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• Astăzi copiii vor învăța ce înseamnă viața deplină și că doar în Isus ei pot avea 

viață deplină. Mulți oameni vin la Dumnezeu, își cer iertare și cred că aceasta 

înseamnă o relație cu Dumnezeu. Dar la cruce, Isus a făcut mai mult pentru noi. El ne 

dă prin rănile lui vindecare de boli, bucurie, speranță și viața veșnică. Viața deplină 

este o viață din belșug sau care dă peste. Acesta este darul pe care ni-l oferă 

Dumnezeu dacă acceptăm să avem o relație cu El: o viață deplină pe pământ, 

prin jertfa lui Isus, și viața veșnică prin mântuirea Lui. 

• Aşa cum v-aţi obişnuit deja, vă oferim şi în acest material o lecţie biblică, jocuri, o aplicaţie 

practică, idei de lucru manual ş.a.m.d.  

• Deschideți lecția cu câteva cântecele de laudă și închinare, apoi faceți o scurtă rugăciune de 

început. 

 PERSOANE: 

• 2 Persoane  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 
• Vorbiți cu 5-6 adolescenți să vină la lecție să interpreteze în fața 

copiilor  o scurtă scenetă (personaje: 1 judecător, 1 dușman, 3-4 
persoane din popor și condamnați, 1 soldat). De preferat ar fi ca acești 
adolescenți să fie disponibili și la următoarea lecție din set, deoarece 
prezentarea biblică va fi în aceeași manieră.  

 

OBIECTIVE: Copiii vor înțelege ce înseamnă viață deplină și că 
această viață o pot avea doar prin Isus Hristos.   

TEXTE BIBLICE: Isaia 53:3-10 

 

 

OBIECTIVE: Acest moment va introduce tema lecției biblice despre ce 

înseamnă viața deplină și despre cum noi putem avea o viață deplină doar 

prin Isus.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

MATERIALE: 
 

• 1Sticlă goală 
• Apă de două ori 

mai multă 
decât                         
capacitatea 
sticlei 

• 1Tavă 
• Faceți o probă înainte de lecție ca să știți exact cum funcționează și ce                 

aveți de făcut. 

1. Scoateți o sticlă goală și întrebați copiii: ,,Cum este această sticlă? Ce are în                                  

ea? Da, este goală.” 

2. Umpleți sticla cu apă și întrebați copiii: ,,Cum arată această sticlă? Plină?                                

Da, este plină! Și ce înseamnă acest lucru? Da, că nu mai încape nimic în ea.” 

3. Puneți sticla plină pe o tavă și continuați să turnați în sticlă apă, deși este deja plină. Apa 

se va revărsa peste sticlă. În timp ce continuați să turnați apă, întrebați copiii: ,,Cum este 

acum această sticlă? Este plină? Oooo, este supra-plină! E prea plină! 

4. Spuneți copiilor că astăzi veți vorbi despre viața deplină. Spuneți că deplin înseamnă mai 

mult decât plin sau prea plin, ceva care dă peste, exact așa cum a fost sticla în care ați 

continuat să turnați apă iar și iar, deși nu mai era loc în ea. Accentuați ideea că așa este 

viața în Isus Hristos: deplină. 

5.  Anunțați acum copiii că în această lecție veți învăța despre viața deplină pe care o putem 

avea doar în Isus Hristos.  
MATERIALE: 
• Tron, coroană și pelerină (de 

împărat), un ciocănel ca pentru  
judecător, arc cu săgeți, lanțuri, 
o imagine mare a lui Isus pe 
cruce, 3 hârtii scrise ACHITAT! 
Aceste materiale sunt doar              
sugerate. Ele pot fi schimbate. 
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

SCENETA - JUDECĂTORUL CEL DREPT ȘI IUBITOR 
 (Florentina Gheorghiaș) 

Se spune că a fost odată un împărat-judecător. El era drept, cu judecată dreaptă, cu 
legi bune și corecte. Însă, în dreptatea sa, a stabilit o aspră pedeapsă  pentru oricine 
încălca vreo lege din împărăție: pedeapsa cu moartea. Dorea astfel să nu permită 
răul în împărăția sa și să-și ajute poporul să trăiască în supunere, pace și 
armonie. 
(Intră judecătorul însoțit de un soldat. Judecătorul stă pe tron, soldatul lângă el.)  
O vreme, toate au mers bine, iar poporul a fost fericit.   
(Intră cei ce joacă rolul poporul. Trec prin scenă, zâmbind frumos unii la alții și 
prietenoși, apoi ies. Sunet: rumoare din popor) 
 Apoi totul s-a schimbat când un dușman rău și viclean a intrat pe furiș în cetate și a 
început să arunce cu săgeți rele prin popor. Avea de gând să distrugă întreaga 
împărăție, căci toți cei atinși de săgețile lui și care alegeau să i se supună erau pe loc 
transformați în vinovați.  
(Intră dușmanul cu privirea întunecată, cu un arc și săgeți, căutând pe cine să atingă. Apoi 
se retrage. Sunet: râs demonic.)  
În scurt timp, tot mai mulți ajunseseră să cadă victime ale răutății aceluia și se făceau 
astfel vinovați. Peste întreaga împărăție domnea acum teama și suferința. Împăratul 
judecător s-a întristat amarnic. Nu pentru că era neputincios, ci pentru că fiecare 
cetățean avea dreptul să aleagă de bună voie pe cine să asculte sau să urmeze. El   
respecta dorința și alegerea fiecăruia.  
Cât despre dușmanul cel rău, după ce îi ademenea pe sărmanii din popor, îi acuza. Iar 
pedeapsa pentru orice greșeală era una și aceeași: moartea. Într-o zi, acesta a adus la 
împărat un ucigaș și hoț înlănțuit. Îl acuza continuu și îl amenința.   
(Dușmanul aruncă un om din popor în fața judecătorului. Sunete: lanțuri și cineva din sală/
actorul care strigă cu glas demonic: Vinovat!!!) 
Acuzatul stătea îngrozit lângă acuzator și în fața împăratului-judecător.Verdictul era 
unul singur: Pedeapsa cu moartea!!! 
(Sodatul vine și trage într-o parte pe cel condamnat. Sunet: strigăt demonic: Vinovat!!!) )  
Într-o altă zi, el a acuzat pe altcineva, strigând că este bârfitor și vorbitor de rău la 
adresa semenilor.   
(Dușmanul aruncă încă un om din popor în fața judecătorului. Sunete: lanțuri și cineva din 
sală/actor care strigă cu glas demonic: Vinovat!!!)  
Acuzatul stătea îngrozit lângă acuzator și în fața împăratului-judecător.Verdictul era 
unul singur: Pedeapsa cu moartea!!! 
(Sodatul vine și trage într-o parte pe cel de al doilea condamnat. Sunet: strigăt 
demonic  ,,Vinovat!!!”)  
Apoi dușmanul a acuzat pe un altul, condamnat pentru gânduri rele la adresa 
semenilor.  
(Dușmanul aruncă încă un om din popor în fața judecătorului. Sunete: lanțuri și cineva din 
sală/interpret dușman strigă cu glas demonic: Vinovat!!!) 
Acuzatul stătea îngrozit lângă acuzator și în fața împăratului-judecător.Verdictul era 
sigur: Pedeapsa cu moartea!!! 
 (Sodatul vine și trage într-o parte pe cel de al treilea condamnat. Sunet: strigăt 
demonic ,,Vinovat!!!”)  
Dușmanul era fericit. Reușise să îi păcălească pe toți cei din popor. Rând pe rând 
aceștia se lăsau ademeniți, iar el îi acuza și-i condamna la moarte. Se simțea un  
învingător și țopăia de fericire. Dar el nu știa ceva... 
(Dușmanul țopăie de fericire. Sunet: râs demonic)  

• Faceți o repetiție scurtă de 5 minute înainte de lecție, ca să știe fiecare ce are de făcut. 

• În timp ce citiți prezentarea de mai jos (tot ce este scris New Times bold), adolescenții vor 

interpreta acțiunea (tot ce este cu italic în paranteză). 
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(Soldatul îi împinge pe cei trei spre pedeapsa cu moartea. Sunet: lanțuri și râset 
demonic.) 
Pe când condamnații erau împinși să-și ispășească pedeapsa, împăratul -judecător 
strigă: ,,Hei, voi cei dați morții pentru nesupunere, vă căiți voi pentru încălcarea 
legilor drepte?” 
(Împăratul se ridică din jilțul său și se apropie de ei, mimând că le vorbește personal. 
Condamnații tremură și încep să plângă.)  
Condamnații dădură din cap în semn că se căiesc, așa că împăratul continuă: 
,,Plata pentru pedeapsa voastră a fost deja plătită! Fiul meu a plătit prețul pentru 
greșelile celor ce se căiesc!” 
(Împăratul descoperă tabloul cu imaginea lui Isus răstignit și arată spre el.)  
,,Sunteți liberi acum! Ați fost achitați!” 
(Lovește cu ciocănelul în semn de hotărât, le dă jos lanțurile celor condamnați și 
le pune în mână cuvântul ACHITAT. Condamnații îngenunchiază în semn de 
recunoștință.)   
,,Duceți-vă, fiți fericiți și să nu vă mai întoarceți nicicând la faptele voastre rele!”, 
le spuse împăratul. ,,Trăiți-vă viața în legile mele, chemați-mă în ajutorul vostru, 
stați aproape de mine și veți trăi pentru totdeauna în împărăția mea!” 
(Condamnații ies din scenă fericiți și ridică la vedere cuvântul ACHITAT. Dușmanul 
mimează că e surprins, apoi iese furios din scenă amenințând cu pumnul. Împăratul 
iese și el urmat de soldat.)  

 
CONCLUZIE:   Și astăzi Dumnezeu ne oferă iertarea de păcate,                                                      

prin Domnul Isus Hristos. Isus a plătit deja la cruce pentru tot. El ne                                      

oferă chiar mai mult decât iertarea. Ne oferă o viață deplină. Condiția                                           

este să Îi cerem iertare și să avem o relație personală cu El. Doar așa putem avea parte de o 

viață din belșug, o viață deplină. Prin Domnul Isus Hristos și Duhul Sfânt, noi putem primi 

bucurie, vindecare, pace, speranță, un scop în viață și viața veșnică. Acestea și multe altele 

sunt daruri care umplu deplin viața noastră. 

 

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI  

OBIECTIVE: Copiii să învețe un verset biblic despre cuvintele 

Domnului Isus Care a spus că El a venit să aducă viață din belșug.  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 MATERIALE: 

• Tablă 

• Marker 

• Copie xerox lista cu obiecte 
pentru joc, pag. 8 

 
 

• Faceți 4 copii xerox lista cu obiecte, pagina 8. 
• Scrieți pe o tablă versetul biblic și acoperiți cu ceva până la 

momentul când veți învăța cu copiii. 

1. Arătați copiilor versetul biblic scris pe tablă și citiți-l împreună tare, 
de trei ori. 

2. Apoi ștergeți la întâmplare câte două sau trei cuvinte și spuneți de 
fiecare dată versetul, inclusiv partea ștearsă de pe tablă. 

3. Procedați în același mod până ce nu mai este niciun cuvânt pe   
tablă și puteți spune versetul pe dinafară. 

JOC:  INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:  

 1. Împărțiți copiii în 4 grupe. 
2.   Dați fiecărei grupe lista cu lucruri, vezi pag. 8, precum și cinci 
      minute la dispoziție.  
3.   Când spuneți start, grupele vor căuta prin sală lucrurile de pe listă. 

... Eu am venit ca oile să aibă 

viață, și s-o aibă din belșug. 

Ioan 10:10b 
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4. Când spuneți stop, grupa cu cele mai multe obiecte strânse vine în față, spune versetul pentru   
    1000 de puncte și pleacă la loc. 
5. Următoarea grupă cu cele mai multe lucruri strânse de pe listă vine în față, spune versetul pentru  
    900 de puncte și pleacă la loc. 
6. Continuați la fel cu următoarele două grupe pentru 800 de puncte. 
7. Câștigă grupa cu cel mai mare punctaj. 

 

INSTRUCŢIUNI DE PREZENTARE ÎN TIMPUL OREI: 

 

OBIECTIVE: Copiii să înțeleagă practic ce este viața deplină și să își     
dorească o relație personală cu Domnul Isus, singurul care poate da viața 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 
• Pregătiți materialele și faceți o probă înainte de lecție, ca să știți exact ce 

aveți de spus și de făcut. Nu lăsați copiii să vadă ce ingrediente folosiți 
pentru ilustrație.  

• Cele două pahare (unul cu apă, celălalt cu oțet) să fie la fel ca mărime, 
ambele transparente și pe jumătate pline. Puneți-le pe o tavă, iar alături 
paharul de plastic cu bicarbonat. Acoperiți totul cu un prosop sau față de 

Spuneți: Adesea, unii oameni aud Cuvântul lui Dumnezeu la un program de evanghelizare 
sau ascultă o predică, aud un cântec sau au o experiență mai deosebită și sunt atinși de 
iubirea Lui, așa că își doresc să devină copii ai Săi. Apoi cer Domnului iertare și cred că 
pentru ei aceasta este totul. Le este suficient că și-au cerut iertare și nu caută să aibă o 
relație personală cu Dumnezeu.  
 
Scoateți paharul 1, transparent și cu apă până la jumătate în el, și spuneți că acesta 
reprezintă oamenii descriși mai sus. Puneți o linguriță de bicarbonat în apă și amestecați 
cu lingurița, apoi întrebați: Se întâmplă ceva vizibil? Nu, nu se vede nimic. Acești oameni 
nu au continuat o relație personală cu Dumnezeu. Biblia ne spune că, prin moartea pe 
cruce, Domnul Isus ne-a adus mai mult decât iertarea de păcate (arătați spre paharul cu 
bicarbonat, dar nu le spuneți că este bicarbonat). El ne-a adus și vrea să ne ofere și o viață 
deplină. Haideți să ne amintim ce însemnă cuvântul deplin! Da, mai mult decât plin sau 
ceva ce dă peste. Vă amintiți de sticla cu apă de la începutul lecției? O viață deplină este 
ca sticla aceea plină cu apă în care a curs mai mult și mai mult, atât de mult întât s-a 
revărsat, a dat peste ea. Vedeți paharul acesta? Spuneam că el reprezintă oamenii care au 
cerut iertare de la Domnul Isus, dar nu au o relație personală cu El. Ei nu au un timp 
special de vorbă cu Dumnezeu prin rugăciune sau de citire a Bibliei. Se mulțumesc cu 
puțin și nu se întâmplă nimic special în viața lor, când ar putea beneficia de mai mult. 
Arătați din nou paharul cu apă și bicarbonat de sodiu și dați din cap în semn că nu. 
Puneți paharul înapoi pe tavă. 
 
Arătați  paharul 2 de pe tavă, transparent și cu oțet în el până la jumătate , și spuneți: 
Acest pahar reprezintă oamenii care au auzit de iubirea Domnului, L-au primit pe 
Domnul Isus în viața lor și au o relație personală cu El. Aceștia petrec timp cu 
Dumnezeu în rugăciune și Cuvânt, ascultă de El și Îl lasă pe El să lucreze în ei și prin ei. 
Ce credeți că se întâmplă cu astfel de oameni? Puneți bicarbonat în paharul cu oțet și se 
va face o spumă mare care se va revărsa peste pahar. Atenție! Să aveți o tavă sub 
experiment! Ca să știți exact care pahar este cu oțet, puneți cu un creion un X pe tavă și 
deasupra paharul cu oțet. Spuneți: Oau! Ce e asta? Vedeți? Așa arată o viață din belșug, 
deplină, care se revarsă peste! Așa arată o viață trăită în relație profundă cu Domnul Isus 
și care primește mai mult decât mântuirea. Ea primește și alte lucruri minunate precum: 
vindecare de boli, bucurie în inimă, înțelepciune în decizii, viața veșnică. Cum putem 
primi o astfel de viață? Căutând să avem o relație personală cu Domnul Isus.Vedeți? Așa 
cum acest pahar a dat peste el, la fel este viața deplină în Isus: este din belșug și se revarsă 
către ceilalți. Există o mare diferență între paharul 1 și paharul 2, nu? Voi ce tip de oameni 
doriți să fiți: ca cei reprezentați de paharul 1, fără o relație personală cu Domnul Isus, sau 
ca paharul 2, cei care au o relație personală cu Domnul? Dacă doriți să aveți o viață 
deplină prin Isus, să beneficiați de multele Lui daruri—bucurie, pace, speranță etc,  trebuie 
să aveți o relație personală cu El și să trăiți după Legea Lui. 
 

apa 

oțet 

MATERIALE: 
• 2Pahare: unul cu oțet 

alb, celălalt cu apă 
• Bicarbonat pus într-un 

pahar de unică folosință 
• Linguriță 
• Tavă 
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 

OBIECTIVE: Copiii să recapituleze și să concluzioneze cele învățate 
la acestă lecție despre viața deplină prin Isus. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

• Copii xerox pag. 9, o pagină la trei copii. 
• Tăiați cele trei fișe de lucru de la pagina 9 și pregătiți pentru fiecare 

copil o fișă de lucru și un creion. 

MATERIALE: 
• Fișă de lucru, pag. 9 
• Creioane 
• Foarfece 

1. Dați fiecărui copil o fișă de lucru, pag. 9, și un creion. 
2. Faceți grupe de câte doi sau trei copii. 
3. Când spuneți start, copiii din fiecare grupă trebuie să lucreze împreună  ca să găsească 

mesajul de pe fișă.  
4. Grupa care a terminat prima vine în față și așteaptă ca și celelalte grupe să termine. 

Următoarea grupă care termină de lucrat, anunță și ea că a terminat. 
5. Când toți copiii au terminat de lucrat, grupa care a terminat prima are dreptul să spună 

mesajul descoperit. Dacă mesajul a fost găsit corect, grupa este declarată câștigătoare. 
Dacă mesajul găsit nu este cel corect, grupa care a terminat pe locul doi va spune mesajul 
și va câștiga doar dacă mesajul găsit este corect.  

6. Spuneți cu toți copiii în cor mesajul.  

 
RUGĂCIUNE: Aduceți copiii într-o rugăciune prin care să ceară o relație personală cu 
Domnul Isus și viața deplină. 

5. 

 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Copiii să realizeze un obiect prin care să își 
amintească mereu de cele învățate despre viața deplină în 
Isus Hristos.  

• Faceți copii xerox pag. 7, un set de cuvinte pentru fiecare copil. 
• Faceți un model ca să vadă copiii ce au de făcut și cum trebuie să arate rezultatul.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI : 

Nu 
tiați 
de-a 
ngul 
liniei 
roșii 

  

MATERIALE:  

• Coli A4 de hârtie 

• Creioane colorate 

• Foarfece 

• Copie xerox pag. 7 

• Lipici 

 
1. Dați fiecărui copil o coală A4 de hârtie. 

2. Copiii vor îndoi hârtia la jumătate ca pe o carte, imag. 1.  

3. Copiii vor desena o cruce, imag. 1, apoi o vor colora colorează crucea și  

       zona înconjurătoare, imag. 2. 

 

4. Copiii vor decupa crucea, dar nu vor tăia latura mică din partea stângă, vezi  
       linia roșie din imag. 3. 
 
5. Deschideți crucea ca pe o ușă și trasați cu un creion pe hârtia interioară  
       conturul crucii decupate pe foaia din exterior, imag. 4.  
 
6. Dați copiilor un set de cuvinte, pag. 7, pe care copiii le vor  

decupa, imag. 5. 
 
 
7. Deschideți hârtia ca pe o carte și lipiți pe crucea desenată pe pagina                 

interioară cuvintele decupate, imag. 6.  

1
2. 

3. 

6. 

4. 
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VIZUALE LUCRU MANUAL 

Vindecare  putere  

cel mai bun prieten 

împlinire  
bucurie  pace  

un ajutor constant       înțelepciune         viața veșnică 

Vindecare  putere  

cel mai bun prieten 

împlinire  
bucurie  pace  

un ajutor constant       înțelepciune         viața veșnică 

Vindecare  putere  

cel mai bun prieten 

împlinire  
bucurie  pace  

un ajutor constant       înțelepciune         viața veșnică 

Vindecare  putere  

cel mai bun prieten 

împlinire  
bucurie  pace  

un ajutor constant       înțelepciune         viața veșnică 

Vindecare  putere  

cel mai bun prieten 

împlinire  

bucurie  

pace  

un ajutor constant       

înțelepciune         

viața veșnică 
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Listă obiecte 

 

Ceas de mână 

Pantof roșu 

Curea 

Gumă de mestecat 

Ochelari de soare  

Clamă de păr 

Inel 

Șosetă gri 

O piatră 

O frunză 

Un portofel 

Telefon auriu 

Carte 

Bilet mijloc de transport 

Tricou negru 

Cheie 

Caiet 

 

Listă obiecte 

 

Ceas de mână 

Pantof roșu 

Curea 

Gumă de mestecat 

Ochelari de soare  

Clamă de păr 

Inel 

Șosetă gri 

O piatră 

O frunză 

Un portofel 

Telefon auriu 

Carte 

Bilet mijloc de transport 

Tricou negru 

Cheie 

Caiet 

Listă obiecte 

 

Ceas de mână 

Pantof roșu 

Curea 

Gumă de mestecat 

Ochelari de soare  

Clamă de păr 

Inel 

Șosetă gri 

O piatră 

O frunză 

Un portofel 

Telefon auriu 

Carte 

Bilet mijloc de transport 

Tricou negru 

Cheie 

Caiet 

 

Listă obiecte 

 

Ceas de mână 

Pantof roșu 

Curea 

Gumă de mestecat 

Ochelari de soare  

Clamă de păr 

Inel 

Șosetă gri 

O piatră 

O frunză 

Un portofel 

Telefon auriu 

Carte 

Bilet mijloc de transport 

Tricou negru 

Cheie 

Caiet 

 

JOC VERSETUL BIBLIC– o pagină la 4 grupe 
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Dumnezeu și eu 

20   21   10    15     10    1     19     4      2      21    5      10  4     7      21     5      21    23   18     23      

  5   19     16   11     19    7     10  25    10   21     25   18     2    15      1     19    3       10    15     

 21     19    7    15     10     7     19    10   1   19       4     10     3     10    15    19 

INSTRUCŢIUNI: 
1. Fiecare literă a alfabetului corespunde unui număr. În spatele numerelor se ascunde un mesaj. Găsește mesajul:  

2. Scrie două sau trei lucruri oferite de viața deplină: 
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 

Dumnezeu și eu 

20   21   10    15     10    1     19     4      2      21    5      10  4     7      21     5      21    23   18     23      

  5   19     16   11     19    7     10  25    10   21     25   18     2    15      1     19    3       10    15     

 21     19    7    15     10     7     19    10   1   19       4     10     3     10    15    19 

INSTRUCŢIUNI: 
1. Fiecare literă a alfabetului corespunde unui număr. În spatele numerelor se ascunde un mesaj. Găsește mesajul:  

2. Scrie două sau trei lucruri oferite de viața deplină: 
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 

Dumnezeu și eu 

20   21   10    15     10    1     19     4      2      21    5      10  4     7      21     5      21    23   18     23      

  5   19     16   11     19    7     10  25    10   21     25   18     2    15      1     19    3       10    15     

 21     19    7    15     10     7     19    10   1   19       4     10     3     10    15    19 

INSTRUCŢIUNI: 
1. Fiecare literă a alfabetului corespunde unui număr. În spatele numerelor se ascunde un mesaj. Găsește mesajul:  

2. Scrie două sau trei lucruri oferite de viața deplină: 
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 

JOC RECAPTULATIV 
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Dragi părinţi, scopul lecţiei de astăzi a fost ca 

toți copiii să înțeleagă ce înseamnă viața 

deplină și că doar în Isus noi avem viață 

deplină. 

TEXT BIBLIC: Isaia 53:3-10 

VERSET BIBLIC: Ioan 10:10b 

 


