrivit cu credinţa of iţerului. 

Aminteşte-ţi ce a spus Domnul Isus despre credinţa lui: „Nici chiar 
în Israel nu am găsit o credinţă atât de mare.“

Planşa 4-7 

Ai crezut în Domnul Isus ca să-ţi ierte păcatele? Nimeni nu ţi le 
poate ierta, decât El. Cere-I iertare chiar acum! Spune o rugăciune ca 
aceasta: „Doamne Isuse, cred că pe cruce ai luat asupra Ta pedeapsa 
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Arată cartonul cu aplicaţia pentru 
copilul mântuit – „Spune-I Domnului 
Isus toate necazurile tale“. 

Aplică această lecţie şi la viaţa 
copilului mântuit. Ajută-l să vadă 
atotputernicia lui Dumnezeu, şi faptul 
că Dumnezeu lucrează în viaţa lui. 

Prezintă copiilor invitaţia la mântuire. 
Vezi îndrumările de la sfârşitul textu-
lui despre sfătuirea copilului pentru 
mântuire. 

pentru păcatele mele. Cred că ai înviat, şi că ai puterea să-mi ierţi 
păcatele. Te rog să mă ierţi.“ Dacă faci acest lucru, El promite că îţi 
iartă păcatele. Aminteşte-ţi ce spune Cuvântul lui Dumnezeu: „Căci 
prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; 
ci este darul lui Dumnezeu“ (Efeseni 2:8).
Dacă în grupul tău ai copii mântuiţi, dezvoltă această idee în felul următor. 

Dacă ai cerut Domnului Isus să-ţi ierte păcatele, nu uita să stai de 
vorbă cu El în rugăciune. Spune-I toate necazurile tale. Este ceva 
ce te îngrijorează? Trebuie să mergi la dentist sau la doctor, şi ţi-e 
teamă? Urmează să dai un test la şcoală? Poate tatăl tău este plecat la 
muncă, şi îţi este dor de el? Dacă Îl ai pe Domnul Isus ca Mântuitor, 
spune-I în rugăciune acele lucruri care te îngrijorează. El poate să te 
ajute. El este Singurul care te poate ajuta. Vorbeşte-I şi tu, ca of iţerul 
din povestirea noastră. El a crezut că Domnul Isus îl poate ajuta în 
situaţia lui disperată. Şi El l-a ajutat. El poate să te ajute şi pe tine. 

Întrebări de recapitulare

1.  Ce necaz avea of iţerul? (Slujitorul lui era foarte bolnav.)

2. Ce fel de om era acest of iţer? (Era un om credincios, bun şi ge-
neros, temător de Dumnezeu.)

3. De ce i-a trimis of iţerul pe conducătorii iudei la Domnul Isus? 
(Credea că Domnul poate să-i vindece slujitorul.)

4. Cum îţi vorbeşte Dumnezeu şi cum poţi vorbi tu cu El astăzi? 
(Dumnezeu îmi vorbeşte prin Cuvântul Lui, iar eu pot să-I 
vorbesc prin rugăciune.)

5. De ce ne naştem toţi având o natură păcătoasă? (Păcatul a in-
trat în lume, atunci când Adam şi Eva au păcătuit împotriva lui 
Dumnezeu.)

6. Ce a cerut of iţerul prietenilor lui să-I spună Domnului Isus? 
(„Nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu. Şi eu am sluji-
tori şi, dacă spun cuiva să facă ceva sau să meargă undeva, ei 
ascultă.“)

7. Ce anume a crezut el că poate să facă Domnul Isus? (Că poate 
să poruncească bolii să plece de la slujitorul său.)

8. Ce a spus Domnul Isus cu privire la credinţa acestui om? (A spus 
că nici în Israel nu a găsit o credinţă aşa de mare ca a lui.)

9. Ce poate să facă Domnul Isus pentru tine, când Îi mărturiseşti 
păcatele? (El are puterea să-mi ierte păcatele.)

10. Ce spune versetul din Efeseni 2:8? („Căci prin har aţi fost 
mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul 
lui Dumnezeu.“)
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Activitate

Ce faci când ai necazuri?

Scrie-I o scrisoare lui Dumnezeu şi spune-I situaţia prin care treci, şi 
de ce crezi că El poate să te ajute.

Activitate

El poate

Cere copiilor să numească lucruri pe care Dumnezeu poate să le facă 
(de exemplu: să dea ploaie ca plantele să crească, să vindece boli, să 
ne poarte de grijă). Include în discuţie lucruri pe care Dumnezeu le-a 
făcut (de exemplu: crearea lumii, El poate face dintr-un duşman un 
prieten, El poate să-ţi dea curaj în situaţii îngrozitoare, El poate să-i 
ajute pe cei dragi ai noştri să creadă în Hristos.) 

Activitate pentru preşcolari

Calea spre cer

Desenează pe latura stângă a unei foi de hârtie simboluri care repre-
zintă diferite căi prin care unii oameni cred că pot ajunge în cer: 
simbolul euro (dacă dăruiesc bani), o faţă zâmbitoare (dacă sunt 
buni), o biserică (dacă merg la biserică), o faţă cu ochii închişi (dacă 
fac diferite rugăciuni), cuvintele „mama“ şi „tata“ (dacă au părinţi 
creştini). 

Discută cu ei despre f iecare cale.

Pe cealaltă parte a paginii desenează o cruce, şi întreabă copiii dacă 
ştiu care este singura cale de a ajunge în cer. Prezintă-le mesajul 
Evangheliei (poţi să foloseşti ajutoarele vizuale de la „Prezentarea 
Evangheliei“, de la lecţia 2). 

Materiale: o cariocă şi o foaie de 
hârtie. 

Mama
TataDragq

Doamne
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Text biblic pentru învăţător
Luca 10:25-37

Adevăr central
Viaţa veşnică nu se obţine prin fapte bune.

Aplicaţie
Nemântuit: Cere-I Domnului Isus să-ţi dea viaţa 

veşnică.
Mântuit:  Fă bine celorlalţi.

Observaţii pentru învăţător
În lecţia cu femeia samariteancă a fost subliniat 
faptul că viaţa veşnică este un dar de la Dumnezeu. 
În această lecţie este arătat că nimeni nu poate 
ajunge în cer prin faptele sale bune. Dumnezeu a 
dat legea, dar nimeni n-a putut s-o ţină, în afară 
de Domnul Isus. De aceea, viaţa veşnică nu poate 
f i obţinută prin împlinirea legii, prin a face fapte 
bune, ci numai prin credinţa în Domnul Isus. 
Numai după ce am fost iertaţi de păcatele noastre, 
şi am primit viaţa veşnică de la Dumnezeu, El ne 
ajută să facem fapte bune, ca recunoştinţă pentru 
mântuirea primită. 

Verset de memorat
„Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.“ 
(Efeseni 2:9)

Ajutoare vizuale
planşe: 5-1 până la 5-7 ♦

 fâşii de carton, cu următoarele cuvinte: „Viaţa  ♦
veşnică nu se obţine prin fapte bune“ (adevărul 
evanghelistic al lecţiei) şi „Fă bine celorlalţi“ 
(aplicaţia pentru copilul mântuit)

Schiţa lecţiei

Introducere

Care este diferenţa dintre un dar şi o plată?  

Desfăşurarea evenimentelor

1. Învăţătorul legii – Ce să fac, ca să 
moştenesc viaţa veşnică?“

 Domnul Isus – „Ce este scris în lege?“ 
 Poruncile lui Dumnezeu 

  ne arată că El este sfânt

2. Un om este atacat de tâlhari 

3. Trec pe lângă el un preot şi un levit
Te-ai născut păcătos, 

de aceea nu poţi f i bun

4. Un samaritean îl ajută pe cel căzut între 
tâlhari

Domnul Isus este bun. El a murit 
pentru toate lucrurile rele 

pe care le-am făcut noi.

Punctul culminant

„Care a dat dovadă că este aproapele celui 
căzut între tâlhari?“

Concluzia

Fă şi tu la fel
Viaţa veşnică nu se obţine prin fapte bune

Lecţia 5
Samariteanul milos
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Predarea versetului de memorat

„Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.“ (Efeseni 2:9) 

Introducere
Să presupunem că vrei să mergi într-o tabără, dar nu ai bani. Cineva 
se oferă să-ţi plătească drumul, cazarea, mâncarea, şi tot ce este ne-
cesar. Ai putea să te lauzi după aceea, şi să spui că ai fost în tabără 
pe banii tăi? Nu. De ce? Deoarece altcineva a plătit totul. Tabăra a 
fost un dar. 

Legătura cu versetul
Unii oameni procedează aşa cu mântuirea. Ei fac un număr de fapte 
bune, cu gând să obţină mântuirea, ca apoi să se laude cu aceasta. 
Dar versetul nostru de astăzi spune că nu astfel se obţine mântuirea. 

Prezentare 
Citeşte Efeseni 2:9. Eu îl voi citi din Biblie, iar voi să urmăriţi pe 
planşă. Apoi îl citim împreună.

Explicaţie 
„Nu prin fapte …“ – Biblia spune că mântuirea, iertarea păcatelor 
noastre, este aşa de scumpă, că nu poate f i cumpărată cu niciun preţ. 
Ca să o obţii, nu poţi să lucrezi pentru ea, să dai bani, să faci diferite 
eforturi sau fapte bune. Pe Fiul lui Dumnezeu L-a costat viaţa ca să 
obţină mântuirea noastră. De aceea, oricât de multe fapte bune am 
face, mântuirea nu poate f i obţinută prin ele. 

Repetiţie 
Împarte copiii în două grupe. Fiecare grupă citeşte câte un cuvânt.

Explicaţie
„… ca să nu se laude nimeni.“ – Având în vedere că Domnul Isus 
Şi-a dat viaţa pentru noi, a plătit pentru mântuirea noastră cu sângele 
Său, El trebuie să-Şi primească toată lauda pentru aceasta. Dacă era 
posibilă o altă cale de a f i mântuiţi, Domnul Isus n-ar mai f i murit 
pentru noi. Dar nu s-a găsit nici o altă cale. De aceea, f iindcă nu poţi 
plăti prin fapte pentru vina păcatelor tale, şi f iindcă Domnul Isus a 
plătit deja pentru aceasta, poţi obţine mântuirea doar prin credinţa în 
El, nu prin faptele tale. Iar ca urmare, Lui trebuie să i se aducă toată 
mulţumirea şi lauda pentru mântuirea dată. 

Repetiţie 
Controlul volumului: citirea versetului tare, mediu, încet.

Aplicaţie pentru copilul nemântuit
Nu poţi avea păcatele iertate prin fapte, ci numai prin credinţa în 
Domnul Isus. Dacă până acum nu I-ai cerut iertare lui Dumnezeu 
pentru păcatele pe care le-ai făcut, te îndemn să faci acest lucru astăzi, 
în acest loc. Poate ai crezut că făcând fapte bune, vei ajunge în cer; 
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însă astăzi ai af lat că mântuirea este darul lui Dumnezeu, primit prin 
credinţa în Domnul Isus. Roagă-L pe Dumnezeu să-ţi ierte păcatele. 
Apoi, faptele tale bune vor f i primite înaintea Lui şi răsplătite. 

Aplicaţie pentru copilul mântuit
Roagă-L pe Dumnezeu să îţi dea putere să faci fapte bune, ca răspuns 
la dragostea cu care El te-a iubit, şi ca mulţumire şi recunoştinţă 
pentru mântuirea primită în dar. 
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Lecţia

Care este diferenţa dintre un dar şi o plată? (conform Romani 6:23).
Aşteaptă răspunsul copiilor.

Aşa este, pentru a primi o plată, trebuie să faci ceva. Un dar poţi 
doar să îl primeşti. Nu trebuie să-l plăteşti sau să munceşti pentru 
a-l primi. Unii oameni cred că pot intra în cer făcând multe fapte 
bune. Ei se înşeală. Această greşeală a făcut-o şi omul din povestirea 
noastră de azi. 

Planşa 5-1 

Într-o zi, un om, care cunoştea foarte bine Vechiul Testament, a venit 
la Domnul Isus. El era un învăţător al legii. Primele cinci cărţi ale 
Bibliei sunt numite deseori ca f iind „Legea“. Ele vorbesc despre po-
runcile lui Dumnezeu. 

Acest om L-a întrebat pe Domnul Isus: „Învăţătorule, ce să fac ca să 
moştenesc viaţa veşnică?“

Aţi observat? El era sigur că trebuie să facă ceva. Mulţi oameni cred 
că, dacă fac fapte bune, după ce vor muri vor ajunge în cer. Este 
adevărat? 

Domnul Isus ştia că acel om se gândea la lege, aşa că l-a întrebat: 
„Ce este scris în lege? Cum citeşti în ea?“

Planşa 5-2 
Roagă un copil să citească cu voce tare versetul din Luca 10:27. 

„El a răspuns: Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima 
ta, cu tot suf letul tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău; şi pe 
aproapele tău ca pe tine însuţi.“

Aşa spunea legea? 
Dacă ai în grupă copii mari, citeşte din Biblie şi versetele din Deuteronom 6:5 şi 
Leviticul 19:18. 

Da, era corect. 

Domnul Isus i-a spus: „Bine ai răspuns“. 

Dar de ce a lăsat Dumnezeu legea? Dumnezeu, care ne-a creat şi 
ne iubeşte, a dat poporului Său ales legea, pentru a arăta sf inţenia 
Lui, şi cum trebuie să f im noi. Dar oricât de mult ar încerca cine-
va să împlinească legea, nu poate, deoarece ne naştem păcătoşi, şi 
încălcând o poruncă, le încălcăm pe toate (Iacov 2:10). Singurul 
care a împlinit legea în totalitate este Domnul Isus. De aceea, Dom-
nul Isus ştia că nici acest om nu putea împlini în totalitate legea lui 
Dumnezeu.

„Am răspuns bine. Este chiar posibil să obţii viaţa veşnică aşa?“, s-o 
f i gândit învăţătorul.

Dar Domnul Isus nu s-a oprit aici, ci i-a spus: „Fă aşa, şi vei avea 
viaţa veşnică.“

Deschide Biblia la pasajul de unde 
este lecţia, ca să f ie clar pentru 
copii că lecţia este din Cuvântul lui 
Dumnezeu. În timpul lecţiei citează 
şi citeşte din Biblie.

Învăţătorii legii erau experţi în învă-
ţăturile legii mozaice. Moştenirea 
vieţii veşnice era un subiect discutat 
adesea în timpul Domnului Isus.
Domnul Isus a acceptat autoritatea 
Vechiului Testament ca f iind Cuvântul 
lui Dumnezeu descoperit poporului 
său ales, Israel. Întrebarea Lui „Ce 
este scris în lege?“ se referea la 
primele 5 cărţi din Vechiul Testament, 
unde scrie despre lege. 

Răspunsul dat a fost o combinaţie 
a versetului din Deuteronom 6:5 şi 
Leviticul 19:18. Era acelaşi răspuns 
dat şi de Domnul Isus altui învăţător 
al legii, cu o altă ocazie (Matei 
22:34-40). 
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Atunci învăţătorul şi-a dat seama că este foarte greu, de fapt, este 
imposibil să împlineşti legea şi, dorind să se îndreptăţească (să se 
justif ice, să se disculpe), a întrebat: „Şi cine este aproapele meu?“ 

Planşa 5-3
Pune-i pe copii să arate pe o hartă Ierusalimul şi Ierihonul. 

Atunci, Domnul Isus a început să-i spună o întâmplare. Un om cobo-
ra de la Ierusalim spre Ierihon. Drumul era lung, periculos, cu multe 
cotituri, iar acest om călătorea singur. Poate că auzise despre hoţii 
care atacau oamenii pe acel drum, şi poate că mergea plin de frică. 

Dintr-odată, nişte tâlhari au sărit asupra lui, din locul unde se ascun-
deau. L-au bătut, l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot ce avea, apoi au 
fugit, lăsându-l aproape mort. 

După un timp, un preot a trecut pe acolo. Poate că venea de la tem-
plu, unde se rugase. Acest om cunoştea legea lui Dumnezeu. Desigur, 
făcuse multe fapte bune până atunci. Poate că era sigur că Dumnezeu 
îl va duce în cer. Dar ştii ce s-a întâmplat? El nu s-a oprit. A trecut 
de partea cealaltă a drumului. Nu ştim de ce a făcut asta. Poate că se 
grăbea. Poate că s-a gândit: „Oricum nu mă vede nimeni.“

Apoi a trecut pe acolo un levit. El slujea la templu. Poate că acesta se 
va opri şi îl va ajuta pe săracul om. El ştia ce spune legea: „Iubeşte 
pe aproapele tău ca pe tine însuţi“. Dar şi el a trecut repede pe lângă 
omul rănit. 

Nici tu şi nici eu nu putem să f im tot timpul atât de buni cât cere 
Dumnezeu. Porunca lui Dumnezeu spune: „Să iubeşti pe aproapele 
tău“. Trebuie să o iubeşti pe sora ta, pe fratele tău sau pe colegul tău. 
Dar câteodată eşti egoist. „De ce să primească sora mea mărul cel 
mai mare?“ „Nu vreau să-l las şi pe el să se joace cu jucăriile mele.“ 
„Vreau să merg să joc fotbal, nu să am grijă de fratele meu.“ Tu nu 
poţi să f ii bun prin puterile tale, f iindcă te-ai născut păcătos. Biblia 
spune: „Nu este nici un om neprihănit, nici unul măcar“ (Romani 
3:10). Toţi am păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu este 
sfânt, şi nici un lucru greşit nu poate intra în cer. Nici tu şi nici eu 
nu putem să intrăm în cer prin bunătatea noastră sau faptele noastre 
bune. Nici învăţătorul legii, nici preotul şi nici levitul din povestirea 
noastră nu erau aşa de buni, ca să ajungă în cer prin faptele lor. 

Planşa 5-4

Domnul Isus a continuat povestirea. Pe acolo a trecut şi un samari-
tean. Îţi aminteşti ce am învăţat despre samariteni? 
Aşteaptă răspunsul copiilor.

Aşa este, aveţi dreptate. Erau oamenii pe care evreii îi dispreţuiau. 
Dar samariteanul nu a ţinut cont de acest lucru. A văzut omul căzut, 
şi i-a fost milă de el. A mers la el, i-a curăţat rănile (a turnat peste ele 
ulei şi vin) şi i le-a bandajat. Apoi l-a pus pe om pe măgarul lui, şi l-a 
dus la un han (hotel) – un loc unde să se odihnească şi să se refacă. 

Pune pe câţiva copii să joace pe 
roluri această parte a povestirii, şi să 
arate pe cei trei oameni şi reacţiile lor 
faţă de cel căzut. 

Legea cerea ca evreii nu doar să 
se oprească şi să ajute un alt om, 
ci chiar să ajute un animal sau 
un duşman care se af la în necaz 
(Deuteronom 22:4, Exod 23:4-5). 

Întreabă-i pe copii de ce cred ei că 
preotul şi levitul au evitat să-l ajute 
pe omul rănit. 

Poţi să adaugi şi faptul că preotul şi 
levitul ştiau că, dacă se atingeau de 
un om plin de sânge vor f i socotiţi 
necuraţi şi astfel nu mai puteau sluji 
la templu. Poate că pentru ei era mai 
important să f ie văzuţi conducând 
închinarea, decât să se oprească şi 
să ajute un om în necaz. 

Deseori ne gândim că avem motive 
bune pentru a nu ne opri să ajutăm 
pe cineva (de exemplu: „Merg la 
Grupul Vestea Bună sau la şcoala 
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A doua zi, samariteanul i-a dat doi lei proprietarului hanului şi i-a 
spus: „Îngrijeşte-te de acest om. Dacă îngrijirea lui costă mai mult, 
la întoarcere îţi voi plăti“ (vezi Luca 10:35).

Cât de bun era acest samaritean! 

Acest om ne aminteşte de Domnul Isus, dar Domnul Isus era diferit, 
prin faptul că El întotdeauna gândea, spunea şi făcea ceea ce este 
bine. El este Fiul lui Dumnezeu. El nu a făcut niciun păcat. Şi tu şi 
eu am încălcat de multe ori legea lui Dumnezeu. Merităm să f im 
pedepsiţi pentru păcatele noastre. Dar când a murit pe cruce, Domnul 
Isus a luat asupra Lui pedeapsa pentru păcatele noastre. În dragostea 
Lui minunată, El vrea să ne ierte păcatele şi să ne dea viaţa veşnică. 
În noua viaţă, El ne călăuzeşte, ne întăreşte şi ne binecuvântează. 
Trebuie să crezi în Domnul Isus, ca să ai viaţa veşnică. Biblia spune: 
„… darul lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul 
nostru“ (Romani 6:23b). 

Odată, un băieţel a stricat ceasul tatălui său. Îi era atât de frică de 
pedeapsa tatălui. Dar fratele lui mai mare a spus tatălui: „Eu l-am 
stricat“. Aşa că tatăl l-a pedepsit pe băiatul cel mare, iar cel mic 
a scăpat nepedepsit. La fel a făcut şi Domnul Isus. Dumnezeu L-a 
pedepsit în locul nostru. Dacă crezi că El a murit în locul tău, şi Îi 
ceri să-ţi ierte păcatele, El te va ierta şi îţi va da viaţa veşnică. Dacă 
nu eşti sigur cum să faci acest lucru, vino să vorbim la sfârşitul pro-
gramului. Îţi voi arăta din Biblie ce trebuie să faci. 

Dacă în clasa ta ai copii mântuiţi, dezvoltă învăţătura folosind studiul de caz de 
la pagina 44.

Planşa 5-5 

Învăţătorul legii asculta. După ce a terminat povestirea, Domnul Isus 
l-a întrebat:

„Care dintre aceştia trei ţi se pare că a dat dovadă că este aproapele 
celui ce căzuse între tâlhari?“

„Cel ce şi-a făcut milă de el“, a răspuns învăţătorul legii. 

„Du-te de fă şi tu la fel“, i-a zis Isus.

Acest învăţător al legii şi-a dat seama atunci că, dacă Domnul Isus 
nu îl ajută, prin propriile lui puteri nu poate să f ie bun, să facă binele. 
El are nevoie ca mai întâi viaţa lui să f ie schimbată de Domnul Isus, 
să primească viaţa veşnică în dar – nu ca urmare a faptelor sale bune, 
şi numai după aceea poate să facă fapte bune. În acelaşi fel, şi noi, 
pentru a moşteni viaţa veşnică, trebuie să venim mai întâi la Domnul 
Isus cu păcatele noastre, să I le mărturisim Lui, să-I cerem iertare, şi 
după aceea El ne ajută să facem fapte bune, ca recunoştinţă pentru 
mântuirea primită. 

Planşa 5-6 

Poate că tu eşti mântuit, ştii că ai păcatele iertate, şi într-o zi vei 
merge în cer. Înseamnă aceasta că acum poţi să trăieşti cum vrei? 
Nicidecum. Trebuie să f ii şi tu ca Isus, să f ii bun cu ceilalţi. El îţi 

Pune-i pe copii să discute între ei, 
ce cred ei că a răspuns învăţătorul 
legii, şi de ce. Astfel de discuţii ajută 
copiilor să înţeleagă adevărurile 
predate. 

Arată cartonul cu aplicaţia pentru 
copilul mântuit – „Fă bine celorlalţi“. 

Arată cartonul cu adevărul evan-
ghelistic – „Viaţa veşnică nu se 
obţine prin fapte bune.“

duminicală, şi trebuie să ajung la 
timp“ sau „Am de învăţat pentru 
testul de mâine, şi dacă mă opresc 
să ajut, nu voi mai avea timp să învăţ 
ca să iau o notă bună.“)
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va da puterea să f ii aşa. Poate că te poţi oferi să duci sacoşele cuiva, 
să o ajuţi pe mama ta la bucătărie sau pe tatăl tău să spele maşina. 
Cere-I lui Dumnezeu să-ţi arate lucrurile bune pe care poţi să le faci, 
şi roagă-L apoi să te ajute să le faci. Nu faci aceste lucruri ca să f ii 
iertat, ci ca urmare a faptului că ai fost iertat. 

Planşa 5-7 

Dacă nu ai crezut că Domnul Isus a murit în locul tău, tu nu ai viaţa 
veşnică pe care El ţi-o oferă în dar. Poate că ai încercat obţinerea ei 
pe altă cale. Îţi dai seama că nu poţi obţine darul lui Dumnezeu, viaţa 
veşnică, prin faptele tale bune? Indiferent cât de mult încerci, vor f i 
atât de multe lucruri rele pe care le vei face. De aceea, acest dar se 
primeşte doar prin credinţa în Domnul Isus, nu prin faptele bune pe 
care le faci. Domnul Isus este bun. El a murit pe cruce în locul tău, 
ca tu să ai viaţa veşnică. 

Roagă-te cu astfel de cuvinte: „Doamne Isuse, Îţi mulţumesc că ai 
luat pe cruce pedeapsa pentru toate lucrurile rele pe care le-am făcut. 
Tu ai murit, ca eu să pot avea viaţa veşnică. Te rog, iartă-mi păcatele, 
şi dăruieşte-mi viaţa veşnică.“

Domnul Isus doreşte să te ierte şi să îţi dea viaţa veşnică. Apoi El te 
va ajuta să f ii bun cu aproapele tău. 

Întrebări de recapitulare

1.  Ce L-a întrebat învăţătorul legii pe Domnul Isus? („Ce să fac, ca 
să moştenesc viaţa veşnică?“)

2. Care sunt cele două porunci, în care se cuprinde toată legea? 
(Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu 
tot suf letul tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău; şi pe 
aproapele tău ca pe tine însuţi.)

3. De ce ne-a dat Dumnezeu poruncile Sale? (Pentru a ne arăta 
sf inţenia Sa şi că noi trebuie să f im sf inţi la rândul nostru.)

4. Cine poate să împlinească pe deplin legea lui Dumnezeu, fără să 
o încalce nici măcar o dată? (nimeni, în afară de Domnul Isus)

5. De ce crezi că preotul şi levitul nu s-au comportat cu bunătate 
 faţă de cel căzut între tâlhari? (Fiindcă nu-şi iubeau aproapele.)

6. Cine şi-a făcut milă de cel căzut între tâlhari? (un samaritean)

7. De ce samariteanul ne reaminteşte de Domnul Isus? (Samari-
teanul a făcut ceea ce este bine, şi a ajutat pe cineva în nevoie 
– Domnul Isus întotdeauna a făcut ceea ce este bine.)

8. Dacă Îl iubeşti pe Domnul Isus, cum trebuie să f ii faţă de ceilalţi? 
(Să f ii bun, să îi ajuţi.) 

9. Cum poţi avea viaţa veşnică? (Să crezi că El a murit în locul 
tău.) 

Prezintă copiilor invitaţia la mântuire. 
Foloseşte-te de „Sfătuirea copilului 
care vrea să vină la Hristos“. 
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10. Viaţa veşnică nu se poate obţine prin fapte bune. Romani 6:23 
ne spune cum putem avea viaţa veşnică. Poţi recita din memorie 
acest verset? („Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul 
fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică, în Isus Hristos, 
Domnul nostru.“)

Studiu de caz
Spune copiilor povestirea, şi cere-le să răspundă la întrebări. Dacă sunt mai mari, 
împarte-i în grupuri. Fiecare grup să aibă câte un ajutor. Mai târziu, copiii pot 
juca pe roluri această povestire. 

Mihăiţă era un băieţel, care a suferit un accident de maşină. A fost 
nevoit să umble în cârje, timp de mai multe săptămâni. 

Într-o zi, el intra pe poarta şcolii cu câteva manuale sub braţ. Din 
cauza cârjelor, nu a reuşit să ţină bine manualele, şi ele i-au căzut, 
împrăştiindu-se pe jos. Din spate, se apropia Emil, unul din colegi. 

Emil i-a spus în treacăt: „Îmi pare rău, nu pot să te ajut, mă aşteaptă 
băieţii“, şi a fugit pe terenul de fotbal. 

Marius a trecut şi el pe acolo. Nici măcar nu a vorbit cu Mihăiţă. 

Apoi, s-a apropiat Darius. El mersese într-o tabără creştină, şi acolo 
L-a primit pe Domnul Isus ca Mântuitor. Ştia că păcatele îi sunt 
iertate, are viaţa veşnică şi voia să trăiască într-un mod plăcut lui 
Dumnezeu. Când l-a văzut pe Mihăiţă, chinuindu-se să-şi adune 
manualele, s-a gândit: „Îl voi ajuta, chiar dacă nu-l cunosc aşa de 
bine.“ Imediat, s-a apropiat de Mihăiţă, i-a adunat manualele şi i le-a 
dus până în clasă. 

1. În ce fel s-a asemănat Mihăiţă cu omul căzut între tâlhari din 
povestirea biblică?

2. Despre ce oameni din povestirea biblică îţi reamintesc Emil şi 
Marius? 

3. Prin ce s-a asemănat Darius cu samariteanul? 

4. De ce l-a ajutat Darius pe Mihăiţă? 

5. Căuta Darius să obţină viaţa veşnică, făcând bine altora sau el 
făcea bine, f iindcă primise viaţa veşnică în dar?

Activitate

Ajută-i pe alţii
Încurajează copiii să aducă data viitoare jucării sau cărţi cu povestiri. 
Mergeţi apoi şi donaţi-le unui spital sau unei familii sărace. 

Activitate

Să ştii şi să faci
Citeşte împreună cu copiii Ioan 13:17. Întreabă-i ce au învăţat în 
această săptămână. 
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Discutaţi f iecare punct, şi încurajează copiii să pună în practică ceea 
ce au învăţat. Poţi folosi cartonul cu adevărul evanghelistic – „Viaţa 
veşnică nu se obţine prin fapte bune.“

Recapitulează în încheiere cel mai important adevăr învăţat în această 
săptămână – mesajul Evangheliei.

Activitate pentru preşcolari

Dragostea lui Dumnezeu este vizibilă 

Spune câteva moduri în care copiii pot arăta dragostea lui Dumnezeu 
celor din jurul lor. Cere-le preşcolarilor să se ridice în picioare, când 
spui ceva ce arată dragostea lui Dumnezeu, şi să stea jos când spui 
ceva ce nu arată dragostea Lui.
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Invită un prieten
(Activitate – Lecţia 1) 

În acest loc ________

__________________

În f iecare __________

__________________

La ora ____________

Vino 
la 

Grup
ul Ve

stea
 Bun

ă!

În acest loc ________

__________________

În f iecare __________

__________________

La ora ____________

Vino 
la 

Grup
ul Ve

stea
 Bun

ă!

În acest loc ________

__________________

În f iecare __________

__________________

La ora ____________

Vino 
la 

Grup
ul Ve

stea
 Bun

ă!

În acest loc ________

__________________

În f iecare __________

__________________

La ora ____________

Vino 
la 

Grup
ul Ve

stea
 Bun

ă!
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Vreau să ascult de Dumnezeu 
(Activitate – Lecţia 2)

Dacă eşti creştin, 
arată-I Domnului Isus că Îl iubeşti, ascultându-L.

Vreau în această săptămână 
să ascult de Dumnezeu, astfel:

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

Dacă eşti creştin, 
arată-I Domnului Isus că Îl iubeşti, ascultându-L.

Vreau în această săptămână 
să ascult de Dumnezeu, astfel:

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

Completează lista în clasă. Ia-o acasă, şi ţine-o într-un loc la vedere. 
Bifează de f iecare dată când ai făcut ce ai scris pe listă. 
Copiază, decupează şi păstrează în Biblie această foaie, pentru a o avea la îndemână.



Sfătuirea copilului 
care vrea să vină la Hristos

1.  Arată-i că are nevoie de mântuire; că nu toţi 
oamenii vor merge în cer; că nimeni nu este 
atât de bun, pentru a merita cerul; şi că plata 
păcatului este moartea veşnică – despărţirea 
de Dumnezeu (Romani 3:23; Apocalipsa 
21:27; Ioan 8:21, 24).

2.  Arată-i calea mântuirii. Mântuirea este darul 
fără plată, pentru că Isus a murit în locul nos-
tru pe cruce, a fost îngropat, şi a treia zi a înviat 
(Ioan 3:16; Efeseni 2:8; 1 Corinteni 15:3, 4).

3.  Ajută-l să primească mântuirea, crezând în 
 Domnul Isus Hristos ca Mântuitor (Ioan 

1:12; Apocalipsa 3:20).

4.  Bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu, ajută-l să 
f ie sigur de mântuirea sa (Ioan 3:36; Apo-

 calipsa 3:20; Evrei 13:5).

5.  Învaţă-l să mărturisească despre Hristos 
(Matei 10:32). Această mărturisire poate să 
ţi-o facă întâi ţie, apoi altor învăţători, mai 
târziu prietenilor, iar dacă are ocazia, unui 
grup sau bisericii. 

Fotocopiază, apoi decupează, şi păstrează în Biblie#

Calea Turnişorului Nr. 90, 550048, Sibiu, România
Tel. 0269 229994, 0369 405255
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