
Pilda Fiului Risipitor

Fiul risipitor se întoarce acasă
 “ «Căci acest fiu al meu era mort, și a înviat; era pierdut, și a fost 

găsit.» Și au început să se veselească.” Luca 15:24

Dumnezeu întotdeauna ne iartă păcatele 
 “Tot așa, vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu 

pentru un singur păcătos care se pocăiește.” Luca 15:10
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Pilda Fiului Risipitor este despre un tată și cei doi fii ai săi. Atunci când fiul mic 
pleacă de acasă, tatăl este foarte trist, dar găsește din nou bucurie atunci când fiul 
se întoarce și cere iertare. Astfel învățăm că nu trebuie niciodată să ne fie frică să 

cerem iertare. Dumnezeu este bun, iertător și nu poartă ranchiună. Atâta timp cât Îi 
cerem iertare, Dumnezeu nu ne va abandona niciodată, indiferent de ceea ce facem.  

5.
Când fratele său a auzit că 

s-a întors, a fost nemulțumit 
de petrecere, dar tatăl i-a 
explicat că ar trebui să se 
bucure toți împreună de 
întoarcerea fiului său.

1.
Un tată avea doi 

fii. Cel mai tânăr a 
cerut partea lui de 

moștenire.

4.
Tatăl său l-a văzut și a aler-

gat spre el de fericire pentru 
că îi fusese foarte dor de el. 
Au dat o petrecere pentru a 

sărbători întoarcerea 
acestuia acasă.

6.
Dumnezeu ne 

primește întotdeauna 
cu bucurie și ne iartă 

mereu păcatele.

2.
A plecat de acasă și a 

cheltuit toți banii. A dat 
de necaz și a trebuit 
să muncească dând 

hrană la porci.

3.
A dorit să se pocăiască 

pentru păcatele lui și 
să-i ceară iertare tatălui 

său.



Urmați liniile și puneți 
fiecare literă într-un 
pătrat gol pentru a 
completa mesajul.

RUGĂCIUNE
Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi.  Doamne curățește 
păcatele noastre. Stăpâne iartă fărădelegile noastre.  Sfinte, 

cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru sfânt numele Tău.
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Pilda Fiului Risipitor
{Ediția profesorului}

Scopul lecției: Familiarizarea copiilor cu Pilda Fiului Risipitor.  
De asemenea, să înțeleagă că Dumnezeu și părinții 
noștri ne vor ierta mereu. Ne putem întotdeauna 
întoarce la Dumnezeu și la părinții noștri, indiferent 
de ceea ce facem.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi.  Doamne curățește păcatele noastre. 
Stăpâne iartă fărădelegile noastre.  Sfinte, cercetează și vindecă neputințele 
noastre, pentru sfânt numele Tău. Explicați copiilor că putem spune această 
rugăciune atunci când vrem să cerem iertare lui Dumnezeu.

Pilda Fiului Risipitor este despre un tată și cei doi fii ai săi. Atunci când fiul 
mic pleacă de acasă, tatăl este foarte trist, dar găsește din nou bucurie 
atunci când fiul se întoarce și cere iertare. Astfel învățăm că nu trebuie 
niciodată să ne fie frică să cerem iertare. Dumnezeu este bun, iertător și nu 
poartă ranchiună. Atâta timp cât Îi cerem iertare, Dumnezeu nu ne va 
abandona niciodată, indiferent de ceea ce facem.

Fiul risipitor se întoarce acasă
“ «Căci acest fiu al meu era mort, și a înviat; era pierdut, și a fost găsit.»  
Și au început să se veselească.” Luca 15:24

Dumnezeu întotdeauna ne iartă păcatele
“Tot așa, vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un 
singur păcătos care se pocăiește.” Luca 15:10

Cereți copiilor să urmeze liniile și să pună fiecare literă într-un pătrat gol 
pentru a completa mesajul: IARTĂ.

1.  Un tată avea doi fii. Cel mai tânăr a cerut partea lui de moștenire.

2.  A plecat de acasă și a cheltuit toți banii. A dat de necaz și a trebuit să 
muncească dând hrană la porci.

3.  A dorit să se pocăiască pentru păcatele lui și să-i ceară iertare tatălui său.

4.  Tatăl său l-a văzut și a alergat spre el de fericire pentru că îi fusese foarte 
dor de el. Au dat o petrecere pentru a sărbători întoarcerea acestuia acasă.

5.  Când fratele său a auzit că s-a întors, a fost nemulțumit de petrecere,  
dar tatăl i-a explicat că ar trebui să se bucure toți împreună de întoarcerea 
fiului său.

6.  Dumnezeu ne primește întotdeauna cu bucurie și ne iartă mereu păcatele.
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