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Drepturile de autor aparţin organizaţiei A.G. SUA.  

Acest material poate fi folosit GRATUIT pentru lucrul cu copiii din bisericile şi şcolile locale, 

dar este INTERZISĂ REPRODUCEREA ŞI COPIEREA, sub orice formă, în vederea 

comercializării sau a altor scopuri (website, DVD, CD, RTV sau diferite publicaţii). Pentru alte 

informaţii, contactaţi-ne la kidzromania@gmail.com. 

 

 

 

KIDZ ROMÂNIA 

 
  

Lecţie Introductivă  2 

Lecţie Biblică 2 

Verset Biblic 4 

Aplicație Practică 5 

Joc Recapitulativ 7 

Lucru Manual 7 

Vizuale 9 

Pagină de Colorat                11 

Instrucţiuni pentru 

Învăţători 
2 

Acest material a fost realizat exclusiv                                                      
de KIDZ ROMÂNIA. 

AUTORI & TEHNOREDACTARE:  

Janet Cunningham & Florentina Pali-Gheorghiaş 

 

    ȘCOLARI  

OBIECTIVE: Copiii vor învăța despre păcat, ce este el, cum a 
intrat în viața noastră, ce face păcatul în viața noastră și cum 
putem fi eliberați și iertați de păcat.  

TEXTE BIBLICE: Mai multe texte, vezi lecția biblică. 

VERSET BIBLIC: 1 Ioan 1:7b 

        

ECHIPA KIDZ ROMÂNIA: 

Janet Cunningham  

Florentina Pali-Gheorghiaş 

Simona Kifor 

Marcela şi Efren  Portillo 

Nane Breha  

Rebeca Barahona 

Walter și Rozie Openda 

 

 3. Despre păcat 

      NR 14/2020 



www.kidzromania.com 

                                                                                                                         CE CREDEM?— 3. Despre păcat, Școlari       2 

 

OBIECTIV:  Acest moment introduce tema lecției despre păcat și este util 

pentru a atrage atenția copiilor la ceea ce vor învăța.  

 
PERSOANE: 

• 1-2 Persoane  

• Din același set de lecții intitulat ,,Ce credem?”, am pregătit o lecție   

despre păcat în care copiii vor învăța despre ce este el, cum a intrat în   

viața noastră, ce face păcatul în viața noastră și cum putem fi eliberați și 

iertați de păcat.  

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

verset biblic, jocuri, aplicaţii practice, idei de lucru manual ş.a.m.d.  

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

scurtă rugăciune de început. 

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 

 După ce i-ați salutat pe copii, ați cântat și v-ați rugat împreună cu ei, scoateți paharul cu 
apă și, separat, betadină/cerneală. Acoperiți sticla de betină/cerneală cu hârtie, astfel încât 
copiii să nu vadă ce este, sau turnați o parte din lichid într-un pahar mic. Puneți o hârtie pe 
sticlă/pahar pe care scrieți “PĂCAT”. 

 Întrebați copiii: ,,Cum este apa din pahar, curată sau murdară? Ați bea o astfel de apă?” 
 După ce copiii răspund, puneți câteva picături de betadină/cerneală în paharul cu apă, dar 

copiii nu vor ști ce ați pus. Apa se va colora. Întrebați acum copiii: ,,Dar acum, cum este 
apa din pahar, curată sau murdară? Ați bea o astfel de apă?” Când copiii vor spune că e 
murdară, veți răspunde că, da, apa arată urât și nu poate fi băută, deoarece este 
periculoasă petru corp așa murdară și plină de microbi; ne poate îmbolnăvi sau ne poate 
face chiar mai rău.  

 Spuneți că acest pahar vă duce cu gândul la tema biblică despre păcat. Iar astăzi lecția 
biblică va fi chiar despre păcat.  

.MATERIALE: 

• 1Pahar cu apă 

• Betadină/cerneală 

• Hârtie 

 

OBIECTIVE:  Copiii vor învăța despre păcat, cu ajutorul mai multor 

texte din Biblie: Ce este păcatul, cum a intrat în viața noastră, ce face el cu             

omul, cum putem fi eliberați și iertați de păcate?  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

• Faceți o copie xerox pagina 9 cu întrebările și textele biblice și tăiați pe 

liniile punctate ca să obțineți șase fișe de lucru. 

• Pregătiți 6 jumătăți de coli A4 de hârtie și 6 pixuri/ creioane pentru copii. 

 

PĂCAT 

• Pregătiți toate materialele și faceți o probă înainte de lecție.  

• Acoperiți materialele astfel încât copiii să nu le vadă, ceea ce va păstra atenția copiilor. 

• ATENȚIE! Acest experiment început aici va continua și va fi finalizat la                

secțiunea Aplicația Practică. 

• Nu ar trebui să intrați în detalii despre temă. Lecția biblică va fi timpul pentru învățătură. 

MATERIALE: 
• 6 Biblii 
• 6 Jumătăți de coli A4 

de hârtie 
• Creioane/pixuri  
• Copie Xerox pag. 9 
• 3Coli A4: 1albă, 1 

roșie, 1 neagră (sau 3 
albe și creione 
colorate roșu și 
negru)  

• 1Coală A4  
     pentru șarpe 
• Foarfece 
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PREZENTARE ȘI INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI:  

Da, copii, astăzi vom învăța despre păcat: ce este el, ce ne face păcatul și cine ne 

poate curăța de păcat. Știe cineva ce este păcatul? (Copiii răspund.) 

Vreau să vă povestesc acum, copii, despre cum a creat Dumnezeu pe om. 

Dumnezeu a creat pe Adam și Eva curați, cu o inimă curată, bună și ascultătoare de 

El (decupați inima albă, imag. 1). Adam și Eva locuiau într-o grădină frumoasă și se 

bucurau de multe animale, păsări, flori, copaci... Și Dumnezeu îi vizita mereu în 

grădină și era aproape de ei. El a spus omului că are voie să mănânce tot ce dorește 

din grădină, doar dintr-un singur pom să nu mănânce. Cum era inima omului la 

început? Da albă, curată (arătați inima albă de hârtie). Dar știți ceva? Biblia spune 

că la Eva a venit diavolul sub formă de șarpe. (Luați o coală albă A4 de hârtie și 

începeți să tăiați de la margine ca pe un cerc în spirală, vezi imaginea alăturată-

2, ca să faceți un șarpe. Centrul va fi capul, imag. 2. Mișcați șarpele.) Satan sau 

diavolul este dușmanul lui Dumnezeu. El este plin de răutate. Și ce credeți că a 

făcut? A păcălit pe Eva și a făcut-o să mănânce exact din pomul din care nu avea 

voie. Și Eva i-a dat și lui Adam. Ce credeți că s-a întâmplat cu inima albă, curată a 

celor doi (arătați inima albă)? Da, s-a umplut de păcat (decupați inima neagră și 

puneți peste inima albă, imag. 3). Păcat înseamnă să nu asculți de Dumnezeu. Și 

Adam, și Eva nu au ascultat de Dumnezeu, iar inima lor s-a umplut de păcat. Uuu, ce 

inimă neagră! Vă amintiți apa curată care apoi a devenit neagră și nefolositoare? Tot 

așa, inima curată a omului s-a transformat într-o inimă murdară de păcat. Atunci 

Dumnezeu a trebuit să îi scoată pe Adam și Eva din grădina Eden din mai multe 

motive, dar și pentru că locul acela era locul prezenței Sale. Și Dumnezeu nu 

poate locui în mijlocul păcatului. Și așa a apărut păcatul pe pământ și toate 

lucrurile rele din viața noastră. Haideți să dăm câteva exemple de lucruri rele. 

(Copiii răspund.) Da, când vorbim urât sau mințim, când facem rău celorlalți, 

când gândim lucruri rele etc. Ce face păcatul? Da, ne îndepărtează de Dumnezeu, ne 

întunecă viața (puneți degetul pe inima neagră) și ne face nefericiți. Dar Dumnezeu 

nu a dorit să fim nefericiți, pentru că ne iubește. Așa că a trimis pe Domnul Isus, Fiul 

Său, la noi. Inima Lui era curată și a văzut inima neagră a omului, plină de păcat. De 

aceea a murit pe cruce și inima Lui a fost zdrobită (decupați inima roșie și puneți 

peste inima neagră, imag. 4). Iar astăzi prin sângele Lui, care a curs pe cruce pentru 

păcatele noastre, noi primim o inimă nouă, curată, albă (puneți peste inima roșie 

inima albă). Astfel, copii, păcatul din viața noastră poate fi îndepărtat doar prin 

sângele Domnului Isus. Și o inimă curată ne-o poate da doar Domnul Isus.  

CONCLUZIE:   Da, păcatul este neascultare de Dumnezeu și ne ține departe de 

Dumnezeu. Dar sângele Domnului Isus ne curățește de orice păcat. Așa avem bucuria 

să fim din nou aproape de Dumnezeu și avem speranță în El. Ce minunat!  

• Luați  trei coali A4 de hârtie: albă, roșie, neagră.  (Dacă nu aveți coli colorate, puteți 

colora cu creioane colorate roșu și negru.) 

• Îndoiți la jumătate hârtiile și trasați cu un creion o jumătate de inimă, vezi imaginea 

alăturată. În timp ce povestiți, veți tăia pe rând inimile, rapid: o inimă albă, apoi una 

neagră și, la sfârșit, o inimă roșie. Prin tăierea inimilor în timp ce povestiți, copiii vor fi 

mai atenți.  

Școlari mici—clasele 1-2  

1. 

2. 

3. 

4. 



www.kidzromania.com 

                                                                                                                         CE CREDEM?— 3. Despre păcat, Școlari       4 

 

1. Spuneți copiilor că pentru versetul biblic vă veți folosi tot ce cele trei 

inimi colorate pe care le-ați folosit la povestirea din Biblie.  

 Arătați inima roșie și spuneți că ea înseamnă cuvintele: ... Sângele lui 

Isus Hristos... 

 Lipiți la vedere cu scotch și repetați cu copiii: ,,Sângele lui Isus Hris-

tos…” 

 Spuneți că aceasta ne amintește despre moartea Domnului Isus pe cruce.  

 Arătați inima albă și spuneți că ea înseamnă cuvintele:  ne curăţeşte...  

 Lipiți la vedere cu scotch lângă inima roșie și repetați cu copiii total, de la 

inima roșie și cea albă:  ,,Sângele lui Isus Hristos ne curăţeşte...” 

 

Școlari mari—clasele 3-6 
INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI:  
 
1. Împărțiți copiii în 6 grupe, cel puțin doi copii și cel mult cinci copii într-o 

grupă. Dacă aveți prea puțini copii la clasă, dați-le mai multe întrebări și 

texte biblice de parcurs.  

2. Dați grupurilor de copii Biblii și o foaie cu întrebare și texte. 

3. Copiii trebuie să citească textul biblic indicat și să răspundă la întrebarea de pe hârtie. 

4. Când copiii au terminat, nu mai mult de 5 minute, chemați în față grupul de copii cu              

întrebarea 1. Un copil din grup va citi întrebarea, un altul referința biblică, un altul răspunsul 

la întrebare (dacă sunt mai mulți de doi copii în grup). Foarte important este să fie implicați 

la acest moment fie toți copiii din grup, fie cât mai mulți.  Apoi chemați grupul cu întrebarea 

2 și tot așa. 

CONCLUZIE:  

 Da, Dumnezeu a creat pe om după chipul Său, deci fără păcat (arătați inima albă), 

cu o inimă curată. Dar neascultarea de Dumnezeu a făcut să intre păcatul în lume 

(puneți peste inima albă inima neagră). Biblia ne spune însă că doar sângele lui 

Isus, care a curs pe cruce pentru păcatele noastre (peste inima neagră puneți inima 

roșie), ne curățește de orice păcat (peste inima roșie puneți iarăși inima albă). Da, 

doar Isus ne poate elibera de păcat și ierta de păcate. Aceasta este mântuirea.   

 

OBIECTIVE: Copiii să învețe ce spune un verset biblic despre              
faptul că doar prin Isus Hristos putem fi curățiți de păcat. 

MATERIALE: 

• Cele trei inimi de la 
lecția biblică: albă, 
roșie, neagră 

• Scotch 

• Tablă/ perete 

• O Biblie mare 
PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

• Cele trei inimi (albă, roșie, neagră) de la lecția biblică. Scoateți-

le dintr-o Biblie mare, astfel încât copiii să aibă o imagine 

vizuală pe care o învață din Cuvântul lui Dumnezeu. Deși 

aceasta poate părea neimportant, pentru copiii care învață cel mai 

bine văzând ceva, este un lucru foarte important. 

ÎNVĂȚAREA VERSETULUI /INSTRUCŢIUNI ÎN                      
TIMPUL OREI: 

şi sângele lui Isus Hristos, ..., 
ne curăţeşte de orice păcat.  

1Ioan 1:7b 
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7. Arătați inima neagră  și spuneți că ea înseamnă cuvintele: ... de orice păcat.                 

(Adică de orice lucru rău din viața noastră).  

8. Lipiți la vedere cu scotch  lângă inima albă și repetați cu copiii total, de la inima roșie 

și albă:  ,,Sângele lui Isus Hristos ne curăţeşte de orice păcat.”                  

9. Arătați Biblia și spuneți că ea indică locul unde se găsește acest verset în Biblie:        

1 Ioan 1:7b.  Pe o hârtie scrieți 1 Ioan 1:7b, apoi așezați-o după inima neagră. 

10. Spuneți cu copiii tot: ,,Sângele lui Isus Hristos ne curăţeşte de orice păcat.             

1 Ioan 1:7b”        

11. Apoi scoateți pe rând câte o imagine și spuneți versetul, inclusiv partea/părțile 

lipsă și spuneți. Faceți acest lucru până un mai aveți nicio inimă la vedere și   

spuneți cu copiii o dată versetul pe dinafară.  

JOC: INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Copiii vor sta pe scaunele lor.  

2. Dați cele trei inimi, întâmplător, copiilor din clasă. Să fie în părți diferite     

ale clasei. 

3. Când spuneți ,,start” sau dați drumul la o muzică creștină de pe telefon,             

copiii dau inimile din mână în mână.  

4. Când spuneți ,,stop” sau opriți muzica, copiii care au inimile în mână se  

ridică în picioare și spun versetul, fiecare copil spune partea din verset pe  

care o reprezintă culoarea (roșu= sângele lui Isus Hristos; alb– ne curățește; 

negru– de orice păcat), iar referința biblică o spun împreună.  

5. Jocul se continuă la fel cât doriți, dar ,ATENȚIE!, neapărat să aibă șansa 

fiecare copil să se ridice cel puțin o dată să spună versetul biblic. 

 

 

OBIECTIVE: Copiii vor învăța practic despre păcatele din viața personală și 

cum să ceară Domnului Isus iertare pentru păcate, 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:  

 
 

• Faceți o probă la experimentul cu clorul pe care îl aveți, ca să fiți sigur că 

funcționează  și, atunci când turnați clor peste apa cu betadină, că se limpezește 

apa, vezi descrierea de pe verso. Puneți clorul intru un pahar care spune Puneți 

totul departe de ochii copiilor până la momentul potrivit. 

• Citiți despre situațiile pentru discuție, ca să știți exact încotro trebuie să                             

conduceți discuția. 

PREZENTARE ȘI INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Puneți toate soluțiile folosite la experiment departe de copii, așa încât să nu se producă 

accidente nedorite. 

2. Faceți o discuție cu copiii pe baza situațiilor prezentate mai jos. 

1 Ioan  
 1:7b   

 MATERIALE: 

• Paharul cu apă și            
betadină/cerneală de 
la lecția introductivă 

• Clor (atenție să nu fie 
parfumat ca să 
funcționeze) 

• Pahar cu apă curată 
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PREZENTARE ȘI INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Scoateți paharul cu apă limpede și spuneți: ,,Vă amintiți acest pahar de la începutul 

lecției? Dar de inima albă? Ce reprezintă acestea? Da, omul creat de Dumnezeu curat și 

fără păcat. Arată bine omul fără păcat? Da, este minunat!” 

2. Scoateți acum paharul folosit la lecția introductivă, cel cu apă și betadină/cerneală și 

spuneți: ,,Vă place cum arată acest pahar pe care l-am văzut la începutul orei? De ce nu 

vă place? Pentru că nu este curat, este murdar. Ca și inima neagră, și acest pahar arată 

cum este păcatul din noi. (Arătați inima neagră.) Nu arată deloc bine.” 

3. Scoateți clorul pus într-un borcan închis bine cu capac și spuneți: ,,Haideți să ne 

amintim care este ideea versetului biblic! Da, sângele lui Isus ne curățește de orice 

păcat.” Turnați clor peste apa cu betadină și apa va deveni limpede. Spuneți: ,,Vedeți? 

Apa a devenit ca la început, limpede. Așa face Domnul Isus cu noi. El a murit ca să ne 

dea nouă iertarea de păcate, adică să ne facă pe noi iarăși curați.”  

4. Vorbiți cu copiii despre câteva păcate pe care le fac oamenii, chiar ei. (Exemple: 

minciună, neascultare de părinți, vorbe urâte etc.) 

PREZENTARE SITUAȚII ȘI DISCUȚIE CU COPIII clasele 1-2: 

• Faceți o discuție cu copiii despre următoarele situații și solicitați copiii să vă spună ce este 

păcat din comportamentul  copiilor din situațiile pe care le veți prezenta, ce pot face acei 

copii ca să fie iertați de Domnul și ce pot face acei copii ca să fie iertați de cei cărora le-au 

greșit.  

 Odată, o fetiță s-a bătut cu o colegă pentru o jucărie. Voi ați făcut vreodată așa ceva? 

 Într-o zi, un băiat a luat creioanele surorii lui și i le-a rupt, deși știa că erau preferatele 

ei. Ați auzit voi despre ceva asemănător?  

  Un copil a fost supărat pe mama lui pentru că l-a pedepsit și i-a interzis să mai  

stea la desene animate. Ați pățit voi așa ceva? 

PREZENTARE SITUAȚII ȘI DISCUȚIE CU COPIII clasele 3-5: 

Faceți aceleași grupe cu copiii pe care le-ați făcut la prezentarea de la lecția biblică.  

• Spuneți fiecărui grup să conceapă o mică scenetă sau o pantomimă despre situații de 

viață, iar în scenetă/pantomimă trebuie să surprindă următoarele idei: 

       (1)  ce este păcat din comportamentul  copiilor din situațiile pe care le veți prezenta;  

(2) ce pot face acei copii ca să fie iertați de Domnul; 

(3) ce pot face acei copii ca să fie iertați de cei cărora le-au greșit.  

• Grupurile vor veni pe rând în față să prezinte sceneta/pantomima, apoi toată clasa va discuta 

foarte pe scurt despre acea situație. 

• La final, cereți copiilor ca, timp de un minut, să stea fiecare în liniște cu sine însuși, să se 

gândească la câteva păcate făcute de ei și să își ceară iertare de la Domnul Isus, singurul 

Care ne poate ierta și curăța de orice păcat.  

RUGĂCIUNE:     

Aduceți copiii într-un timp de rugăciune de mulțumire pentru Domnul Isus, singurul Care 

ne poate elibera și ierta de orice păcat. Se vor ruga copiii care doresc. 
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PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

• Pregătiți întrebările, vezi pagina 10, aceleași întrebări de la lecția biblică. 

• Tăiați întrebările și puneți-le într-o pungă de cadou/cutie. 

MATERIALE 

• Copie Xerox întrebări 
pagina 10 

• Pungă de cadou/cutie 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Copiii se ridică în picioare acolo unde sunt, sau vin în mijlocul clasei.  Veți juca jocul 

statuile.  

 Spuneți: ,,start, sari într-un picior!” și copiii sar într-un picior. Când 

spuneți ,,statuile!”, copiii se opresc în poziția în care sunt, fără să se mai miște. 

Copilul/copiii care s-au mișcat, vin în față și scot o întrebare la care răspund.   

 Jucați la fel, schimbând acțiunea înainte de a fi statuie, astfel: învârte-te, mângâie un 

coleg pe cap, dă mâna cu un coleg, sari ca mingea, strigă tare ,,heeei” etc. 

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Copiii să realizeze un obiect pe care îl pot folosi în timpul 

săptămânii pentru a le spune altora cum a venit păcatul în lume și cum 

doar Isus poate ierta păcatul. 

MATERIAL 

• Coli A4 de hârtie  

• Foarfece pentru copii 

• Creioane colorate 
roșu și negru 

 

 

OBIECTIVE: Copiii vor recapitula printr-un joc tot ce au învățat         

despre păcat, iar dvs. veți putea vedea dacă copiii au înțeles scopul 

lecției și veți putea corecta sau completa în caz contrar. 

1.  Îndoiți hârtia la jumătate, apoi din nou, și veți obține patru pătrate 

din coala A4, vezi imag. 1. 

2    Cum țineți hârtia îndoită spre dvs. cu pliurile în sus, luați 

colțul din DREAPTA sus și îndoiți până la pliul din stânga, 

imag .2 . Veți avea acum  unui triunghi în partea de sus a 

hârtiei, imag. 3. 

3  Întoarceți acum hârtia pliată astfel și tăiați partea rămasă în 

afara triunghiului, imag. 4a. Veți obține un triunghi. Marcați               

acum cu o linie, ca să știți unde a fost decupat, imag. 4b . 

Noi am marcat cu galben. E foarte important acest lucru.  

pliat 

• Exersați cum să faceți cele patru inimi unite. Încercați să faceți mai 

mult de o dată, astfel încât să le puteți explica copiilor pas cu pas, 

fără dificultăți. Scopul lucrului manual este de a le oferi copiilor un 

instrument pe care îl pot folosi în timpul săptămânii ca să spune 

altora despre ce au învățat ei: cum a venit păcatul în lume și cum 

doar Isus poate ierta păcatul. 

1. 

pliat 

p
lia

t fața 

2. 

3. 

4a. 

2 margini pliate 
2 margini pliate 

d
ecu

p
a
t 

4b. 
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Alb 

Negru Roșu 

Alb 

4. Apoi veti face un decupaj în formă de arc la baza         

triunghiului, punctele roșii marcate de noi, ținând în 

dreapta sus colțul marcat cu o linie,  vezi imag. 5.  

 

5. Atenție! Pentru a facilita copiilor tăierea în formă de arc, 

arătați-le cum să facă și ei trei puncte la baza triunghiului 

sub linia marcată anterior, imag. 6, vezi punctele roșii             

marcate de noi. Apoi vor tăia pe acele puncte și vor obține 

un triunghi rotunjit la bază, imag. 7.  

 

 

6. Deschideți hârtia și veți avea acum patru inimi unite între 

ele.  Colorați două dintre cele patru inimi, una cu roșu alta 

cu negru, iar două inimi vor rămâne albe, vezi imag. 8 ce 

trebuie colorat.  

 

7.     OBSERVAȚIE! Dacă rezultatul nu arată ca în imag. 8, 

înseamnă că ați greșit și nu ați decupat unde era linia               

marcată de noi cu galben. Din acest motiv, rezultatul ar 

putea fi ca în imaginea A sau B. Dacă este ca în imag. A, 

îndoiți totul, așa încât să apară doar o inimă. Dacă rezultatul 

este ca ca în imag. B, lipiți cu scotch la mijloc să obțineți 

rezultatul de la imag. 8.   

8.    Îndoiți totul pe pliurile deja formate, astfel încât să aveți 

acum o singură inimă albă în față, negru și roșu la interior, 

apoi iarăși alb în spate, imag. 9. 

9.    Reluați prezentarea despre cum a fost creat omul curat 

(arătați inima albă), apoi vorbiți despre efectele păcatului 

(deschideți la inima neagră și aduceți-o în față), apoi vorbiți 

despre sângele lui Isus prin jertfa de la cruce ( aduceți inima 

roșie în față) care ne poate curăța de orice păcat (aduceți     

inima albă din spate la vedere). Astfel, copiii pot învăța și ei 

cum să spună altora mesajul Evangheliei despre                        

consecințele păcatului și  iertarea de păcate prin sângele 

A 

B 

interiorul 

fața 

Alb în față și 
în spate 

7. 

8. 

9. 

5. 

 

3  margini 

6. 

d
ecu

p
a

t 
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ÎNTREBĂRI PENTRU LECȚIE  ȘI REFERINȚE BIBLICE: 

1. Cum a fost inima omului când a fost creat de Dumnezeu? (Geneza 1:27,            

Isaia 6:2-3; Geneza 2:7) 

 Al Cui chip poartă omul?  

 Există păcat la Dumnezeu? 

 Cum a fost creat omul?  

 

2.    Cum a intrat păcatul în lume? (Geneza 2:15-17,  Apocalipsa 12:9,  Geneza 3:6) 

 Ce nu trebuia omul să facă în grădina Eden? 

 Cine a fost șarpele din grădina Eden de care au ascultat primii oameni? 

 Ce a făcut omul în grădina Eden în legătură cu Dumnezeu? 

 

3. Ce este păcatul?  (Isaia 59: 1-2, Romani 3:23-24, Ioan 8:44) 

 Ce reprezintă păcatul? 

 Despre cine spune Biblia că este păcătos? 

 De la cine vine păcatul? 

 

4. Ce consecințe are păcatul? (Geneza 3: 13-19 și 23,  Romani 5:12,                            

Romani 1: 28-32) 

 Ce a făcut păcatul pentru Adam și Eva? 

 Ce consecințe a adus păcatul pentru întreaga lume?  

 Dați câteva exemple despre ce știți voi din Biblie că este păcat. 

 

5.   De ce a trimis Dumnezeu pe Isus pe pământ și ce a făcut El? (Ioan 3:16,           

Isaia  53:5, Luca 19:10) 

 Ce a determinat pe Dumnezeu să trimită pe Domnul Isus pe pământ? 

 Ce a făcut Isus pentru noi? 

 Care a fost scopul jertfei lui Isus? 

 

6. Cine ne poate da iertarea și eliberarea de păcate? (1Ioan 1:7b, 1Ioan 1:9,                    

Efeseni 2:8 și 13-16, Ioan 17:3)    

 Cine poate elibera pe om de păcat? 

 Cum poate fi omul iertat de păcate? 

 Ce ne oferă Dumnezeu prin iertarea de păcate? 
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ÎNTREBĂRI PENTRU JOCUL RECAPIUTULATIV: 

 Al Cui chip poartă omul? 

 

 Există păcat la Dumnezeu? 

 

 Cum a fost creat omul?  

 

 Ce nu trebuia omul să facă în grădina Eden? 

 

 Ce a făcut omul în grădina Eden în legătură cu Dumnezeu? 

 

 Cine a fost șarpele din grădina Eden de care au ascultat primii oameni? 

 

 Ce reprezintă păcatul? 

 

 Despre cine spune Biblia că este păcătos? 

 

 De la cine vine păcatul? 

 

 Ce a făcut păcatul pentru Adam și Eva? 

 

 Ce consecințe a adus păcatul pentru întreaga lume?  

 

 Dați câteva exemple despre ce știți voi din Biblie că este păcat. 

 

 Ce a determinat pe Dumnezeu să trimită pe Domnul Isus pe pământ? 

 

 Ce a făcut Isus pentru noi? 

 

 Care a fost scopul jertfei lui Isus? 

 

 Cine poate elibera pe om de păcat? 

 

 Cum poate fi omul iertat de păcate? 

 

 Ce ne oferă Dumnezeu prin iertarea de păcate? 
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Dragi părinţi, scopul lecţiei de astăzi a fost 
ca toți copiii să învețe despre păcat, ce este 
el, cum a intrat în viața noastră, ce face 
păcatul în viața noastră și cum putem fi 
eliberați și iertați de păcat.  

TEXTE BIBLICE: Mai multe texte din 
Biblie  

VERSET BIBLIC: 1 Ioan 1:7b 

şi sângele lui Isus Hristos, ...,                  
ne curăţeşte de orice păcat.  

1Ioan 1:7b 


