
S -a întâmplat ca vreo persoană dragă ţie să
plece un timp de acasă? Cum te-ai simţit când

a plecat? S-a mai întors să te viziteze? Cu mult
timp în urmă, un băiat nefericit a plecat de acasă.
Iată ce s-a întâmplat.

„Tată, te rog, dă-mi acum partea mea de ave -
re!” zise tânărul cu hotărâre, în timp ce îl apucă
pe tatăl lui de braţ. Voia să scape de familia lui 
şi de... muncă.

Tatăl îi spuse cu un oftat: „Mi-ai cerut-o 
de atâtea ori! Eşti sigur că asta
vrei? Eu cred că a
sosit timpul
să ajuţi la tre -
burile familiei.”
Bă iatul nu a
putut să nu
observe că tatăl
lui avea lacrimi 
în ochi în timp 
ce îi vorbea.

După o vre -
me, banii din
moştenire au
fost împărţiţi, iar
tânărul şi-a făcut
bagajele şi a ple -
cat într-o ţară
străină, departe
de casa lui părin -
tească. Avea o
mulţime de
bani de chel -
tuială şi exact asta
a şi făcut: i-a chel -
tuit! Dacă îşi

dorea un lucru, îl cum păra imediat. Dădea
petreceri mari. Cheltuia banii pe tot ce-i dorea
inima. Şi şi-a făcut câţiva prieteni noi, care îl
ajutau să risipească şi mai mult banii.

Însă, într-o zi, şi-a dat seama cu groază că
nu mai avea bani. Nu putea să mai dea nicio
petrecere. Nu putea să mai cumpere tot ce-şi
dorea. Şi nu mai avea niciun prieten. Pier -
duse totul.

A început să-şi caute un loc de muncă, însă
ţara aceea trecea printr-o perioadă dificilă: era

foamete. Nu avea ce să muncească, dar îi
trebuiau totuşi
bani pentru
mâncare.

În cele din
urmă, cineva l-a
angajat ca paz -
nic la porci. 

Nu-şi putea ima -
gina un loc de

mun că mai scâr -
bos. Însă măcar
avea unde să
mun ceas că. Îi
era atât de foa -

me, că până şi
hrana por cilor 
i se părea gus -

toasă.
Deodată, îşi

zise în sinea lui:
Ce fac eu aici?
Cum am ajuns
în halul ăsta?

Până şi slujitorii tatălui
meu au ce să mănân ce.

Ba chiar le mai
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Acasă, din nou!
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rămâne în plus! Ştiu ce trebuie să fac! Mă întorc
acasă şi îi cer tatălui meu să mă primească să fiu
slujitorul lui.

Tânărul s-a îndreptat imediat spre casă. Pe
drum, repeta în minte ce avea să spună când va
ajunge. Începea mereu cu aceleaşi cuvinte:
Tată, am păcătuit...

Pe când se afla încă departe, tatăl lui l-a zărit.
Este oare posibil? se gândea el. Să fie oare acela
băiatul meu? A alergat să-l întâmpine şi l-a
îmbrăţişat cu drag. După ce au plâns împreună,
băiatul a început să spună ceea ce repetase pe
drum: „Tată, te rog, iartă-mă. Am păcătuit îm -
potriva lui Dumnezeu şi împotriva ta. Nu merit
să mă mai numesc fiul tău...”

Înainte ca
fiul lui să
termine ce
avea de spus,
tatăl îşi chemă
slujitorii şi le
zise: „Veniţi
repede! Adu -
ceţi pentru fiul
meu cea mai
frumoasă haină.
Puneţi-i un inel pe
deget şi daţi-i să
se încalţe cu
sandale. Du -
ceţi-vă repede
în casă şi
pregătiţi un
ospăţ. Băiatul
meu a venit
acasă şi vom
sărbători. 
Iată-l pe fiul

pe care l-am pierdut. Credeam că a murit, dar
trăieşte!”

Astăzi, vrem să ne purtăm ca acest tată şi în
familiile noastre, şi la biserică. Vrem să avem
grijă de oameni, chiar dacă ei au făcut greşeli.
Vrem să-i acceptăm pe toţi şi să-i iubim. Şi vrem
să sărbătorim când cineva se întoarce la Isus.

Mesaj
Membrii familiei lui Dumnezeu 
au întot deauna grijă unii de alţii.

Text de memorat
„Acest fiu al meu 

era mort şi a înviat;
era pierdut şi 
a fost găsit.”
(Luca 15:24)
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spunea că fiul cel mai

mic putea să primească o
treime din averea tatălui

său.
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• După apusul soarelui, joacă-te cu familia ta 
de-a v-aţi ascunselea. Pretindeţi că îl căutaţi pe
fiul pierdut din povestirea biblică. Citiţi poves -
tirea împreună.

• Citeşte Luca 15:20. Învaţă-i pe membrii 
familiei tale textul de memorat.

• Cântaţi un cântec şi rugaţi-vă.

• Citiţi şi discutaţi împreună Luca 15:11-20. Pe cine
reprezintă fiul? Dar tatăl?

• Realizează un caiet cu desene care să reprezinte
evenimentele din povestire. Pentru început, reali -
zează două desene.

• Scrie cuvintele de mai jos pe câteva feţe vesele –
câte un cuvânt pe fiecare faţă veselă. Foloseşte
textul din Luca 15:24 ca să le aşezi în ordine.

al şi era meu mort a înviat pierdut era fiu
a fost Acest găsit şi

• La altar, citiţi şi discutaţi Luca 15:21-32. A mai
spus fiul risipitor tot ce îşi propusese să spună?
De ce? Adaugă alte câteva desene în ca ietul
început ieri. 

• Pune în ordine feţele vesele pe care este
scris textul de memorat.

• Cântaţi un cântec despre bucuria în Isus.

• La altar, povesteşte lecţia biblică de săptămâna
aceasta, folosind caietul cu imaginile desenate de
tine. 

• Fiul risipitor nu este singurul personaj din Biblie
care a rătăcit departe de casă.  Citeşte textele de
mai jos şi descoperă cine a mai fost pierdut şi apoi
a fost găsit.

Luca 15:9 ___________
Matei 18:12,13_________

• Pune feţele vesele în ordinea corespunzătoare.

• La altar, citeşte 1 Ioan 4:8. Apoi realizează o
felicitare şi scrie pe ea: „Dumnezeu te iubeşte
orice ar fi. Şi eu te iubesc.” Gândeşte-te cui ai
putea oferi această felicitare.

• Roagă un membru al familiei să te ajute 
să cauţi în dicţionar cuvântul „risipitor”. 
Ce înseamnă?

• Spune versetul de memorat în faţa
oglinzii.

S ABAT DUMINICĂ

LUNI
MARŢI

MIERCURI
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• La altar, căutaţi textele de mai jos şi aflaţi 
ce oameni au fost despărţiţi de Dumnezeu
pentru o vreme. Află motivul despărţirii şi
scrie numele lor.

Geneza 28:10-22 _________________________
Exodul 2:11-15 ___________________________
2 Samuel 12:13 __________________________

• Compune o melodie pentru cuvintele din
textul de memorat.

• Când s-a întors acasă fiul lui, tatăl a orga -
nizat o masă festivă. Sărbătoriţi dragostea
familiei voastre, servind un desert special.

• La deschiderea Sabatului, interpretaţi pe
roluri povestirea de săptămâna aceasta.

• Citeşte Efeseni 4:32. Fiul risipitor şi-a în -
dreptat greşelile şi tatăl l-a iertat. Ia-ţi timp
să-ţi îndrepţi greşelile pe care le-ai făcut faţă
de membrii familiei săptămâna aceasta.
Rugaţi-vă cu toţii ca Dumnezeu să vă ajute
să vă iubiţi şi să aveţi grijă unii de alţii, orice 
s-ar întâmpla.

• Cântaţi un cântec despre familie.

Indicaţii: Ajută-l pe fiul risipitor să găsească
drumul înapoi spre casă.

JOI VINERI
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