
Misiunea
Domnului Isus

Domnul Isus a coborât din cer, de la Tatăl Lui, pe pământ pentru că avea o misiune mare. După 
ce Adam şi Eva nu au ascultat de Dumnezeu, în grădina Eden, pe pământ a apărut păcatul. Păcat 
înseamnă neascultarea de Dumnezeu.  Biblia spune că toţi oamenii sunt păcătoşi şi toţi merităm 
pedeapsa lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu ne iubeşte atât de mult că L-a dat pe Fiul Său să moară 
pentru păcatele noastre. El a murit şi a înviat, iar acum se află lângă Tatăl, în cer. Toţi cei ce cred în 
Domnul Isus şi-I cer să fie Mântuitorul lor primesc iertarea păcatelor şi viaţă fără sfârşit în Împărăţia 
lui Dumnezeu. Aceasta a fost şi este misiunea Domnului Isus.

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că L-a dat pe 
singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară,

ci să aibă viaţa veşnică. Ioan 3:16



Câţi fluturaşi sunt în această imagine?
Îi poţi număra?

De ce L-a trimis 
Dumnezeu Tatăl pe 

Domnul Isus
pe pământ?

Desenează aici ceva din 
viaţa Domnului Isus care te-a 

impresionat în mod special.



Lecţia 31
Misiunea Domnului Isus

Text biblic:Ioan 3:16 şi Matei 20:28.
Verset cheie: Ioan 3:16
Scopul lecţiei: Copiii vor înţelege de ce a venit Domnul Isus pe pământ.

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

I. Lecţia
Se poate începe lecţia printr-o poveste atrăgătoare – o imagine sugestivă:

Într-o livadă era odată un copac chircit şi îmbătrânit, parcă înainte de vreme, în care trăiau 
o mulţime de omizi triste si răutăcioase, puse pe distrugere. Din cauza lor arăta atât de 
urâţit şi copacul cel chircit. Acele omizi erau atât de nesuferite, că în scurt timp ajunseseră 
să-şi facă rău chiar unele altora. Ce privelişte dezgustătoare era să le vezi târându-se fără 
speranţă pe coja scorojită a bietului copac! Cândva, acest copac fusese dintre cei mai 
fumoşi din livadă. Stăpânul privea pe atunci cu mare drag la el. Dar acum... vai, vai, ce 
jalnic arăta! 
Deasupra acelui loc dezagreabil, zburau însă zeci şi sute de fluturaşi cu aripioare 
multicolore ce priveau cu milă la acele mici târâtoare. Printre aceşti fluturaşi era unul care-i 
întrecea pe toţi în frumuseţe. El era chiar fiul regelui fluture. Regele fluture era un rege 
bun, cu puteri nebănuite, căruia i se rupea inima la vederea acelor mici fiinţe triste şi fără 
speranţă. Aşa că avu o idee: să-l trimită pe prinţ, propiul fiu, printre omizi ca să le spună şi 
lor secretul prin care şi ele ar putea deveni, într-o zi, fluturaşi cu aripioare multicolore. Zis 
şi făcut: prinţul fluturaş se transformă în omidă şi coborî printre crengile copacului chircit. 
Dar mare i-a fost surpriza să vadă că nu este nici dorit, nici iubit pentru gândurile lui alese. 
Unele omizi, puţine la număr e adevărat, l-au primit cu mare bucurie şi au luat de bune 
sfaturile şi învăţăturile lui. Cele mai multe însă, l-au batjocorit şi l-au urât până acolo că au 
vrut să-l omoare pentru că le deranjase liniştea cu poveştile lui despre speranţă şi viitor. 
Cum să se transforme o omidă într-un fluture?... 
La urmă, enervate peste măsură, omizile l-au bătut pe prinţul fluture până ce acesta 
a murit. Apoi l-au învelit într-o crisalidă, unde a stat timp de câteva zile. Nimeni nu ştia 
însă ce minune avea să se întâmple, pentru că, la doar trei zile după acest eveniment 
trist, prinţul fluture a ieşit la iveală atât de frumos şi de viu colorat, încât cei ce-l văzură 
rămaseră uimiţi de frumuseşea şi transformarea lui. 
Mult s-au mai bucurat omizile iubitoare de această minune. Şi aşteptau cu nerăbdare să 
devină şi ele, într-o bună zi, nişte fluturaşi cu aripioare multicolore. 
Omizile care l-au urât, însă, aveau şi ele să devină fluturi. Dar nu fluturaşi cu aripioare 
multicolore, ci negri, fără speranţă, urâţi şi supuşi unei permanente suferinţe. Ei nu puteau 
zbura pe sus, prin livezi şi pe câmpii, bucurându-se în voie de libertate. Dar fluturaşii cu 
aripioare multicolore puteau zbura în libertate. Şi... cât mai sus...!

Se continuă prezentarea:
Aceasta este doar o poveste. Dar, cunosc pe Cineva mult mai mare decât regele fluture, 
care a făcut exact acelaşi lucru. Este vorba despre Dumnezeu Tatăl care Şi-a trimis Fiul 
pe pământ, o lume plină de păcat, cu scopul de-a aduce oamenilor speranţa eliberării 
de păcat, adică mântuirea, şi a vieţii veşnice. Haideţi să citim în Biblie despre asta şi să 



vedem de ce L-a trimis Tatăl pe Fiul şi care a fost misiunea Lui pe pământ.

Se citesc textele din Ioan 3:16 şi Matei 20:28, apoi se discută pe marginea lor.

II.  Activităţi

1. Foaie de colorat
Citiţi explicaţia: Domnul Isus a coborât din cer, de la Tatăl Lui, pe pământ pentru că avea 
o misiune mare. După ce Adam şi Eva nu au ascultat de Dumnezeu, în grădina Eden, pe 
pământ a apărut păcatul. Păcat înseamnă neascultarea de Dumnezeu. Biblia spune că toţi 
oamenii sunt păcătoşi şi toţi merităm pedeapsa lui Dumnezeu. Dar, Dumnezeu ne iubeşte 
atât de mult că L-a dat pe Fiul Său să moară pentru păcatele noastre. El a murit şi a înviat, 
iar acum se află lângă Tatăl, în cer. Toţi cei ce cred în Domnul Isus şi-I cer să fie Mântuitorul 
lor primesc iertarea de păcate şi viaţă fără sfârşit în Împărăţia lui Dumnezeu. Aceasta a fost şi 
este misiunea Domnului Isus.

2. Versetul biblic

a. Învăţătorul citeşte cu voce tare versetul biblic.
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că L-a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine 
crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” Ioan 3:16

b. Învăţătorul explică versetul:
Acest verset se mai numeşte şi versetul de aur al Bibliei pentru că tot mesajul Bibliei este 
rezumat aici:
Dumnezeu iubeşte enorm de mult pe oameni. 
Cât? Încât a fost gata să-L dea pe Fiul Său. 
De ce? Pentru ca oricine crede în El să nu moară. 
Şi? Ci să aibă viaţă veşnică.

c. Învăţătorul îi ajută pe copii să memoreze versetul biblic.
Învăţătorul se va asigură că fiecare copil va reuşi să înveţe foarte bine acest verset. 

3. Întrebări recapitulative pentru fixarea cunoştinţelor:
• Cum se numeşte Fiul lui Dumnezeu?
• De ce L-a trimis Tatăl pe pământ pe Fiul Său?
• Ce misiune avea Domnul Isus pe pământ?
• Cum L-au primit oamenii pe Domnul Isus?
• Ce i-au făcut oamenii Domnului Isus?
• Ce face Dumnezeu Tatăl pentru oamenii care cred în Fiul Său?
• Cine primeşte viaţa veşnică?

Concluzie:
Dumnezeu Tatăl L-a trimis pe Fiul Său pe pământ pentru tine. El ştia cum te vei numi încă 
dinainte de-a te naşte. El te iubeşte aşa de mult, încât Isus a murit şi pentru păcatele tale. El 
vrea să-ţi dea şi ţie în dar mântuirea şi viaţa veşnică. Aceasta a fost şi este misiunea lui Isus: 
să te mântuiască şi să-ţi dea viaţa veşnică, în dar. Tu poţi deveni ca fluturaşii din poveste 
cu aripioare viu colorate. Dar pentru asta tu trebuie să accepţi darul Său. Crede în Isus, 
cheamă-L în viaţa ta şi urmează-I toate învăţăturile! 


