
Toma
Toma, zis Geamăn, este ucenicul despre care se spune că a fost necredincios. El nu a fost de faţă 
când Isus s-a arătat ucenicilor, după înviere, aşa că nu a crezut în învierea Lui. După opt zile, însă, 
Isus s-a arătat iarăşi ucenicilor. Atunci era şi Toma prezent. Toma s-a convins că El este Domnul lui 
care înviase din morţi. Şi a crezut.

Dar lucrurile acestea au fost scrise, pentru ca voi să credeţi 
că Isus este Cristosul, Fiul lui Dumnezeu şi crezând,

să aveţi viaţa în Numele Lui.
Ioan 20:31





Lecţia 24
Toma

Text biblic: Ioan 20: 24-31.
Verset cheie: Ioan 20:31

Scopul lecţiei: Copiii vor afla cum i S-a arătat Isus lui Toma. Copiii pot avea ocazia şi ei să 
Îl întâlnească pe Domnul Isus prin credinţă.

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 le vorbeşte copiilor despre ucenicul 
Toma. 
Toma, unul dintre cei doisprezece, nu era de faţă când Isus S-a arătat celorlalţi ucenici. 
Aşa că, atunci când ucenicii i-au spus: ,,L-am văzut pe Domnul’’, el le-a răspuns: ,,Dacă nu 
voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor 
şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede.’’ Domnul Isus, nu a dispreţuit 
necredinţa lui Toma, nici nu S-a supărat pe el; ci l-a ajutat să creadă. El i S-a arătat lui 
Toma, şi i-a dat să-şi pună degetul în mâinile Lui şi mâna în coasta Lui. Atunci Toma a 
crezut şi a  recunoscut că El este Domnul lui şi Dumnezeul lui. Tot atunci Isus i-a spus lui 
Toma un lucru care este valabil şi pentru noi azi: ,,Ferice de cei ce n-au văzut şi au crezut.’’ 

II.  Activităţi

1.  Versetul Biblic

a.  Învăţătorul citeşte cu voce tare versetul biblic:
Dar lucrurile acestea au fost scrise, pentru ca voi să credeţi că Isus este Cristosul, Fiul lui 
Dumnezeu şi crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui. Ioan 20:31

b.  Învăţătorul explică câteva cuvinte cheie din verset :
Tot ceea ce este scris în Biblie, este ca tu să crezi. Cine crede că Isus este Cristosul, Fiul 
lui Dumnezeu, are viaţa veşnică.

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

2.  Întrebări recapitulative pentru fixarea cunoştinţelor:

• Ce a spus Toma când a aflat de la ucenici că Isus a înviat?
• Ce a spus Toma când i S-a arătat Domnul Isus?
• Ce i-a spus Domnul Isus lui Toma, despre credinţă?
• Cine este Isus? 
• Cine poate avea viaţa în Numele Lui?

III. Concluzie
Tu crezi  că Domnul Isus  a înviat din morţi? Isus a spus că fericiţi sunt cei ce n-au văzut 



şi totuşi au crezut. Isus a înviat. Dacă eşti şi tu ca Toma necredinciosul, Isus nu-ţi 
dispreţuieşte necredinţa. El vrea să ţi Se descopere şi ţie, azi. Trebuie doar să-I ceri asta. 
Dumnezeu ţi-a dat o voinţă, şi Isus nu ţi Se descoperă, decât dacă vrei şi tu, pentru că El 
îţi respectă dorinţa. 


