
Isus şi copilaşii
Pe când predica Domnul Isus, au fost aduşi la El nişte copilaşi ca să Se atingă de ei. Dar, ucenicii 
s-au supărat şi i-au certat pe cei care-i aduceau. Văzând una ca asta,   Domnul Isus le-a spus: 
,,Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci Împărăţia lui Dumnezeu este a celor ca ei.’’Apoi, 
Domnul Isus i-a luat în braţe şi i-a binecuvântat, punându-Şi mâinile peste ei.

Isus i-a chemat la Sine pe copilaşi şi a zis:
,,Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci Împărăţia 

lui Dumnezeu este a unora ca ei.’’
Luca 18:16



Ce a făcut Domnul Isus 
când au apărut

copilaşii?

Mai mulţi copilaşi au fost aduşi la Domnul Isus. 
Ajută-l şi pe cel din imagine să găsească drumul!



Lecţia 20
Isus şi copilaşii

Text biblic: Marcu10:13-16 sau Luca 18:15-17
Verset cheie: Luca 18:16

Scopul lecţiei: Copiii vor înţelege că Isus îi iubeşte şi pe cei mici.

Atenţie!
Lecţia trebuie adaptată în funcţie de vârsta grupei. Reperele de mai sus pot fi mai mult sau mai 
puţin dezvoltate, în funcţie de: vârstă, puterea de concentrare, nivelul intelectual al grupei etc.

I.  Lecţia
Înainte să se lucreze la pagina de colorat, învăţătorul începe prezentarea lecţiei cu o întrebare: Vă 
simţiţi iubiţi şi preţuiţi în familiile voastre sau în locul în care trăiţi? 
Sunt unii copilaşi care nu se simt nici iubiţi, nici preţuiţi de adulţii din jurul lor. Uneori cei mari se 
poartă urât cu copilaşii, pentru că nu-şi fac timp să-i înţeleagă.  Dar, Biblia ne spune că Domnul 
Isus n-a fost deranjat deloc de prezenţa copiilor în jurul Său. Dimpotrivă, El şi-a făcut timp să-i ia 
în braţe, să-i binecuvânteze, să-Şi pună mâinile peste ei şi să se roage pentru ei. 
Când i-au fost aduşi nişte copilaşi, ucenicii s-au supărat pe cei ce-i aduceau şi i-au certat. Dar Isus 
le-a cerut să nu-i îndepărteze pe copii, să-i lase să vină la El, căci Împărăţia lui Dumnezeu este a 
celor ce sunt ca ei. Se referea, desigur, la nevinovăţia copiilor, căci ei ştiu să iubească sincer, să 
ierte etc. Dar haideţi mai bine să auzim exact ce spune Biblia despre asta. (Învăţătorul citeşte copi-
ilor din Marcu 10:13-16 sau Luca 18:15-17, apoi discută despre cele citite) 

Ce face Isus cu copilaşii?
 - Îi primeşte
 - Îi ia în braţe
 - Îi binecuvântează
 - Îşi pune mâinile peste ei

În Noul Testament găsim scrise şi alte lucruri despre acest subiect:
 - Dumnezeu se îngrijeşte de nevoile copiilor ( Marcu 9:36-37)
 - Dumnezeu îi răsplăteşte pe cei ce fac un bine cât de mic copilaşilor (Matei 10:42)
 - Adulţii au multe de învăţat de la copii ( Matei 18:2-3)
 - Isus îi protejează pe copii (Matei 18:10)

Sugestie: La grupele preşcolare, învăţătorul se poate aşeza în mijlocul copiilor, îi ia pe rând în 
braţe, şi chiar în timp ce le vorbeşte ţine pe braţele lui pe unul sau doi copii. Iar la sfârşit se va ruga 
pentru fiecare în parte,  binecuvântându-i şi punânu-şi mâinile peste ei, aşa cum a făcut Isus. 

II.  Activităţi

1.  Versetul Biblic
a. Învăţătorul citeşte cu voce tare versetul biblic.
Isus i-a chemat la Sine pe copilaşi şi a zis: ,,Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci 
Împărăţia lui Dumnezeu este a unora ca ei.’’ Luca 18:16

b. Învăţătorul explică versetul:
Reacţia Domnului Isus, când i-a văzut pe copilaşi:
• I-a chemat la Sine 



• Porunceşte: Lăsaţi copilaşii să vină la Mine!  Nu-i opriţi!
• Promite: Împărăţia lui Dumnezeu este a unora ca ei.

c. Învăţătorul îi ajută pe copii să memoreze versetul biblic.

2. Întrebări recapitulative pentru fixarea cunoştinţelor:
• Cine i-a certat pe cei ce i-au adus pe copii?
• Cum a reacţionat  Isus când a văzut că sunt certaţi copiii?
• Ce învăţătură a dat Domnul Isus adulţilor atunci când i-a văzut pe copii?
• Ce a făcut Isus cu copilaşii?

III. Concluzie
Isus îi iubeşte şi-i respectă pe toţi copilaşii indiferent dacă sunt bogaţi sau săraci, albi sau negri, 
sănătoşi sau bolnavi. El nu-i respinge niciodată pe copii, ci îi protejează şi-i binecuvântează. Tu eşti 
încă un copilaş şi toate acestea sunt valabile şi pentru tine. Dar tu îl iubeşti la fel de mult pe Isus?


