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De ce să predai preşcolarilor
Fie că ai devenit învăţător de curând sau eşti unul cu multă experienţă, ai ales să îţi investeşti timpul într-una dintre 
cele mai roditoare lucrări: învăţarea preşcolarilor! De ce să predai preşcolarilor? Specialiştii susţin că primii cinci-şase 
ani din viaţa unui copil constituie perioada de dezvoltare cea mai sensibilă, receptivă şi crucială din viaţa sa. Aceşti 
ani în care el îşi dezvoltă voinţa de a învăţa, creativitatea şi capacitatea de a obţine rezultate, afectează întreg procesul 
său ulterior de învăţare. Dacă dezvoltarea intelectuală este pe jumătate încheiată la vârsta de cinci ani, atunci predarea 
Bibliei preşcolarilor aşează bazele spirituale şi intelectuale.

Din punct de vedere spiritual, preşcolarii acceptă cu entuziasm adevărul biblic, fiind 
capabili să înveţe doctrinele de bază exprimate în termeni simpli şi conciși. Unii chiar Îl 
primesc pe Hristos ca Mântuitor. Este esenţial să predai prin repetare, şi să le dai posibilitatea 
să răspundă chemării. Gândeşte-te permanent la faptul că relaţia lor cu tine, învăţătorul lor, 
le va influenţa relaţia lor cu Dumnezeu. Încredinţează Domnului în rugăciune lucrarea ta 
de învăţare, şi arată-le copiilor prin comportamentul tău dragostea lui Dumnezeu pentru 
ei. Această serie de lecţii oferă o bază pentru adevărurile Evangheliei, exemple potrivite 
de păcate şi aplicaţii biblice fixate prin cuvinte, acţiuni şi cântece.
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Din punct de vedere fizic, muşchii principali ai preşcolarilor sunt în plină dezvoltare. Aceşti 
muşchi în creştere le pot cauza disconfort în cazul în care stau aşezaţi prea mult timp. Preşcolarii 
au nevoie de timp de joacă şi de mult spaţiu de mişcare. Au nevoie de diversitate şi activitate în 
orice context de învăţare. Pune-i să interpreteze pe roluri istorioare biblice, situaţii şi aplicaţii, 
pentru a permite mişcarea şi pentru a repeta lecţia. În această serie de lecţii găseşti activităţi 
de interpretare, poezii cu semne şi mişcare – împletite în lecţiile biblice, cântece şi metode de 
învăţare a versetelor de memorat.
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Din punct de vedere mental, preşcolarii pun multe întrebări, observând şi învăţând tot 
timpul. Ei învață cu toate cele cinci simţuri. Este important să foloseşti metode şi materiale 
diferite, care se adresează simţurilor lor, şi ușurează învăţarea. De asemenea, preşcolarii gândesc 
literal, având nevoie de o terminologie clară – cuvinte care înseamnă ceea ce spun. Aceasta 
nu înseamnă că nu trebuie să foloseşti niciodată cuvinte mai dificile. Este important să le 
prezinţi noțiuni biblice pe care nu le vor învăţa în altă parte, cum ar fi „păcat“, „Mântuitor“, 
„închinare“ etc. Această serie de lecţii foloseşte cuvinte şi explicaţii alese cu grijă, şi experienţe 
senzoriale.
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Din punct de vedere social, preşcolarii consideră că lumea se învârte în jurul lor şi a 
nevoilor lor. Ei sunt limitaţi la propriul lor punct de vedere, de aceea trebuie să eviţi 
competiţia, dar să-i răsplăteşti pentru efortul individual. Ideile de bun venit, jocurile 
recapitulative şi activităţile creative şi de îmbogăţire a programului din această serie de 
lecţii oferă preşcolarilor posibilitatea de a se bucura de succes fără competiţie.
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Din punct de vedere emoţional, preşcolarii sunt sensibili, iar sentimentele lor sunt adesea 
superficiale. Oferă-le siguranţă şi un sentiment de dragoste şi apartenenţă. Caută să dezvolţi 
respect de sine prin comentarii pozitive despre caracterul lor, şi despre felul în care cresc şi învaţă să 
facă mai multe lucruri. Preşcolarii sunt încrezători, deci fii exact şi demn de încredere. Câștigă-le
încrederea, ţinându-ţi promisiunile şi fiind consecvent. Obiectivele de predare, învăţăturile 
de bază şi aplicaţiile din această serie de lecţii îi îndreaptă spre sursa principală de siguranţă şi 
dragoste – o relaţie personală cu Isus Hristos.
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Caracteristicile preşcolarilor
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Cum să foloseşti această serie de lecţii
Această serie de lecţii face parte dintr-un ciclu de lecţii 
editate de AMEC special pentru lucrarea cu preşcolarii. 
Convingerea noastră este că preşcolarii pot să Îl cunoască 
pe Dumnezeu. 

Acest material conţine informaţiile de care ai nevoie 
pentru a preda grupului de preşcolari cu care lucrezi. 

În timp ce predai lecția, încearcă să n-o citeşti, ci să 
păstrezi contactul vizual cu copiii. O lecţie predată, 
nu citită, este mai convingătoare şi mai interesantă 
pentru copii. Învăţătorii mai experimentaţi pot expune 
ajutoarele vizuale pe un suport la nivelul ochilor copiilor. 
Aceasta permite învăţătorului să aibă mâinile libere 
pentru a ţine Biblia sau pentru alte activităţi. 

Fiecare lecţie cuprinde multe posibilităţi de participare, 
prin activităţi de interpretare şi cântece cu semne.

Evaluează nevoile grupului tău, şi alege ideile care se 
potrivesc grupului de copii cu care lucrezi. 

Versetele biblice sunt citate din versiunea Cornilescu.

Pe tot parcursul acestui material, vei descoperi următoarele 
simboluri. Fiecare dintre ele indică o anumită activitate.

 Simboluri pentru activităţi

Cântec  Activitate de 
interpretare

 Îndrumări pentru predare
 Fii pregătit şi organizat

w Studiază atent lecţia şi programul

w Planifică-ţi bine timpul

w Pregăteşte-ţi un program scris şi respectă-l

w Pregăteşte-ţi materialele

w Fii flexibil pentru a împlini nevoile grupului de copii

w Fii pregătit pentru întreruperi – şi surprize!

Planif ică-ţi un timp de pregătire
a programului

Vino mai devreme la clasă, înainte de sosirea primului 
copil, ca să fii pregătit pentru desfăşurarea orei. Aceasta 
oferă copiilor o senzaţie de siguranţă.

Să ai pregătite ecusoanele. Acestea pot fi confecţionate 
din carton colorat (sau material pentru activităţi 
distractive – fun foam) şi prinse cu un ac de siguranţă 
sau cu bandă dublu adezivă. 

Pregăteşte şi foi cu imagini pentru colorat, cărţi cu 
povestiri, care să poată fi răsfoite de copii, şi povestiri 
înregistrate sau muzică. Aceste activităţi pot fi realizate 
în diferite părţi ale camerei, şi le poţi numi „centre 
de activităţi“. Activităţile pe care le alegi trebuie să 
consolideze învăţătura lecţiei din ziua respectivă sau să 
recapituleze învăţătura din lecţia anterioară.

Sugestiile din partea de „bun venit“ sunt destinate 
folosirii în timpul dinaintea programului. 

Aceste idei sunt simple, dar totuşi eficiente şi necesită 
puţine pregătiri. Este bine să ai întotdeauna o activitate 
planificată, dar uneori cea mai bună activitate pentru 
timpul dinaintea programului este de a sta pur şi simplu 
de vorbă cu copiii când sosesc.
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Stabileşte o rutină
Este important să stabileşti o rutină, şi să faci cunoscut 
copiilor ce activităţi veţi desfăşura în fiecare parte a 
camerei, şi în fiecare parte a predării.
La începutul fiecărei lecţii este sugerat un program, ca 
linie călăuzitoare. Încearcă să urmezi programul tău, 
dar fii sensibil la felul în care copiii răspund la fiecare 
activitate, şi adaptează-l.
Rutina care oferă interes poate fi stabilită prin: cântece 
regulate la începutul şi sfârşitul programului; covoraşe 
pătrate pe care ei să se aşeze; locuri („centre“) ale încăperii 
destinate anumitor activităţi (de ex. centrul povestirilor, 
centrul cântecelor; centrul de lucru manual); poezii 
sau poezii cu semne, care să indice începutul anumitei 
activităţi.

Implică copiii
w  Ajutor – Roagă-i pe copii să ţină planşele cu cântece 

sau alte ajutoare vizuale şi să împartă materialele.
w  Jocuri de roluri – Copiilor le place să interpreteze 

anumite evenimente din lecţie.
w  Rugăciune – Cere copiilor să se roage cu voce tare 

pentru anumite lucruri.
w  Cântece cu semne – Cântă cântece cu semne, şi 

include poezii cu semne.
w  Întrebări – Pune întrebări pe parcursul predării, cât 

şi în timpul de recapitulare. Dă timp copiilor să pună 
şi ei întrebări.

Foloseşte simţurile
O predare eficientă va include şi experienţe care implică 
toate cele cinci simţuri: văzul, auzul, mirosul, gustul 
şi pipăitul. Când îţi planifici lecţia şi întreaga oră, 
transpune-te în locul personajelor din povestire. Care 
dintre simţuri l-ai fi folosit, dacă ai fi fost unul dintre 
personaje? Ce ai fi văzut sau auzit? Ce ai fi mirosit sau 
gustat? Sunt în povestire obiecte sau materiale pe care 
le-ai fi atins? Aceste întrebări te vor ajuta să gândeşti 
creativ referitor la obiectele pe care le poţi aduce în clasă, 
pentru a-i ajuta pe copii să înveţe. Iată câteva exemple:

w Văzul – Vorbeşte despre ajutoarele vizuale pe care le 
foloseşti, şi pune copiilor întrebări legate de ceea ce văd.

w Auzul – Foloseşte-ţi vocea în mod creativ, pentru a 
descrie personajele din lecţie. Pune-i pe copii să imite 
sunete sau să repete dialoguri. Introdu cântece, pentru 
a întări mesajul lecţiei.

w Mirosul – Foloseşte lucruri care au legătură cu lecţia 
(de ex. alimente, condimente, parfumuri, tămâie). De 
asemenea, pune-i pe copii să mimeze că miros lucruri 
din povestire (de ex. o mâncare gătită, flori, animale).

w Gustul – Dă copiilor să guste alimente menţionate 
sau deduse din lecţie.

w Pipăitul – Pregăteşte obiecte legate de lecţie, pe 
care copiii să le poată atinge. Include diferite forme, 
materiale şi obiecte din natură. Pune copiii să te ajute 
să ţii planşele, ajutoarele vizuale pentru cântece şi 
simbolurile pentru versetele de memorat.

Foloseşte ajutoare vizuale diversif icate
Foloseşte imagini şi obiecte de forme, mărimi şi culori 
diferite. Ajutoarele vizuale pentru versete şi cântece pot 
f i prezentate în mai multe moduri:

w Montează-le pe nişte beţişoare;
w Fixează-le cu ajutorul unor magneţi pe spatele unei 

tăvi metalice;
w Foloseşte cârlige de rufe pentru a le prinde de o 

sârmă;
w Aşează-le pe un suport, în buzunăraşe; 
w Lipeşte pe spatele lor bucăţi de hârtie de f lanel sau 

de rolă de bucătărie, pentru a le putea folosi pe tabla 
de f  lanelograf.

Predă cu ajutorul cântecelor
Cântecele oferă posibilități de mişcare, şi captează 
interesul ascultătorilor distraşi. Nu este necesar să-i 
înveţi pe copii cântecele cuvânt cu cuvânt. Este suficient 
să le cânţi. Copiii vor învăţa cântecele foarte uşor, prin 
ascultare. Încearcă să incluzi multe cântece în program, 
chiar dacă nu ai înclinaţie muzicală. Adesea preşcolarii 
învaţă cântecele mai repede decât oricare altă parte a 
învăţăturii.

Recapitulează des
Consolidează lecţia în mai multe moduri. Foloseşte jocuri 
recapitulative, cântece, jocuri pe roluri, lucru manual 
şi lecţii cu obiect. Poţi şi să-i laşi pe copii să spună din 
nou lecţia, folosind ajutoarele vizuale folosite de tine la 
predarea lecţiei.
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Cum să predai copiilor de 2 – 3 ani
Copiii de 2 – 3 ani învață cu uşurinţă. Unii chiar 
numesc aceşti ani „vârsta descoperirii“. Deoarece 
în această grupă de vârstă variază foarte mult 
nivelul de maturitate, trebuie să f ii sensibil faţă de 
f iecare copil, în funcţie de nivelul său individual.

Programul întrunirii
Include o activitate după f iecare două sau trei 
minute de timp de predare.

Lecţia biblică
Repetă de multe ori. Această grupă de vârstă se 
dezvoltă ascultând aceeaşi lecţie de multe ori (cel 
puţin de două până la patru ori) înainte de a trece 
la o lecţie nouă.

Cântecele
Alege două sau trei cântece, pe care să le foloseşti 
pe parcursul acestei serii de lecţii. Pe parcursul 
lecţiei cântă f iecare cântec de câteva ori. Când 
foloseşti ajutoare vizuale pentru un cântec, roagă 
de f iecare dată pe alt copil să ţină ajutorul vizual. 
Continuați să cântaţi acelaşi cântec, până când 
au ținut ajutorul vizual toți copiii care au dorit 
să facă aceasta.

Versetul de memorat
La preşcolari, cheia predării versetelor de 
memorat este repetarea. Rosteşte o frază scurtă, 
şi pune-i pe copii să repete după tine. În cazul 
unui grup mic, cere f iecărui copil să repete 
versetul după tine. Foloseşte abţibilduri, pentru 
a-i încuraja şi răsplăti. Continuă să repeţi acelaşi 
verset pe parcursul ciclului de lecţii, până când 
l-au memorat toţi copiii.

Fii prietenos
Zâmbeşte des. Vorbeşte-le copiilor la nivelul privirii 
lor. Fii personal şi încearcă să spui copiilor pe nume. 
Manifestă interes faţă de f iecare copil în parte. Fii 
răbdător şi generos cu laudele şi încurajările.

Disciplinează cu consecvenţă
Fii iubitor, dar şi hotărât în disciplinare, şi realist în 
aşteptări. Reţine că preşcolarii au nevoie de multă mişcare 
şi ocazii de a răspunde.

Când intervin probleme de disciplină, ai grijă să judeci 
comportamentul, nu copilul (adică, problema nu este 
copilul în sine, ci comportamentul său nepotrivit).

Gândeşte-te că o pregătire bună şi oferirea multor ocazii 
de interacţiune elimină majoritatea problemelor.

w Stabileşte reguli bine def inite şi f ii consecvent în 
aplicarea lor. La începutul f iecărei lecţii, repetă oral 
regulile şi chiar prin intermediul unui ajutor vizual. 
Stabileşte câţi copii pot participa în f iecare centru de 
activitate.

w Spune-i copilului ce trebuie să facă, nu doar ce nu 
trebuie să facă. Spune: „Fă asta“, în loc de „Nu fă 
asta.“

w Când un copil se poartă urât, întreabă-l de ce s-a 
comportat astfel. Dacă este nevoie de un timp de 
gândire, pune-l să stea singur, atâtea minute câţi ani 
are. Când timpul expiră, întreabă-l dacă este gata să 
se poarte frumos. Dacă da, se poate alătura grupului.

w Planif ică să ai un ajutor care să stea lângă copilul 
care deranjează lecţia în mod repetat. De multe ori 
simpla atingere a braţului îl ajută pe copil să f ie din 
nou atent.
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Preşcolarii şi mântuirea
Fiecare parte de predare conduce la înţelegerea unui 
adevăr biblic, sau consolidarea unui adevăr deja predat. 
În acest fel, copiii învață bazele Evangheliei, şi mult mai 
mult.
Predă, bazându-te pe Duhul Sfânt, că El le dă înţe-
legerea spirituală, şi îi atrage la Hristos. Reţine însă şi 
faptul că preşcolarii vor cu tot dinadinsul să f ie pe placul 
învăţătorului; deci trebuie să eviţi mărturisiri de credinţă 
făcute pe această bază.

Dacă un copil are întrebări, răspunde la nivelul copi-
lului; dacă el nu este mulţumit cu răspunsul primit 
va întreba din nou sau va pune o altă întrebare pentru 
clarif icare. Lasă copilul să stabilească ritmul, şi ai grijă să 
nu faci presiuni asupra lui, ca să-L primească pe Hristos, 
dacă aceasta nu vine din inima Lui.
Dacă un copil înţelege clar Evanghelia şi vrea să creadă 
în Domnul, ajută-l folosindu-te de îndrumările date la 
sfârșitul acestui manual.  

De ce să-i conduci pe preşcolari la Hristos
Poate un preşcolar să f ie mântuit? Domnul Isus a spus, 
„… dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu şi nu vă 
veţi face ca nişte copilaşi, cu niciun chip nu veţi intra 
în Împărăţia cerurilor“ (Matei 18:3). Isus a promis 
mântuirea pentru „oricine crede“ (Ioan 3:16) fără alte 
limitări. A vorbit despre „micuţi“ care cred în El, şi 
pericolul de a-i face să păcătuiască (Matei 18:6).
Shirley Wisner, care a slujit timp de mulţi ani ca instruc-
toare de învăţători, a af irmat: „Orice copil normal 
deosebeşte binele de rău înainte de vârsta preșcolară. El 
învaţă devreme că nu trebuie să facă anumite lucruri, 
pentru că sunt rele şi că dacă le va face, va f i pedepsit. 
Acelaşi copil poate f i învăţat cu uşurinţă și că Dumnezeu 
numeşte aceste lucruri păcate, şi că există un remediu 
pentru păcat.“
Statisticile arată că 85% dintre cei care decid să-L urmeze 
pe Hristos, o fac între vârstele de 4 şi 14 ani. Deci este 
clar că trebuie să-L prezentăm copiilor pe Hristos la o 
vârstă fragedă, acest lucru prezentând un avantaj. Mulţi 
creştini renumiţi L-au primit pe Isus la o vârstă fragedă. 
De exemplu, Corrie Ten Boom L-a primit la vârsta de 
cinci ani, iar dr. James Dobson și Amy Carmichael la 
vârsta de trei ani.

Cei mai mulţi copii care L-au primit pe Isus la o vârstă 
fragedă (ex. preşcolară) s-au bucurat de privilegiul de a 
f i crescuţi într-o familie creştină.
Este important ca scopul nostru principal să f ie evan-
ghelizarea copiilor. Dr. Howard Hendricks a af irmat: „Să 
ceri unui copil să trăiască viaţa creştină pe care nu o are, 
înseamnă a-ţi bate joc de el. Doar atunci când Duhul 
Sfânt locuieşte în inima unei persoane, acea persoană 
poate trăi o viaţă plăcută lui Dumnezeu.“
În Marcu 16:15, Domnul Isus ne porunceşte să predicăm 
Evanghelia „la orice făptură“. Aceasta îi include şi pe 
copii. Vestitul misionar şi explorator scoţian, David 
Livingstone, a spus: „Datoria noastră este să-i învăţăm 
pe copii despre păcat şi despre Mântuitorul fără a indica 
în vreun fel o vârstă potrivită pentru acceptarea lui 
Hristos. La timpul potrivit, Duhul Sfânt îi va convinge 
de păcat.“ Dumnezeu poate să atragă un copil la Sine. 
Dacă te îndoieşti de capacitatea copilului de a comunica 
cu Dumnezeu, să nu te îndoieşti de capacitatea lui Dum-
nezeu de a comunica cu copilul.
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coase

co
as

e

Îndoaie Îndoaie

Taie

60 cm

120 cm

Plastilina, „instrumentele muzicale“ şi costumele
Mai jos sunt prezentate câteva obiecte pentru divertisment şi învăţare. Pentru recapitularea lecţiei în cadrul activității 
creative, copiii pot folosi plastilină, pentru a modela obiecte legate de lecţie. Instrumentele muzicale de ţinut ritmul 
sunt excelente să-i ajute pe copii să acompanieze cântările. Costumele oferă copiilor amuzamentul „costumării“ 
pentru interpretarea pe roluri a unor părţi din lecţie.

Plastilină de casă
w	făină
w	sare
w	apă călduţă
w	un castron
w	opţional: coloranţi alimentari, vanilie sau alte   
 condimente, sclipici

Prepararea:
Amestecă într-un castron 4 ceşti de făină cu una de sare 
şi 13 de apă călduţă. Dacă vrei, împarte aluatul în mai 
multe părţi şi adaugă colorant alimentar sau condimente, 
apoi frământă-le pe fiecare cinci sau zece minute. Vei 
obţine bulgări moi, uşor de modelat.
Păstrează plastilina într-un recipient ermetic (pungă din 
plastic, din care aerul a fost scos afară prin presare).
Dacă vrei, modelează plastilina în diferite forme. Lasă 
formele să se usuce, apoi dă-le copiilor să le picteze sau 
să le decoreze cu lipici şi sclipici.
Reţete de preparare a plastilinei de casă se găsesc pe 
pagina de internet:
http://www.injoaca.ro/tag/plastilina-de-casa/

Instrumente de ţinut ritmul
Confecţionează instrumente simple de ţinut ritmul din 
obiecte casnice, şi decorează-le cu abţibilduri, hârtie 
colorată, sclipici, carioci, creioane colorate sau alte 
materiale. (Fă acest lucru înainte de lecţie sau ca activitate 
creativă, împreună cu copiii.) Lipeşte bine capacele la 
instrumentele care conţin orez sau fasole. Instrumente 
pentru menţinerea ritmului pot fi:

w cutiuţe din plastic cu capac umplute cu câteva boabe 
de fasole sau orez;

w cutiuţe cu o singură deschizătură peste care pot f i 
puse elastice pentru a obţine harfe;

w tuburile pot f i cornuri de suf lat;

w cutii din metal sau carton pot f i tobe;

w seturi de câte două beţişoare pentru a bate ritmul;

w clopoţei prinşi cu fâşii din piele sau panglici, pentru 
clinchet de clopoţei;

w cutii de unică folosinţă, din plastic, găurite pe 
margini, de care se prind clopoţei (cu un fir de lână 
sau o panglică), pentru a obţine o tamburină;

w seturi de câte două cuburi (bucăţi) f ine de lemn 
pentru ritm.

Costume biblice
Acest costum tip togă poate fi folosit pentru personaje 
biblice masculine și feminine. Foloseşte orice material, 
dar tiveşte-l pe margini. 

Foloseşte trei mărimi pentru copii: mic (60 × 120 cm), 
mediu (70 x 152 cm) şi mare (75 × 160 cm). (Pentru 
adulţi şi tineri adaptează dimensiunile după mărimea lor.)

Confecţionează pentru fiecare togă un brâu din material. 

Pentru costume simple, pot fi folosite pungi mari din 
hârtie. Decupează deschizături pentru braţe şi cap.
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Planif icarea timpului
Mai jos este prezentat un program care să te ajute să planifici un timp de predare captivant de 30 de minute, una 
sau două ore, o dată pe săptămână sau în fiecare zi. Dacă predai o dată pe săptămână, vei descoperi că ai la dispoziţie 
numeroase activităţi – dar nu destul timp ca să le realizezi pe toate. Într-un centru de zi, aceste materiale şi idei 
suplimentare pot fi date responsabilului centrului sau educatorului, ca modalitate de repetare pe tot parcursul 
săptămânii a lecţiei predate. În cadrul unei biserici, aceste idei se încadrează bine într-un serviciu din cursul săptămânii 
sau într-o altă întâlnire cu copiii.

Pentru a preda aceste lecţii de lunea până vinerea, alege una dintre cele trei planificări, în funcţie de timpul disponibil.

Dacă ai doar 30 de minute, împarte versetul de memorat şi lecţia biblică între primele patru zile după cum este 
sugerat mai jos. Un timp de recapitulare poate fi inclus zilnic sau la sfârşitul săptămânii.

Ziua I-a 
Verset de memorat

Ziua II-a 
Lecţie biblică 

partea I-a

Ziua III-a 
Lecţie biblică 
partea a II-a

Ziua IV-a 
Lecţie biblică 
partea a III-a

Ziua V-a 
Timp pentru 
recapitulare

Program
(Dacă nu se specif ică altfel, unităţile de timp sunt în minute.)

Ora de clasă 30 minute 1 oră 2 ore

Bun venit Timp 
de pregătire

Timp 
de pregătire

Timp 
de pregătire

Închinare - 5 5

Verset de memorat 5 5 10

Înviorare* 5 5 5

Lecţie biblică** 15 15 20

? Recapitulare 5 5 10

Prezentare despre rugăciune - 5 5

Gustare - - 10

Activitate creativă - 15 20

Activitate de îmbogăţire - - 25

Plecarea acasă*** - 5 10

* Foloseşte activităţile de înviorare sau cântecele cu semnele sugerate.
** Include sau omite activităţile de interpretare, după cum permite timpul.
*** În timp ce aştepţi părinţii, roagă-i pe copii să te ajute să faci ordine, repetă versetul de memorat 
 sau cântă cu ei.
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Privire generală
Lecţia Adevăr 

central Bun venit Închinare Verset de 
memorat Înviorare

1.
Ilie se roagă 
Dumnezeului 
adevărat
1 Împăraţi 
16:30-33
1 Împăraţi 17:1 
1 Împăraţi 18:1-
39, 42-46

Trebuie să 
ne rugăm 
singurului 
Dumnezeu 
adevărat

Desenez o 
imagine cu mine

„Isus, ştiu mă iubeşte“
Rugăciune 
„Nu sunt mare ca munţii cei 
înalţi“
Colectă 

 „Domnul aude 
când strig către El.“ 
(Psalmul 4:3) 
Verset cu semne

„Cap şi umeri, 
mâini, picioare“ 

Recapitulare
Prezentare 
despre 
rugăciune

Cântece cu semne
(Poeziile cu semne sunt scrise italic)

Activitate 
creativă
(alege una)

Activitate de 
îmbogăţire
(alege una)

Mâini în 
rugăciune 

Matei 6:9 „Dimineaţa, cântă-ţi bucuria“ Imagine – mâna  
rugăciunii
Foaie de lucru 
manual 
Plastilină 

Cutie cu motive 
de mulţumire
Laudă-L pe 
Domnul

Lecţia Adevăr 
central Bun venit Închinare Verset de 

memorat Înviorare

2. 
Iona se roagă din 
adâncul mării
Iona 1 – 3 

Păcat înseamnă 
neascultare de 
Dumnezeu 

Sunt mulţumit „Dimineaţa, cântă-ţi bucuria“
Rugăciune 
„Isus, ştiu mă iubeşte“
Colectă 

Recapitulare 
Psalmul 4:3
Verset cu semne

Dumnezeu este 
pretutindeni

Recapitulare
Prezentare 
despre 
rugăciune

Cântece cu semne
(Poeziile cu semne sunt scrise italic)

Activitate 
creativă
(alege una)

Activitate de 
îmbogăţire
(alege una)

X şi O Matei 6:9-10 „Când sunt 
descurajat“
Foaie de lucru 
manual 
Plastilină

Nu poţi să 
te ascunzi de 
Dumnezeu 
Mărturisirea 
păcatelor

Lecţia Adevăr 
central Bun venit Închinare Verset de 

memorat Înviorare

3.
Neemia se roagă 
în orice situaţie 
Neemia 1 – 2
Neemia 4 
Neemia 6:15-16

Dumnezeu 
vrea să-I spui în 
rugăciune toate 
lucrurile 

Lucruri necesare 
în călătorie

„Nu sunt mare ca munţii cei 
înalţi“
Rugăciune
„O, Doamne, bun Părinte“
Colectă

„Doamne, auzi-mi 
glasul dimineaţa! 
… (Psalmul 5:3)
Verset cu semne

Să mergem în 
călătorie

Recapitulare
Prezentare 
despre 
rugăciune

Cântece cu semne
(Poeziile cu semne sunt scrise italic)

Activitate 
creativă
(alege una)

Activitate de 
îmbogăţire
(alege una)

Construieşte 
zidul 
Ierusalimului

Matei 6:9-11 „Dimineaţa, cântă-ţi bucuria“ Semn de carte – 
Roagă-te
Foaie de lucru 
manual 
Plastilină

Ajută-mă 
Avem nevoie de 
Dumnezeu 



11

Rugăciunea, pe înţelesul preşcolarilor

Privire generală
Lecţia Adevăr 

central Bun venit Închinare Verset de 
memorat Înviorare

4. 
Isus Se roagă 
Fapte 16:31 
1 Timotei 1:15 
Luca 11:1-13 
Luca 22:39-43
Ioan 17 

Este important 
să te rogi lui 
Dumnezeu 

Pot să mă rog 
pentru tine 

„Isus, ştiu, mă iubeşte“ 
Rugăciune
„Nu sunt mare ca munţii cei 
înalţi“
Colectă

„Doamne, auzi-mi 
glasul dimineaţa! 
Dimineaţa eu 
îmi îndrept 
rugăciunea spre 
Tine şi aştept.“ 
Psalmul 5:3
Verset cu semne

„Cap şi umeri, 
mâini, picioare“

Recapitulare
Prezentare 
despre 
rugăciune

Cântece cu semne
(Poeziile cu semne sunt scrise italic)

Activitate 
creativă
(alege una)

Activitate de 
îmbogăţire
(alege una)

Potriveşte 
literele

Matei 6:9-12 „Dimineaţa, cântă-ţi bucuria“
„Vorbesc cu Domnul când 
mă rog“

Roată cu motive 
de rugăciune
Foaie de lucru 
manual 
Plastilină

Tablou – motive 
de rugăciune 
Timp de 
rugăciune

Lecţia
Adevăr
central

Bun venit Închinare Verset de 
memorat Înviorare

5. 
Dumnezeu 
răspunde 
rugăciunilor 
pentru Petru 
Faptele 
apostolilor 
12:1-17

Dumnezeu 
răspunde 
rugăciunilor 
copiilor Săi

Lanţul 
rugăciunii 

„Eu cred în Scriptură“
Rugăciune
„O, Doamne, bun Părinte“ 
Colectă

„Cheamă-Mă, şi-ţi 
voi răspunde …“
Ieremia 33:3
Stop; mergi

Stop; mergi

Recapitulare
Prezentare 
despre 
rugăciune

Cântece cu semne
(Poeziile cu semne sunt scrise italic)

Activitate 
creativă
(alege una)

Activitate de 
îmbogăţire
(alege una)

Rupe lanţul Matei 6:9-13 „Vorbesc cu Domnul când 
mă rog“

Inimi colorate
Foaie de lucru 
manual 
Plastilină

Da, aşteaptă 
sau nu
Eliberarea lui 
Petru

Lecţia
Adevăr
central

Bun venit Închinare Verset de 
memorat Înviorare

6.
Dumnezeu 
răspunde 
rugăciunilor lui 
Pavel şi Sila 
Faptele 
apostolilor 
16:11-35

Dumnezeu vrea 
să te rogi Lui

Semafor „Nu sunt mare ca munţii cei 
înalţi“
Rugăciune
„O, Doamne, bun Părinte“
Colectă

„Cheamă-Mă, şi-ţi 
voi răspunde; şi 
îţi voi vesti lucruri 
mari, lucruri 
ascunse, pe care nu 
le cunoşti.“
Ieremia 33:3
Stop; mergi

Urmează 
conducătorul 

Recapitulare
Prezentare 
despre 
rugăciune

Cântece cu semne
(Poeziile cu semne sunt scrise italic) 

Activitate 
creativă
(alege una)

Activitate de 
îmbogăţire
(alege una)

Rugăciune – 
imagini perechi

Matei 6:9-13 „Dimineaţa, cântă-ţi bucuria“ Agăţătoare de 
clanţă – aminteşte-ţi 
să te rogi
Foaie de lucru 
manual 
Plastilină

Ursuleţi – 
laudă-L pe 
Domnul 
Pavel, Sila şi 
temnicerul
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Versete de memorat – semne
Lecţiile 1 şi 2  Psalmul 4:3 
„… Domnul aude când strig către El.“ 
Semnele la verset
„… (1)Domnul (2)aude când (3)strig către (1)El.“ 
(1) - Arată în sus cu degetul arătător.
(2) - Pune-ți mâna la ureche, ca și cum asculți.
(3) - Apropie-ți palmele, ca pentru rugăciune.

Lecţiile 3 şi 4 Psalmul 5:3 
„Doamne, auzi-mi glasul dimineaţa! Dimineaţa eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine şi aştept.“
Semnele la verset
„(1)Doamne, (2)auzi-mi glasul (3)dimineaţa! (3)Dimineaţa eu (4)îmi îndrept rugăciunea spre (1)Tine şi   
(5)aştept.“

(1) - Arată în sus cu degetul arătător.
(2) - Pune-ți mâna la ureche, ca și cum asculți.
(3) - Întinde-te, ca atunci când te-ai trezit.
(4) - Apropie-ți palmele, ca pentru rugăciune.
(5) - Ridică-ți brațele, cu palmele deschise.

Lecţiile 5 şi 6  Ieremia 33:3
„Cheamă-Mă, şi-ţi voi răspunde; şi îţi voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse, pe care nu le cunoşti.“
„Stop; mergi“ 
Îndrumările pentru „Stop; mergi“ sunt incluse în ambele lecţii.

Înregistrarea cântecelor menţionate aici se află ori pe 
CD-ul din pachet, ori pe site-ul www.edituraamec.ro 
(codul de descărcare a negativelor este lipit pe caietul 
de idei din pachet). Pachetele sunt disponibile la 
AMEC.

Isus, ştiu, mă iubeşte 
(Versurile, simbolurile, notele şi semnele cântecului 
se găsesc în pachetul seriei de lecţii „Lucrarea 
Mântuitorului, pe înţelesul preşcolarilor“.)

Nu sunt mare, ca munţii cei înalţi 
(Versurile, simbolurile, notele şi semnele cântecului se 
găsesc în pachetul seriei de lecţii „Creaţia, pe înţelesul 
preşcolarilor“.)

Dimineaţa, cântă-ţi bucuria
 (Versurile, simbolurile, notele şi semnele cântecului 
se găsesc în pachetul seriei de lecţii „Lucrarea 
Mântuitorului, pe înţelesul preşcolarilor“.)

Cântece – versuri, melodie şi semne
Eu cred în Scriptură 
(Versurile, simbolurile, notele şi semnele cântecului se 
găsesc în pachetul seriei de lecţii „Creaţia pe înţelesul 
preşcolarilor“.)

Cap şi umeri, mâini, picioare 
(Versurile, simbolurile, notele şi semnele cântecului se 
găsesc în pachetul seriei de lecţii „Creaţia pe înţelesul 
preşcolarilor“.)

Când mă rog, Domnul răspunde „da“ 
(Versurile, simbolurile, notele şi semnele cântecului 
se găsesc în pachetul seriei de lecţii „Promisiunile lui 
Dumnezeu, pe înţelesul preşcolarilor“.)

Citeşte Biblia în fiecare zi 
 (Versurile, simbolurile, notele şi semnele cântecului 
se găsesc în pachetul seriei de lecţii „Isus, Fiul lui 
Dumnezeu, pe înţelesul preşcolarilor“.)
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O, Doamne, bun Părinte

(1) O, Doamne, bun Părinte 
(2) Aş vrea să-Ţi mulţumesc
De (3) soare, (4) ploaie, (5) pâine, 
(6) Ce zilnic le primesc, 
(7) De harul Tău cel mare 
(8) De sângele vărsat, 
(9) Curat prin El cu Tine 
(10) Trăi-voi ne-ncetat. 

Semnele cântecului

(1) - Arată în sus cu degetul arătător.
(2) - Apropie-ți palmele, ca pentru rugăciune.
(3) - Desenează un cerc larg cu mâinile.
(4) - Flutură degetele de sus în jos.
(5) - Formează cu palmele forma unui sandvici.
(6) - Numără pe degete.
(7) - Încrucișează-ți brațele, punându-ți palmele pe umeri (reprezentând dragostea lui Dumnezeu)
(8) - Formează o cruce cu degetele arătătoare.
(9) - Ține palma stângă cu fața în sus, pe orizontală, și șterge-o cu palma dreaptă.
(10) - Mergi pe loc, dând din mâini și din picioare.
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& 44 Œ Œ Œ œ
Când
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Când sunt descurajat

©

Când sunt descurajat
Sau trist şi apăsat
Mă rog lui Dumnezeu îndat’
Şi voi fi ajutat.

& b 86 Œ Œ ‰ Jœ
Vor

œ jœ œ jœ
besc cu Dom nul

œ jœ .œ
când mă rog,

œ
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& b6 œ jœ œ jœ
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œ jœ œ jœ
când mă rog și

œ jœ œ jœ
El mi'as cul tă

.œ œ ‰
ru ga.- - - -

Vorbesc cu Domnul
Dorothy Robinson

(1) Vorbesc cu (2) Domnul 
(3) Când mă rog, 
(3) Când mă rog 
(3) Când mă rog 
(1) Vorbesc cu (2) Domnul 
(3) Când mă rog, 
Şi (2) El (4) mi-ascultă (3) ruga. 

Semnele cântecului 

(1) - Degetul arătător îndreptat spre gură.
(2) - Arată în sus cu degetul arătător.
(3) - Apropie palmele ca pentru rugăciune.
(4) - Palma după ureche, ca și cum asculți.

Semnele cântecului 

(1) - Mimează o față încruntată. 
(2) - Mimează o față supărată.
(3) - Închide ochii; apropie-ți palmele, ca pentru 
rugăciune.
(4) - Mimează o față zâmbitoare.
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Lecţia 1
Ilie se roagă Dumnezeului adevărat

Text biblic 
pentru învăţător

1 Împăraţi 16:30-33 | 1 Împăraţi 17:1 | 1 Împăraţi 18:1-39, 42-46

Adevăr central Trebuie să ne rugăm singurului Dumnezeu adevărat.

Aplicaţie Nemântuit și mântuit: Roagă-te Dumnezeului adevărat, prezentat în Biblie.

Verset de memorat „… Domnul aude când strig către El.“ (Psalmul 4:3)

Programul întrunirii De ce ai nevoie Ce să faci

Bun venit

 w CD cu muzică şi CD 
player

 w ecusoane (pag 69), unul 
pentru fiecare copil

 w creioane, patru pentru 
fiecare copil 

 w foi de hârtie A4, una 
pentru fiecare copil

Bun venit Pune un CD cu muzică liniştită. Salută-i 
pe copii pe nume, şi dă-le ecusoane cu 
numele lor. 

Activitate „Desenez o imagine cu mine“
Pune pe fiecare copil să deseneze o imagine 
cu el. După ce toţi au desenat, cere-le să 
se aşeze, formând un cerc. Fiecare copil 
trebuie să spună, pe rând, ceva despre 
desenul lui. Pune întrebări suplimentare, 
care să te ajute să-i cunoşti mai bine pe 
copii.  

Închinare

 w CD cu muzică şi 
CD player; versurile 
cântecelor (pag. 12–14)

 w cântec: „Nu sunt mare 
ca munţii cei înalţi“

 w coş pentru colectă

Cântec „Isus, ştiu, mă iubeşte“, strofa 1
Rugăciune Condu copiii în rugăciune: „Doamne, Îţi 

mulţumim că ne iubeşti. Îţi mulţumim că 
putem să vorbim cu Tine în rugăciune. În 
Numele Domnului Isus. Amin.“

Cântec „Nu sunt mare, ca munţii, cei înalţi“
Colectă (opţional) Dă un coş, din mână în mână, 

pentru colectarea banilor pe care-i donează 
copiii. (Informează părinţii despre modul 
în care vor fi folosiţi banii.) 

Verset de memorat

w simbolurile din pachet
w îndrumări (pag. 18)

Verset Psalmul 4:3 
Repetare Verset cu semne
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Programul întrunirii De ce ai nevoie Ce să faci

Înviorare

Activitate „Cap şi umeri, mâini, picioare“
Cântă cântecul, în timp ce faci semnele.
„Cap şi umeri, mâini, picioare, 
Urechiuşe, ochi, nas, gură. 
Cap şi umeri, mâini, picioare
Sunt ale lui Isus.“ 

Lecţie biblică

 w textul lecţiei (pag 20)
 w imaginile 1-1, 1-2, 1-3, 

1-4, 1-5 
 w înainte de începerea 

orei, acoperă cu hârtie 
partea de jos a imaginii 
1-1 (foloseşte blu-tack)

 w CD cu muzică şi 
CD player; versurile 
cântecelor (pag. 12-14) 

 w lucruri folosite când 
este vreme ploioasă – 
pelerină de ploaie, cizme 
de cauciuc, umbrelă etc. 

Lecţia Ilie se roagă Dumnezeului adevărat
Predă întreaga lecţie sau câte o parte 
la fiecare întâlnire. Pune planşele pe 
un stativ, la nivelul privirii copiilor, ca 
mâinile să-ţi fie libere pentru activităţile 
din cadrul lecţiei. 

 ?
    Recapitulare

w Mâini în rugăciune 
(pag. 69), una pentru 
fiecare copil

w tablă de flanelograf 
w întrebări (pag. 24)

Joc „Mâini în rugăciune“
Când un copil răspunde la o întrebare, 
vine şi pune pe tablă figura lui, cu 
mâinile în rugăciune.  

Prezentare 
despre 

rugăciune

w îndrumări (pag. 19)
w CD cu muzică şi 

CD player; versurile 
cântecelor (pag. 12-14) 

w vedere, e-mail, scrisoare 
şi telefon mobil (sau 
imagini cu acestea). 

Prezentare „Matei 6:9“
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Programul întrunirii De ce ai nevoie Ce să faci

Gustare

w Pregăteşte o gustare 
(atenţie la copiii cu 
alergii alimentare). 

Pauză Fă o pauză, pentru a permite copiilor să 
meargă la toaletă şi să-şi spele mâinile. 

Rugăciune Condu copiii în rugăciune, mulţumindu-I 
lui Dumnezeu pentru gustare. 

Gustare Îndreaptă conversaţia spre recapitularea 
lecţiei. (Notă: Dă copiilor să guste în 
timpul lecţiei diferite alimente, pentru 
a ajuta procesul de învăţare, dar acestea 
trebuie să fie în cantităţi mici, ca să nu 
înlocuiască gustarea obişnuită.) 

Activitate creativă

(alege una)

 w imagine – mâna 
rugăciunii (pag. 70), 
câte una pentru fiecare 
copil

 w creioane sau carioci
 w lipici
 w seminţe uscate sau fasole
 w foaie de lucru manual, 

una pentru fiecare copil
 w sclipici roşu sau 

portocaliu
 w plastilină (pag. 8)

Lucru manual „Imagine – mâna rugăciunii“
Pune pe fiecare copil să traseze conturul 
mâinii lui în centrul imaginii. Apoi să 
pună lipici pe linia trasată, şi peste el 
seminţe uscate sau fasole. Spune copiilor 
că la fiecare deget pot să-şi amintească 
să se roage pentru cineva: ex. degetul 
mare pentru părinţi; cel arătător pentru 
educatoare; cel mijlociu pentru autorităţi; 
cel inelar pentru bolnavi; cel mic pentru 
copii ca el. Poți să scrii acestea pe foaia lor.

Foaie de lucru
manual

„Ilie se roagă Dumnezeului adevărat“
Ajută-i pe copii să întindă lipici pe 
flăcări, apoi să presare pe el sclipici roşu 
sau portocaliu.  

Plastilină „Construieşte un altar“
Îndrumă-i pe copii, arătându-le cum să 
facă pietre din plastilină şi să construiască 
un altar. În timp ce lucrează la acestea, 
recapitulează lecţia cu ei.

Activitate de îmbogăţire 
(alege una)

 w o cutie decorată 
 w obiecte/imagini care 

reprezintă fiinţe/lucruri 
pentru care copiii 
pot să se roage (ex. 
familie, prieteni, Biblie, 
mâncare, lucruri din 
natură etc.)

 w imagini ale lucrurilor 
create de Dumnezeu 

Activitate „Cutie cu motive de mulţumire“ 
Pune obiecte/imagini într-o cutie, 
înainte de începerea orei. Fiecare copil 
poate să vină şi să ia ceva din cutie, după 
care să-I mulţumească lui Dumnezeu 
pentru lucrul sau persoana reprezentată 
de obiect/imagine. Ar fi bine să ai un 
lucru pentru fiecare copil.

Joc „Laudă-L pe Domnul“
Sugerează copiilor complimente pe 
care li le-ar putea face cineva, apoi 
transformă-le pe fiecare într-un motiv 
de laudă (ex. Eşti inteligent“ poate fi 
schimbat în „Îţi mulţumesc, Doamne, 
că mi-ai dat inteligenţă“. „Eşti rapid“, 
poate fi transformat în „Îţi mulţumesc, 
Doamne, că mi-ai dat picioare puternice, 
ca să alerg repede.“) Copiii pot să spună 
şi ei complimente pe care le-au primit 
deja. La sfârșit, fiecare poate să-L laude 
pe Dumnezeu pentru un lucru.
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Predarea versetului de memorat
Verset de memorat

„Domnul aude, când strig către El.“ (Psalmul 4:3)

Introducere
Ţi s-a întâmplat vreodată ca tu să fii într-o cameră şi părinţii tăi în 
alta, şi să ai nevoie de ajutor? Ce ai făcut atunci? 
 „Mami! Tati!“ Strigă de mai multe ori, din ce în ce mai tare.
Ai strigat vreodată pe părinţii tăi, şi ei nu te-au auzit?
Aşteaptă răspunsul copiilor.
Eu cunosc pe Cineva, care aude întotdeauna când strigi către El. 

Prezentare
Biblia ne spune în cartea Psalmilor, capitolul 4, versetul 3, Cine este 
această Persoană, care ne aude întotdeauna. Psalmul 4:3 este adresa 
unde găsim versetul în Biblie. Haideţi să o spunem de trei ori – în 
şoaptă, normal şi tare. 
Spune adresa, de fiecare dată făcându-ţi mâinile căuş în jurul gurii. 
Cere unui copil să te ajute să găseşti versetul, deschizând Biblia la un 
semn de carte pe care l-ai pus la Psalmul 4:3. Citeşte versetul, apoi arată 
simbolurile din pachet. 

Explicare
„Domnul aude … – Domnul este un nume pentru adevăratul 
Dumnezeu. Domnul ne-a făcut pe noi şi întreaga lume. El poate să 
te audă, indiferent cât de tare sau încet vorbeşti. El poate să te audă, 
indiferent unde eşti în această lume. 
… când strig către El …“ – a striga către Domnul înseamnă a vorbi cu 
Dumnezeu. Putem să vorbim cu El cu voce tare sau doar în gândul 
nostru. Vorbirea noastră cu Dumnezeu se numeşte „rugăciune“.

Aplicare
Nemântuit:  Domnul aude, când strigi către El, şi Îi spui că ai păcătuit 

şi îţi pare rău. 
  Dă exemple de păcat.  
  Domnul aude, când Îi spui că tu crezi că Domnul Isus a 

fost pedepsit pentru păcatele tale, şi că vrei să-L primeşti 
ca Mântuitor. Poţi să-I spui chiar azi lucrul acesta. 

Mântuit:  Dacă deja ai crezut în Domnul Isus ca Mântuitor, 
Domnul te aude de fiecare dată când strigi către El. El 
vrea ca tu să-L lauzi în rugăciune. Domnului Îi place 
să te audă că Îl lauzi că este un Dumnezeu minunat. Îi 
place să te audă mulţumindu-I pentru tot ce face El. Îi 
place să te audă când Îi spui că-L iubeşti. 

Repetare
Repetă versetul propoziţie cu propoziţie, făcând şi semnele (pag. 
12). Apoi foloseşte simbolurile pentru a spune versetul. 
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Prezentare despre rugăciune
Matei 6:9 

Cântec „O, Doamne, bun Părinte“

Cum putem să vorbim cu alţi oameni, cu prietenii noştri, cu mama şi cu 
tata? Dacă sunt cu noi, nu avem nevoie de niciun alt mijloc. Dacă sunt 
departe, putem să le trimitem o vedere, un e-mail sau o scrisoare. Sau să 
vorbim la telefon. 

Să ai aceste lucruri cu tine (sau imagini cu ele) pentru a le arăta copiilor. 

Sunt multe căi prin care putem să vorbim cu alţi oameni. 

Pentru a comunica  cu Dumnezeu, nu putem să folosim telefonul sau 
e-mail sau să-i trimitem scrisori. Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, ne spune 
cum putem să vorbim cu El; aceasta se numeşte rugăciune. 

Isus ne-a dat posibilitatea să vorbim cu Dumnezeu. El a murit pe cruce, ca 
să ia asupra Lui pedeapsa pe care o merităm pentru lucrurile rele pe care 
le-am făcut. El a fost îngropat, şi a treia zi a înviat. Dacă îţi pare rău de 
păcatele pe care le-ai făcut, şi crezi în Domnul Isus ca Mântuitor, atunci 
eşti un copil al lui Dumnezeu şi El este Tatăl tău ceresc. Poţi să vorbeşti 
în rugăciune cu Dumnezeu, Tatăl tău ceresc. 

Isus i-a învăţat pe ucenici să se roage. El le-a spus să-şi înceapă rugăciunea 
cu cuvintele: „Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-Se Numele Tău“ 
(Matei 6:9). 

Citeşte aceasta din Biblia ta. 

„Tatăl nostru … – nu cel pământesc, ci cel ceresc

… care eşti în ceruri …– Dumnezeu.

… sfinţească-Se Numele Tău …“ – este un alt fel de a spune că ne închinăm, 
onorăm şi lăudăm Numele Lui. 

Aşadar, atunci când vorbim cu Dumnezeu, începem prin a ne gândi la 
El, şi la cât de mult merită El lauda noastră. 

Spune cu copiii o rugăciune scurtă, dându-le timp să repete fiecare frază. 

„Tatăl nostru, care eşti în ceruri, Tu eşti minunat. Amin.“
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Lecţia – partea 1
Arată copiilor mai multe obiecte, care au legătură cu vremea ploioasă – o 
pelerină de ploaie, cizme de cauciuc, o umbrelă etc. Întreabă-i pe copii 
când folosesc oamenii aceste obiecte. 

Astăzi vom învăţa despre o ţară unde nu a plouat mult timp. 

Împăratul Ahab a trăit cu foarte mulţi ani în urmă în Israel. El a fost 
un împărat rău. El ştia despre singurul Dumnezeu adevărat, dar el nu 
a respectat legea Lui şi nu L-a iubit. El s-a gândit că neascultarea de 
Dumnezeu nu este ceva aşa de grav. Dar el greşea. Felul în care se purta 
faţă de Dumnezeu conta mai mult decât orice. Dumnezeul despre care 
învăţăm din Biblie este singurul Dumnezeu adevărat. 

Arată copiilor Biblia. 

El a făcut toate lucrurile şi El domneşte peste toate. Noi toţi trebuie să 
ne supunem Lui. Dar împăratul Ahab nu a făcut aceasta. El s-a închinat 
altor dumnezei. S-a gândit că nu este rău să se roage altor dumnezei, 
pe care i-au făcut oamenii, dar era rău. Dumnezeu nu a fost mulţumit 
de ceea ce făcea împăratul, aşa că a trimis la el pe mesagerul său, Ilie. 

Repetă acest nume împreună cu copiii. 

Ilie i-a spus împăratului Ahab: „… în anii aceştia nu va fi nici rouă, 
nici ploaie, decât după cuvântul meu“ (vezi 1 Împăraţi 17:1). 

Planşa 1-1

Acopere partea de jos a imaginii cu o hârtie (fixată cu blu-tack).

Ca plantele, copacii şi iarba să crească, să fie verzi, aşa cum vedeţi în 
imaginea aceasta, trebuie să plouă. Dumnezeu ştie când să dea rouă  ‒ 
apa care este pe iarbă dimineaţa devreme, şi ploaie, care vine din nori. 
Dar acum acestea nu aveau să mai fie date pentru un timp. Dumnezeu 
nu mai dădea apă, ca plantele să crească. Râurile şi pâraiele vor seca. 
În curând animalele nu vor mai avea apă de băut sau iarbă de mâncat. 
Oamenii nu vor mai avea de mâncare, fiindcă nu va mai creşte nimic, 
şi nu vor mai avea nici apă de băut. Toate acestea fiindcă nu va mai 
ploua. Dar împăratului Ahab tot nu-i păsa de adevăratul Dumnezeu. 
El se gândea că toate aceste necazuri sunt din cauza lui Ilie. El nu şi-a 
schimbat cu nimic comportamentul. 

Au trecut aşa multe, multe zile, şi nu a plouat deloc. Când oamenii se 
sculau dimineaţa, nu erau nori întunecaţi. Nici la prânz nu erau nori, 
nici seara nu era vreun nor, care să aducă ploaie. Zilele şi săptămânile 
treceau, şi iarba a devenit maronie, apoi s-a uscat; plantele au murit. 
Când a venit timpul seceratului, nu era nimic de secerat, căci grâul 
nu crescuse, şi acum oamenii nu aveau pâine. Era îngrozitor. Oamenii 
doreau să vină ploaia. Copiii mici nici măcar nu-şi mai aduceau aminte 
cum era când ploua. 
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Descoperă imaginea din partea de jos. 

Explică-le copiilor cum ar fi trebuit să arate natura (vezi imaginea 
de sus) şi ce a văzut împăratul Ahab (imaginea de jos). 

Situaţia ajunsese aşa de rea, că până şi împăratul Ahab şi-a dat seama 
că animalele mai aveau foarte puţină iarbă să mănânce. 

Mergi prin cameră şi mimează că ai plecat să cauţi apă şi iarbă. 
Te uiţi mirat la râul care aproape a secat şi la pământul crăpat, 
unde înainte creştea iarbă. 

Partea 2 

Planşa 1-2

Au trecut aşa aproape trei ani, şi în acest timp nu a plouat deloc. 
Atunci Dumnezeu Şi-a trimis din nou mesagerul, pe Ilie, să-i vorbească 
împăratului Ahab. 

Când l-a văzut împăratul Ahab pe Ilie, i-a vorbit foarte aspru: „Tu eşti 
acela care nenoroceşti pe Israel?“ (vezi 1 Împăraţi 18:17).

Nu aşa trebuia să vorbească împăratul mesagerului lui Dumnezeu.

„Nu eu nenorocesc pe Israel“, i-a răspuns Ilie, „ci tu şi casa tatălui tău, 
fiindcă aţi părăsit poruncile Domnului“ (vezi 1 Împăraţi 18:18).

Apoi Ilie i-a spus împăratului Ahab: „Strânge acum pe tot poporul pe 
Muntele Carmel, şi pe toţi proorocii care slujesc dumnezeilor falşi“ 
(vezi 1 Împăraţi 18:19).

Acolo avea să se întâmple ceva foarte important, şi de aceea Ilie a spus 
că pe munte trebuie să fie toţi oamenii, ca să vadă ce se întâmplă.

Oamenii au urcat pe munte. Profeţii dumnezeilor falşi au urcat şi ei. 
Împăratul Ahab era şi el acolo. 

Planşa 1-3

Ilie a spus tuturor celor adunaţi: „Până când veţi fi nehotărâţi? 
Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeţi după El; iar dacă este Baal 
(dumnezeul fals), mergeţi după Baal!“ (Vezi 1 Împăraţi 18:21.)

Poporul nu i-a răspuns nimic.

Ilie vrea ca ei să vadă că este un singur Dumnezeu. El a spus oamenilor: 
„Eu sunt singurul proroc al Dumnezeului adevărat, pe când prorocii 
lui Baal sunt mulţi. Să facem două altare (grămezi de pietre), să punem 
foc pe ele şi câte un animal sacrificat ca jertfă, dar să nu punem foc“ 
(vezi 1 Împăraţi 18:22-23). Aşa că prorocii lui Baal au făcut un altar 
din pietre, au pus lemne pe el, şi peste acestea animalul sacrificat. Dar 
nu au pus foc, necesar pentru arderea jertfei. 

Ilie a spus: „Prorocii lui Baal să-i ceară lui Baal să trimită foc pe 
altarul lor. Apoi voi cere şi eu adevăratului Dumnezeu să trimită 
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foc. Dumnezeul care va răspunde prin foc, acela să fie adevăratul 
Dumnezeu“ (vezi 1 Împăraţi 18:24).

Prorocii lui Baal au început primii să se roage lui Baal. Ilie îi pusese la 
acest test, ca toţi să vadă dacă Baal va răspunde. Era Baal un dumnezeu 
adevărat, care putea să răspundă la rugăciuni? Ilie vrea ca oamenii să 
vadă aceasta. Oamenii s-au gândit că este o idee bună să testeze în acest 
fel cine este adevăratul dumnezeu, cel care avea să răspundă prin foc, 
şi au aşteptat să vadă ce se va întâmpla. 

Planşa 1-4

Prorocii lui Baal au început să strige la Baal să trimită foc. Au început 
să facă aceasta dimineaţa, şi au continuat să strige toată ziua la Baal. 
Dar nu s-a întâmplat nimic; nu a coborât niciun foc. 

Ei strigau: „Baale, auzi-ne!“ (vezi 1 Împăraţi 18:26).

Dar nu au primit niciun răspuns. Au început să sară împrejurul altarului 
pe care-l făcuseră, dar tot nu au primit niciun răspuns. 

La amiază, Ilie şi-a bătut joc de ei şi a zis: „Strigaţi tare; poate că 
dumnezeul vostru Baal se gândeşte la ceva sau are treabă sau este în 
călătorie sau poate că doarme, şi se va trezi“ (vezi 1 Împăraţi 18:27). 

Prorocii lui Baal au continuat să strige la Baal şi după-amiază. Dar 
tot nu s-a întâmplat nimic. Au strigat toată ziua la el, până seara, dar 
nu s-a coborât niciun foc. Nu primeau niciun răspuns din partea 
dumnezeului lor, Baal.

Partea 3
Când s-a înserat, Ilie i-a chemat pe oameni să se apropie. El a construit 
un altar, a pus lemnele pe el şi animalul sacrificat. Dar apoi a făcut 
un lucru foarte neobişnuit. A săpat un şanţ în jurul altarului. A cerut 
oamenilor să toarne apă pe animal, pe lemne şi pe pietrele altarului 
– şi nu doar o găleată, ci foarte multe; până când totul a fost ud. Apa 
a curs de pe altar în şanţ, şi şanţul s-a umplut. Dacă era să vină foc, 
atunci oamenii ştiau că nu datorită lui Ilie. El nu putea să facă să 
ardă o grămadă de lemne ude. Nimeni nu putea să facă aceasta, decât 
Dumnezeul adevărat. 

Acum altarul era pregătit. Ilie s-a rugat lui Dumnezeu cu voce tare, ca 
oamenii să-l audă.

Citeşte din Biblie următoarele versete. 

„Doamne … Fă să se ştie astăzi că Tu eşti Dumnezeu … Ascultă-mă, 
Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, 
Doamne, eşti adevăratul Dumnezeu!“ (Vezi 1 Împăraţi 18:36-37.)
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Planşa 1-5

Şi deodată, a căzut foc pe altar. Focul a ars jertfa, lemnele, pietrele, şi a 
supt şi apa din şanţul din jurul altarului. Dumnezeul adevărat a auzit 
rugăciunea lui Ilie. Nu a fost necesar ca Ilie să strige sau să sară în jurul 
altarului. Dumnezeul adevărat, despre care învăţăm din Biblie, aude 
întotdeauna când oamenii se roagă Lui. El este Singurul căruia trebuie 
să ne rugăm. El a auzit şi a ascultat rugăciunea lui Ilie. 

Când oamenii au văzut focul, au căzut cu faţa la pământ şi au spus: 
„Domnul este adevăratul Dumnezeu!“ (vezi 1 Împăraţi 18:39). 

Ei văzuseră că dumnezeul numit Baal nu era, de fapt, nimic. Baal 
nu era un dumnezeu adevărat, din cauza aceasta nu putea să audă pe 
nimeni. Dar Dumnezeul lui Ilie era adevărat, putea să audă, şi a răspuns 
rugăciunii lui Ilie. Dumnezeul prezentat în Biblie este Dumnezeul 
adevărat, Singurul căruia trebuie să ne rugăm. Când te rogi, vorbeşti 
cu Dumnezeul prezentat în Biblie – El este Dumnezeul adevărat. 

După aceea, Ilie s-a suit pe vârful muntelui. El i-a spus slujitorului său 
să meargă şi să se uite înspre mare. Ce crezi că aştepta să vadă? Nori 
de ploaie. Slujitorul a continuat să se uite, până când a văzut departe 
un nor mic. 

„Văd un nor mic, ca o palmă de om“ (vezi 1 Împăraţi 18:44). 

Peste câteva clipe, cerul s-a înnegrit de nori întunecoşi, a început să 
bată vântul şi a venit o ploaie mare. Dumnezeu trimisese foc, iar acum 
a trimis ploaie. Dumnezeul Bibliei este Dumnezeul adevărat. Putem 
să ne rugăm Lui. El este Singurul Dumnezeu adevărat şi noi trebuie 
să-L lăudăm. 

Cântare: „O, Doamne, bun Părinte“ 
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Întrebări de recapitulare

Verset de memorat

1 Cine te aude, când strigi către El? (Domnul, adevăratul Dumnezeu) 

2 Cum chemi Numele Domnului? (Vorbind cu El în rugăciune, cu 
voce tare sau în gândurile mele.)

3 Spune-mi ce ai putea să-I spui lui Dumnezeu, ca să-L lauzi? (Sunt 
posibile mai multe răspunsuri. Ele pot include: „Doamne, Tu eşti 
măreţ / puternic / desăvârşit / Creatorul tuturor lucrurilor etc.“)

Lecţia (partea 1-3)

1 Cine din lecţia de azi n-a ascultat de Dumnezeu şi s-a închinat lui 
Baal, în loc să se închine lui Dumnezeu? (împăratul Ahab) 

2   Cine dă roua şi ploaia? (Dumnezeu)

3   De unde putem să învăţăm despre adevăratul Dumnezeu? (din 
Biblie)

4  Pe cine a trimis Dumnezeu să-i vorbească împăratului Ahab? (pe 
Ilie)

5  Unde s-au întâlnit poporul, profeţii falşi, Ilie şi împăratul Ahab? 
(pe munte)

6  Ce s-a întâmplat când profeţii falşi s-au rugat dumnezeului lor, 
Baal? (nimic)

7  Cum a arătat Dumnezeu împăratului Ahab şi poporului, că El este 
Dumnezeul adevărat? (A trimis foc din cer şi a mistuit arderea de 
tot, lemnele, pietrele şi pământul, şi a supt şi apa care era în şanţ.)

8  Ce a făcut poporul, când a văzut puterea lui Dumnezeu? (S-a 
închinat cu faţa până la pământ şi L-a lăudat pe Dumnezeu.)

9  Cui trebuie să ne rugăm? (Dumnezeului adevărat, despre care 
învăţăm din Biblie.)

Prezentare despre rugăciune

1  Cum numim vorbirea  noastră cu Dumnezeu? (rugăciune)

2  Cum putem să ne începem rugăciunea? (Tatăl nostru, care eşti în 
ceruri.) 

3  Cine a făcut posibilă pentru noi comunicarea cu Dumnezeu? 
(Domnul Isus)
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Lecţia 2
Iona se roagă din adâncul mării

Text biblic 
pentru învăţător

Iona 1 – 3 

Adevăr central Păcat înseamnă neascultare de Dumnezeu

Aplicaţie Nemântuit şi mântuit: Trebuie să-I ceri lui Dumnezeu să-ţi ierte păcatele.

Verset de memorat Recapitulează Psalmul 4:3

Programul întrunirii De ce ai nevoie Ce să faci

Bun venit

 w CD cu muzică şi CD 
player

 w ecusoane (pag. 69), unul 
pentru fiecare copil

 w creioane, patru pentru 
fiecare copil

 w foi de hârtie A4, una 
pentru fiecare copil 

Bun venit Pune un CD cu muzică liniştită. Salută-i 
pe copii pe nume, şi dă-le ecusoane cu 
numele lor.

Activitate „Sunt mulţumit“
Pune pe fiecare copil să deseneze ceva, 
pentru care vrea să-I mulţumească lui 
Dumnezeu. Ajută-i, dându-le sugestii. 
După ce desenează, cere copiilor să se 
aşeze, formând un cerc. Apoi fiecare să 
arate desenul, să spună ceva despre el, şi 
să-I mulţumească lui Dumnezeu pentru 
ce au desenat.

Închinare

 w CD cu muzică şi 
CD player; versurile 
cântecelor (pag. 12-14)

 w coş pentru colectă

Cântec „Dimineaţa, cântă-ţi bucuria“
Rugăciune Condu copiii în rugăciune: „Doamne, 

Îţi mulţumim pentru (spune numele 
oamenilor sau al lucrurilor desenate de ei). 
Îţi mulţumim că ne-ai dat aceste fiinţe/
lucruri, pentru că ne iubeşti. În Numele 
Domnului Isus, Amin.“

Cântec „Isus, ştiu, mă iubeşte“ 
Colectă (opţional) Dă un coş din mână în mână, 

pentru colectarea banilor pe care-i donează 
copiii. (Informează părinţii despre modul 
în care vor fi folosiţi banii.) 

Verset de memorat

 w simbolurile din pachet
 w îndrumări (pag. 28)

Verset Psalmul 4:3
Repetare Verset cu semne
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Programul întrunirii De ce ai nevoie Ce să faci

Înviorare

Activitate „Dumnezeu este pretutindeni“
Cere copiilor ca, în timp ce tu spui aceste 
afirmaţii, ei să facă semnele pe care le faci 
tu. 
Dumnezeu este peste tot. (Întinde-ţi larg 
braţele.) 
Dumnezeu este pe munte. (Urcă.)
Dumnezeu este pe pământ. (Întinde-te 
pe podea.) 
Dumnezeu este în parc. (Aleargă şi sari.)
Dumnezeu este în ocean. (Înoată.) 

Lecţie biblică

 w textul lecţiei (pag. 30)
 w imaginile 2-1, 2-2, 2-3, 

2-4 şi 2-5
 w PPRA-a, PPRA-b, 

PPRA-c and PPRA-d
 w paraşută (sau o pânză 

albastră)
 w burete tăiat în formă de 

barcă

Lecţia „Iona se roagă din adâncul mării“
Predă întreaga lecţie sau câte o parte la 
fiecare întâlnire. Pune planşele pe un stativ, 
la nivelul privirii copiilor, ca mâinile să-ţi 
fie libere pentru activităţile din cadrul 
lecţiei. 

?
 
  Recapitulare

 w cercuri – peştele şi Iona 
(pag. 71)

 w 4 fire de aţă
 w clame
 w tablă de flanelograf
 w întrebări (pag. 33)

Joc „X şi O“
Cu ajutorul clamelor, fixează de o tablă de 
flanelograf 4 fire de aţă, pentru a forma un 
tabel pentru X şi 0. Când un copil răspunde 
la o întrebare, poate să pună un simbol în 
tabel. Următorul copil care răspunde, pune 
celălalt simbol. Jocul continuă, până când 
copiii formează o linie de trei simboluri 
pe orizontală, verticală sau diagonală, 
sau până când se umple tabelul. Dacă ai 
preşcolari mai mari, împarte-i în echipe. 
Copiii mai mici pun doar simbolurile pe 
tablă. Învățătorul îi felicită când au format 
o linie de trei.

Prezentare 
despre 

rugăciune

 w îndrumări (pag. 29)
 w CD cu muzică şi 

CD player; versurile 
cântecelor (pag. 12-14)

Prezentare „Matei 6:9-10“ 
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Programul întrunirii De ce ai nevoie Ce să faci

Gustare

 w Pregăteşte o gustare 
(atenţie la copiii cu 
alergii alimentare).

Pauză Fă o pauză, pentru a permite copiilor să 
meargă la toaletă şi să-şi spele mâinile. 

Rugăciune Condu copiii în rugăciune, mulţumindu-I 
lui Dumnezeu pentru gustare. 

Gustare Îndreaptă conversaţia spre recapitularea 
lecţiei. (Notă: Dă copiilor să guste în 
timpul lecţiei diferite alimente, pentru 
a ajuta procesul de învăţare, dar acestea 
trebuie să fie în cantităţi mici, ca să nu 
înlocuiască gustarea obişnuită.)

Activitate creativă 
(alege una)

 w „Când sunt descurajat“, 
imagini (pag. 72), un set 
pentru fiecare copil 

 w creioane sau markere
 w foarfece
 w lipici
 w beţe pentru lucru 

manual, patru pentru 
fiecare copil 

 w CD cu muzică şi 
CD player; versurile 
cântecelor (pag. 12-14)

 w foaie de lucru manual, 
una pentru fiecare copil

 w abţibilduri mici cu peşti
 w plastilină (pag. 8)

Lucru manual „Când sunt descurajat“, ajutoare vizuale 
de luat acasă.
Pune-i pe copii să coloreze şi să decupeze 
imaginile, apoi să le lipească pe beţe de 
lucru manual. În timpul acesta cântaţi 
cântecul „Când sunt descurajat“, mimând 
expresii ale feței, ca cele din ajutoarele 
vizuale.  

Foaie de lucru
manual

„Iona se roagă din adâncul mării“
Pune-i pe copii să lipească pe apă, în jurul 
lui Iona, abţibilduri mici cu peşti. 

Plastilină „În mare“
Îndrumă-i pe copii cum să facă din 
plastilină diferite creaturi marine (peşti, 
stele de mare, caracatiţe etc.). În acest timp 
recapitulează lecţia cu ei. 

Activitate de îmbogăţire 
(alege una)

 w PPRA-a, PPRA-b, 
PPRA-c şi PPRA-d

Scenetă „Nu poţi să te ascunzi de Dumnezeu“
Pune-i pe copii să se ascundă prin cameră. 
Apoi întreabă-i: „Poate Dumnezeu să te 
vadă acum?“ Cere copiilor să spună: „Da, 
Dumnezeu mă vede acum“. Repetă aceasta 
cu ei de mai multe ori. 

Joc „Mărturisirea păcatelor“
Ridică planşele PPRA-a, PPRA-b, PPRA-c 
şi PPRA-d, una câte una, şi spune copiilor 
cum ar trebui să se roage, să-și mărturisească 
păcatele, în fiecare situație. În funcţie de 
timpul disponibil, foloseşte şi alte imagini 
sau spune-le diferite situaţii.
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Predarea versetului de memorat
Verset de memorat

„Domnul aude, când strig către El.“ (Psalmul 4:3)

Introducere
Dacă mă auzi strigându-ţi numele, te rog să te ridici. 
Strigă-i pe copii, aşa încât sunetul să se audă înăbuşit, ex. 
acoperindu-ți gura cu mâna, stând cu faţa către un colţ, 
aplecându-te până la podea, stând în spatele unei uşi etc. 
Nu mi-aţi auzit vocea foarte clar, nu-i aşa? Cine ne aude 
întotdeauna, atunci când strigăm către El? (Dumnezeu) Când 
strigi către Dumnezeu, indiferent unde eşti, El te aude la fel de 
clar cum strig eu acum: (strigă clar numele fiecărui copil, până când 
toţi se ridică în picioare). 

Prezentare
Domnul a promis că aude, când strigăm către El. Îţi aminteşti 
unde găseşti această promisiune în Biblie? (Psalmul 4:3) Haideţi 
să spunem adresa versetului în trei feluri.
Spune adresa făcându-ţi mâinile căuş la gură, aplecat până la podea, 
şi stând în poziţie de drepţi. Cere unui copil să te ajute să găseşti 
versetul, deschizând Biblia la un semn pus la Psalmul 4:3. Citeşte 
versetul, apoi arată simbolurile din pachet.

Explicare
„Domnul aude, când strig către El“ – Indiferent de locul în care 
eşti – în pat, la masă, pe terenul de joacă, în maşină, oriunde – 
Domnul te aude. Noi strigăm către Dumnezeu vorbindu-I cu voce 
normală sau în gândul nostru. Nu este necesar să ne adresăm Lui 
cu cuvinte deosebite, ci cu cuvintele pe care le folosim în mod 
obişnuit. Dumnezeu înţelege orice limbă, de aceea, orice persoană 
din lume poate să I se roage Lui. 

Aplicare
Nemântuit:  Domnul Isus a murit şi pentru păcatele tale. Dacă nu 

ai crezut în Domnul Isus ca Mântuitor, şi vrei să-I ceri 
iertare de păcatele tale, roagă-te Lui şi El te aude şi te 
iartă.

Mântuit:  Dacă deja ai crezut în Isus ca Mântuitor, Domnul te 
aude oricând te rogi Lui. Poţi să-I ceri lui Dumnezeu 
să te ajute să faci voia Lui, şi El te va ajuta. Când nu 
asculţi de El, păcătuieşti. Tu eşti în continuare copilul lui 
Dumnezeu, dar Dumnezeu vrea ca tu să-I mărturiseşti 
păcatul (să-I spui ce ai făcut). Şi El te iartă. 

Repetare
Repetă versetul propoziţie cu propoziţie, făcând şi semnele (pag. 
12). Apoi foloseşte simbolurile pentru a spune versetul. 
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Prezentare despre rugăciune
Matei 6:9-10
Cântec „O, Doamne, bun Părinte“

Cine este Acela căruia ne rugăm? (Dumnezeu din cer)

De ce putem să ne rugăm direct lui Dumnezeu? (Pentru că Domnul 
Isus, prin moartea Lui pe cruce, ne-a deschis calea către Tatăl.) 

În Biblie, Cuvântul lui Dumnezeu, este scris despre rugăciune. Din 
ea învăţăm cum să ne rugăm lui Dumnezeu. Acolo citim cum i-a 
învăţat Isus pe ucenici să se roage. 

Citeşte din Biblie Matei 6:9-10. 

„Tatăl nostru, care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău, vie 
Împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.“

Putem să ne începem rugăciunea adresându-ne lui Dumnezeu, cu 
cuvintele: „Tatăl nostru, care eşti în ceruri.“ Dacă mă adresez ţie, pot 
să încep rostindu-ţi numele. Dacă vorbesc cu un prieten la telefon, 
încep rostindu-i numele. 

Apoi pot să Îl laud pe Dumnezeu, spunându-I cât de mare este El. 

Următorul lucru pe care Domnul Isus i-a învăţat pe ucenici a fost să 
ceară să se întâmple lucruri care Îi plac lui Dumnezeu.

Spune o propoziţie o dată, ca toţi copiii să poată să o repete după tine. 

„Tatăl nostru, care eşti în ceruri. Tu eşti un Dumnezeu măreţ. Te 
rugăm să faci ca pe pământ lucrurile să se întâmple aşa cum vrei Tu. 
Amin.“
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Lecţia – partea 1
Iona era grăbit. El a mers în portul Iafo şi a găsit o corabie care mergea 
la Tars. El nu vrea să meargă la Tars pentru a-şi vizita familia sau în 
concediu. De fapt, nu ştim ce avea de gând să facă atunci când avea 
să ajungă la Tars. Tot ce ştim este că el era grăbit să fugă. Nu conta 
unde – doar să meargă departe. De aceea şi-a făcut bagajul, şi-a luat 
bani cu el şi a plecat să găsească o corabie care să-l ducă departe. Dar 
de ce mergea acolo şi de cine fugea? 

Planşa 2-1
Biblia ne spune că Dumnezeu i-a cerut lui Iona să facă o lucrare. 
Dumnezeu îi spusese să se ducă într-o cetate, numită Ninive, şi să 
transmită oamenilor de acolo un mesaj din partea Lui. Dar Iona nu 
a vrut să meargă. El nu-i iubea pe oamenii din Ninive. El nu vrea să 
meargă să le spună despre Dumnezeu. 

„Nu mă duc!“, şi-a spus el. 

Aceasta era greşit. Iona nu asculta de Dumnezeu, şi Biblia numeşte 
aceasta păcat. 

Iona fugea de faţa lui Dumnezeu, exact în direcţia opusă celei în care 
l-a trimis Dumnezeu. El a găsit corabia, a plătit biletul şi a plecat. El 
nu vrea să meargă la Ninive. El vrea să facă aşa cum îi plăcea lui.

Planşa 2-2
Acum corabia plecase; era departe de ţărm. Iona s-a dus în partea de 
jos a corăbiei şi s-a culcat. Poate călătoria până aici îl obosise. 

Dar, dintr-odată, Dumnezeu a făcut să sufle pe mare un vânt năprasnic, 
şi s-a stârnit o mare furtună. 

Joacă jocul „paraşuta în furtună“. Pune-i pe copii să stea în cerc, în 
jurul unei paraşute jucărie întinse pe duşumea. Pune în mijlocul 

paraşutei un burete (care a fost tăiat în formă de barcă). Paraşuta reprezintă 
marea. (Dacă nu ai o  paraşută, foloseşte o pânză albastră.) Spune despre 
înteţirea furtunii şi, pe măsură ce valurile sunt din ce în ce mai mari, cere 
copiilor să mişte paraşuta din ce în ce mai repede. După aceasta, spune 
copiilor să se aşeze din nou pe scaune; şi continuă povestirea. 

Marinarii se temeau. Vântul sufla cu putere, şi corabia era aruncată 
de valuri încoace şi încolo. Apa intra în corabie. Încă puţin, şi corabia 
avea să fie distrusă. Marinarii au început să se roage dumnezeilor lor, 
dar furtuna nu se potolea. Dumnezeii lor nu erau adevăraţi, şi de 
aceea nu puteau să-i ajute. Marinarii s-au gândit că trebuie să uşureze 
corabia. Ce au făcut? 
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Partea 2

Planşa 2-3

Marinarii au aruncat în mare uneltele corăbiei şi tot ce putea fi aruncat, 
dar tot erau în pericol. 

Vântul bătea în rafale tot mai mari, şi corabia era aruncată de valuri 
încoace şi încolo, ca o jucărie. Iar în timpul acesta, Iona dormea. 
Căpitanul s-a dus la el, în locul în care dormea. 

„Ce dormi? Scoală-te şi cheamă pe Dumnezeul tău! Poate că Dumnezeu 
va voi să Se gândească la noi, şi nu vom pieri!“, i-a spus el lui Iona 
(vezi Iona 1:6).

Marinarii l-au întrebat pe Iona: „Spune-ne din cauza cui a venit peste 
noi nenorocirea aceasta? Ce meserie ai şi de unde vii? Care îţi este ţara, 
şi din ce popor eşti?“ (Vezi Iona 1:8.)

Iona le-a răspuns: „… Eu mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor, 
care a făcut marea şi uscatul!“ (Vezi Iona 1:9.)

Marinarii s-au temut foarte mult când au auzit aceasta, fiindcă Iona le 
spusese că el fugea de faţa lui Dumnezeu. 

Planşa 2-4
Marea era din ce în ce mai înfuriată, şi valurile tot mai mari. 

 „Ce să-ţi facem, ca să se potolească marea faţă de noi?“, au întrebat 
marinarii (vezi Iona 1:11). 

„Luaţi-mă şi aruncaţi-mă în mare“, le-a spus Iona, „şi marea se va 
linişti! Căci ştiu că din vina mea vine peste voi această mare furtună!“ 
(Vezi Iona 1:12.) 

Iona ştia că el a fost neascultător de Dumnezeu. 

Şi noi suntem ca Iona; şi noi am fost neascultători de Dumnezeu. Când 
nu faci ceea ce-ţi spune tata şi mama, eşti neascultător, deoarece El a 
spus că trebuie să asculţi de ei. 

Poţi să foloseşti imaginile PPRA-a, PPRA-b, PPRA-c şi PPRA-d, pentru 
a explica copiilor ce este păcatul. 

Iona era un om al lui Dumnezeu, dar el nu a vrut să facă ceea ce i-a spus 
Dumnezeu. Poate că şi tu I-ai cerut Domnului Isus să te mântuiască, 
şi acum eşti copilul Lui; dar şi tu eşti uneori neascultător de El. Când 
se întâmplă aceasta, trebuie să-I spui că îţi pare rău. Nu trebuie să-I 
ceri din nou să fie Mântuitorul tău, ci, atunci când păcătuieşti, trebuie 
doar să-I spui că îţi pare rău. 

Marinarii nu vreau să-l arunce pe Iona în mare. Erau siguri că el va 
muri, dacă îl vor arunca în mare. De aceea, vâsleau ca să ajungă la uscat. 

Pune-i pe copii să mimeze că vâslesc. 
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Partea 3
Marinarii vâsleau cu toată puterea să ajungă la uscat, dar nu puteau 
să se opună valurilor. Furtuna era din ce în ce mai mare. Nu aveau de 
ales, aşa că l-au luat pe Iona şi l-au aruncat în mare. Şi furia mării s-a 
potolit. Marinarii au ştiut că Dumnezeul care a făcut marea, El este 
Cel care a şi potolit-o. 

În timpul acesta Iona se scufunda tot mai mult în marea rece. Avea 
nevoie de ajutor, dar cine putea să-l ajute acum? Numai Dumnezeu 
putea să-l ajute. Dumnezeu a trimis un peşte mare, care l-a înghiţit 
pe Iona. 

Planşa 2-5
Şi Iona a stat în stomacul acestui peşte mare. Acolo era întuneric şi 
mirosea urât (pune-i pe copii să se ţină de nas). Acum Iona vrea să 
vorbească cu Dumnezeu. Şi de acolo, din stomacul peştelui, el s-a 
rugat lui Dumnezeu. I-a părut rău că n-a ascultat de El. I-a promis că 
va asculta de El şi Îi va mulţumi.  

Şi nouă trebuie să ne pară rău când păcătuim: când gândim, spunem 
sau facem lucruri care nu-I plac lui Dumnezeu. Atunci putem să-I 
spunem lui Dumnezeu în rugăciune că ne pare rău, şi să-I cerem să 
ne ierte. Dumnezeu a auzit rugăciunea lui Iona, şi ştim că l-a iertat, 
deoarece a spus peştelui să-l arunce pe mal pe Iona. Şi peştele l-a vărsat 
pe Iona pe pământ. El stătuse acolo trei zile şi trei nopţi. 

Numără împreună cu copiii până la trei. 

Apoi Dumnezeu i-a vorbit din nou lui Iona: „Scoală-te, du-te la Ninive, 
cetatea cea mare, şi strigă mesajul pe care ţi-l voi da!“ (Vezi Iona 3:2.) 

De data aceasta Iona n-a mai încercat să fugă de Dumnezeu. El a plecat 
la Ninive, să spună oamenilor de acolo despre Dumnezeu. Acum el a 
ascultat de Dumnezeu.



33

Rugăciunea, pe înţelesul preşcolarilor

Întrebări de recapitulare
Verset de memorat
1. Ce înseamnă să strigi către Dumnezeu? (Să vorbeşti cu El în 

rugăciune.)
2. Cine aude întotdeauna când strigi către El? (Domnul, Dumnezeu)
3. Ce cuvinte aude Dumnezeu? (orice cuvinte, în orice limbă)

Lecţia (partea 1-3)
1. De ce era Iona grăbit? (El vrea să fugă departe de faţa lui Dumnezeu.)
2. Ce îi spusese Dumnezeu lui Iona să facă? (Să meargă într-un oraş, 

numit Ninive, şi să spună poporului un mesaj din partea Lui.)
3. Cum numim neascultarea de Dumnezeu? (păcat)
4. Ce a făcut Dumnezeu să se întâmple pe mare? (A început o furtună 

puternică.)
5. Ce s-a întâmplat cu marea, după ce marinarii l-au aruncat pe Iona 

din corabie? (Marea s-a liniştit.) 
6. Cum l-a salvat Dumnezeu pe Iona, ca să nu moară înecat? (El a 

trimis un peşte mare, care l-a înghiţit pe Iona.)
7. Ce a făcut Iona, când era în stomacul peştelui? (S-a rugat lui 

Dumnezeu şi i-a părut rău că nu a ascultat.)
8. De unde ştim că Dumnezeu l-a iertat pe Iona? (Peştele l-a aruncat 

pe pământ.)
9. Ce a făcut Iona, după ce a ieşit din stomacul peştelui? (El a ascultat 

de Dumnezeu şi s-a dus unde l-a trimis El.)

Prezentare despre rugăciune
1. Cine a făcut posibil pentru noi ca să vorbim cu Dumnezeu? 

(Domnul Isus)

2. Când ne rugăm, la cine trebuie să ne gândim în primul rând? (la 
Dumnezeu)

3. Când ne rugăm, ce trebuie să-I cerem lui Dumnezeu să se întâmple? 
(Să-I cerem să se întâmple pe pământ lucrurile pe care le doreşte El.)
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Lecţia 3
Neemia se roagă în orice situaţie 

Text biblic 
pentru învăţător

Neemia 1 – 2 | Neemia 4  | Neemia 6:15-16

Adevăr central Dumnezeu vrea să-I spui în rugăciune toate lucrurile.

Aplicaţie Nemântuit şi mântuit: Roagă-te lui Dumnezeu în orice situaţie. 

Verset de memorat „Doamne, auzi-mi glasul dimineaţa!“ Psalmul 5:3  

Programul întrunirii De ce ai nevoie Ce să faci

Bun venit

 w CD cu muzică şi CD 
player

 w ecusoane (pag. 69), unul 
pentru fiecare copil

 w creioane, patru pentru 
fiecare copil 

 w foi A4, câte una pentru 
fiecare copil

Bun venit Pune un CD cu muzică liniştită. Salută-i 
pe copii pe nume, şi dă-le ecusoane cu 
numele lor.

Activitate „Lucruri necesare în călătorie“
Pune-i pe copii să deseneze lucruri pe care 
le-ar lua într-o călătorie. Ajută-i, dându-le
sugestii. După ce au desenat, pune-i să 
formeze un cerc, şi fiecare să-şi arate 
desenul şi să spună ceva despre el. Poţi 
să-i întrebi şi despre o călătorie în care 
au fost ei. 

Închinare

 w CD cu muzică şi 
CD player; versurile 
cântecelor (pag. 12-14)

 w simboluri pentru 
cântecul: „Nu sunt mare 
ca munţii cei înalţi“

 w coş pentru colectă

Cântec „Nu sunt mare ca munţii cei înalţi“
Rugăciune Condu copiii în rugăciune: „Doamne, 

Îţi mulţumim că putem să ne rugăm Ţie, 
oriunde şi oricând. Îţi mulţumim că putem 
să ne închinăm Ţie cântând, ascultând 
povestiri din Biblie, şi rugându-ne. În 
Numele Domnului Isus. Amin.“

Cântec „O, Doamne, bun Părinte“
Colectă (opţional) Dă un coş din mână în mână, 

pentru colectarea banilor pe care-i donează 
copiii. (Informează părinţii despre modul 
în care vor fi folosiţi banii.) 

Verset de memorat

 w simbolurile din pachet
 w semafor (pag. 73)
 w îndrumări (pag. 37)

Verset Psalmul 5:3
Repetare Verset cu semne
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Programul întrunirii De ce ai nevoie Ce să faci

Înviorare

Activitate „Să mergem în călătorie“
Cere copiilor ca, în timp ce tu spui 
următoarele afirmaţii, să facă şi ei semnele 
pe care le faci tu. 
Să mergem în călătorie. (Mergi pe loc.)
Să conducem maşina. (Condu, scoţând 
sunete ca ale motorului.)
Să mergem cu avionul. (Zboară, scoţând 
sunete ca ale avionului.) 
Să călărim. (Mergi în galop.)
Am terminat călătoria. Acum ne aşezăm. 
(Aşează-te.)

Lecţia biblică

 w textul lecţiei (pag. 39)
 w imaginile 3-1, 3-3, 3-4 

şi 3-6
 w CD cu muzică şi 

CD player; versurile 
cântecelor (pag. 12-14)

 w case (făcute din carton / 
cutii de pantofi)

 w lego sau bucăţi de lemn 
 w o foaie mare de hârtie şi 

marker
 w plicuri, câte unul pentru 

fiecare copil  

Lecţia „Neemia se roagă în orice situaţie“
Predă întreaga lecţie sau câte o parte la 
fiecare întâlnire. Pune planşele pe un stativ, 
la nivelul privirii copiilor, ca mâinile să-ţi 
fie libere pentru activităţile din cadrul 
lecţiei. 

? 
 Recapitulare

 w bucăţi de lemn, piese 
mari de lego sau cutii 
de lapte (înfăşoară-le 
în hârtie de sac sau 
autocolant)

 w întrebări (pag. 42)

Joc „Construieşte zidul Ierusalimului“ 
Când un copil răspunde corect la o 
întrebare, vine şi ia o „cărămidă“, pe care o 
pune pe locul unde trebuie construit zidul. 
Trebuie să ai destule „cărămizi“, ca fiecare 
copil să poată pune una la construirea 
zidului.  

Prezentare 
despre 

rugăciune

 w îndrumări (pag. 38)
 w CD cu muzică şi 

CD player; versurile 
cântecelor (pag. 12-14)

 w cutie, coş sau plasă 
în care ai pus diferite 
produse alimentare (sau 
imagini cu ele) 

Prezentare „Matei 6:9-11“

Gustare

 w Pregăteşte o gustare 
(atenţie la copiii cu 
alergii alimentare).

Pauză Fă o pauză, pentru a permite copiilor să 
meargă la toaletă şi să-şi spele mâinile. 

Rugăciune Condu copiii în rugăciune, mulţumindu-I 
lui Dumnezeu pentru gustare. 

Gustare Îndreaptă conversaţia spre recapitularea 
lecţiei. (Notă: Dă copiilor să guste în 
timpul lecţiei diferite alimente, pentru 
a ajuta procesul de învăţare, dar acestea 
trebuie să fie în cantităţi mici, ca să nu 
înlocuiască gustarea obişnuită.)
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Programul întrunirii De ce ai nevoie Ce să faci

Activitate creativă 
(alege una)

 w semn de carte – Roagă-
te (pag. 74), unul 
pentru fiecare copil

 w creioane sau markere
 w CD cu muzică şi 

CD player; versurile 
cântecelor (pag. 12-14)

 w foaie de lucru manual, 
una pentru fiecare copil

 w lipici
 w nisip 
 w plastilină (pag. 8)

Lucru manual „Semn de carte – Roagă-te“ 
Pune-i pe copii să coloreze semnul de 
carte, în timp ce recapitulezi cu ei versetul. 
Vorbeşte cu ei despre diferitele moduri în 
care răspunde Dumnezeu rugăciunilor 
noastre. Cântaţi cântecul: „Când mă rog“. 

Foaie de lucru
manual

„Neemia se roagă în orice situaţie“ 
Ajută-i pe copii să întindă lipici pe 
pământul din imagine, apoi să presare 
nisip pe el.

Plastilină „Zidul Ierusalimului“
Pune-i pe copiii să confecţioneze cărămizi, 
şi să facă un zid cu ele. În acest timp, 
recapitulează lecţia cu ei.

Activitate de îmbogăţire 
(alege una)

Activitate „Ajută-mă“
Spune copiilor: „Să ne gândim la situaţii 
în care putem să-I cerem lui Dumnezeu să 
ne ajute.“ Cere unui copil să vină la tine, 
şi şopteşte-i la ureche o situaţie. Copilul 
trebuie să mimeze situaţia respectivă, iar 
ceilalţi să ghicească ce a mimat. Apoi cere 
altui copil să mimeze. Exemple de situaţii: 
a-ţi lega şireturile, a citi, a aranja jucăriile, 
a merge la culcare, a te da cu tricicleta. 

Scenetă „Avem nevoie de Dumnezeu“
Sugerează o situaţie în care copiii se tem 
sau poate trebuie să stea liniştiţi un timp 
îndelungat sau trebuie să spună ceva în 
faţa celorlalţi. Pune-i pe copii să stea într-o 
poziţie care exprimă fiecare din cele de mai 
sus, şi ajută-i să formuleze o rugăciune prin 
care să-I ceară lui Dumnezeu să-i ajute să se 
descurce bine în situaţia respectivă. 
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Predarea versetului de memorat
Verset de memorat

„Doamne, auzi-mi glasul dimineaţa!“ Psalmul 5:3

Introducere
Spune-mi un lucru pe care îl faci dimineaţa.
Aşteaptă răspunsul copiilor.
Biblia ne spune despre un lucru pe care împăratul David, un om 
care-L iubea pe Dumnezeu, îl făcea dimineaţa. Poate cineva să-mi 
spună care este acela?
Aşteaptă răspunsul copiilor. 

Prezentare
Da, se ruga lui Dumnezeu. Aceasta scrie în Psalmul 5:3. Aceasta 
este adresa versetului: Psalmul 5:3 Haideţi să spunem împreună 
adresa din Biblie, întinzându-vă, ca şi cum este dimineaţă. 

Repetă apoi cu copiii adresa, deschizând ochii mari, ca şi cum este 
amiază, apoi punându-vă mâinile sub cap, ca şi cum v-ați culca pe o 
pernă. Cere unui copil să te ajute să găseşti versetul, deschizând Biblia 
la un semn pe care l-ai pus la Psalmul 5:3. Citeşte versetul, apoi arată 
simbolurile din pachet. 

Explicare
„Doamne … – este un apelativ pentru Dumnezeu. El vrea ca copiii 
Lui să se roage (apropie-ţi palmele, ca pentru rugăciune). Când te 
rogi, vorbeşti cu Dumnezeu. Ne rugăm atunci când vorbim cu 
Dumnezeu cu voce tare sau în gândul nostru.
… auzi-mi glasul dimineaţa“ – acesta era un timp când David se 
ruga. Dar numai dimineaţa trebuie să te rogi? Nu. Poţi să te rogi 
şi în miezul zilei şi seara. Cum numim timpul când răsare soarele 
(întinde-te)? (dimineaţă) Cum numim timpul când soarele este sus 
pe cer (deschide ochii mari)? (amiază) Cum numim timpul când 
soarele apune (pune-ţi capul pe mâini)? (seară). Da, putem să ne 
rugăm lui Dumnezeu în orice timp al zilei. Nu numai dimineaţa, 
la amiază și seara sunt timpuri potrivite pentru a te ruga lui 
Dumnezeu, ci ori de câte ori ai nevoie. 

Aplicare
Nemântuit:     Dumnezeu vrea ca tu să-L primeşti pe Domnul Isus 

ca Mântuitor. Dacă vrei, poţi să faci aceasta chiar 
acum, rugându-te Lui şi spunându-I că tu crezi că 
El a murit şi pentru tine. 

Mântuit:      Dacă L-ai primit pe Isus ca Mântuitor, Dumnezeu 
vrea ca tu să I te rogi. Poţi să te rogi Lui în fiecare 
zi, în orice timp al zilei.  

Repetare
Repetă versetul propoziţie cu propoziţie, făcând şi semnele (pag. 
12). Apoi foloseşte simbolurile pentru a spune versetul. 



Rugăciunea, pe înţelesul preşcolarilor

38

Prezentare despre rugăciune
Matei 6:9-11 
Cântec: „O, Doamne, bun Părinte“

Îţi aminteşti cu Cine vorbim când ne rugăm? (Cu Dumnezeu, care 
este în cer; Tatăl nostru, care este în ceruri.) El este Dumnezeul, care 
a făcut totul. El este mare şi minunat. 

Cine a făcut posibil pentru noi, ca să ne rugăm direct lui Dumnezeu? 
(Domnul Isus, când a murit pe cruce, ca să ia pedeapsa pe care o meritau 
oamenii.) Dacă noi credem în Isus ca Mântuitor, Dumnezeu promite 
că ne aude rugăciunile (Ioan 15:7).

Când ne rugăm, mai întâi Îi spunem lui Dumnezeu cât de măreţ este 
El. Începem prin a-i spune Numele – Tatăl nostru – şi Îl lăudăm că El 
este aşa de mare şi de minunat. 

De asemenea, putem să-I cerem lui Dumnezeu să ne dea lucrurile de 
care avem nevoie. Isus i-a învăţat pe ucenicii Lui să se roage: „Pâinea 
noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi“ (Matei 6:11). 

Citeşte acest verset din Biblie. 

Ucenicii aveau nevoie de pâine, ca să mănânce. „Pâinea noastră cea de 
toate zilele“ înseamnă toată hrana de care avem nevoie, nu doar pâinea. 

Haideţi să ne gândim ce fel de hrană avem nevoie. 

Să ai un coş, cutie sau plasă cu diverse produse alimentare (sau imagini 
cu ele). Pune fiecare copil să ia câte un produs şi să-l pună pe o farfurie. 

Haideţi să ne rugăm lui Dumnezeu, şi să-I spunem cât de măreţ este 
El, şi să-I cerem să ne dea lucrurile de care avem nevoie. 

Pune-i pe copii să repete rugăciunea, frază cu frază. 

„Tatăl nostru, care eşti în ceruri, Tu eşti măreţ. Te rugăm să ne dai tot 
ceea ce ştii că avem nevoie. Amin.“
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Lecţia – partea 1
Construieşte împreună cu copiii o cetate. Pune pe podea nişte case 
pregătite dinainte (făcute din carton sau nişte cutii de pantofi), şi 

cere copiilor să facă un zid în jurul lor din piese lego sau bucăţi de lemn. 
(Ca să fie mai uşor, pune casele pe o foaie mare de hârtie, şi trasează o 
linie, unde va fi construit zidul. Împarte-i pe copii în grupe mici, şi cere-le 
să lucreze la câte o parte din zid.)

Cu ani în urmă, cetăţile aveau ziduri în jurul lor, cu porţi care erau 
încuiate atent în fiecare seară. Zidurile cetăţii îi protejau pe cei din 
cetate, şi ei erau în siguranţă. Dar uneori, în timpul luptelor, zidul 
era dărâmat şi porţile arse. Atunci locuitorii din cetate nu mai erau 
protejaţi. 

Neemia a auzit veşti triste despre cetatea lui natală, Ierusalim. 

Pune-i pe copii să repete de mai multe ori aceste două nume, şi verifică 
dacă ştiu care este numele omului, şi care este al cetăţii. 

El locuia departe de casă, dar întotdeauna dorea să afle veşti despre 
Ierusalim. Cum era cetatea? Cum se simţeau oamenii care locuiau 
acolo? El i-a cerut fratelui său să-i spună despre acestea. 

„… zidurile Ierusalimului sunt dărâmate, şi porţile sunt arse de foc“, 
i-a spus fratele lui (vezi Neemia 1:3). 

Aceasta a fost o veste foarte rea pentru Neemia. 

Planşa 3-1

Neemia s-a aşezat jos, a plâns şi a jelit multe zile. Şi adulţii sunt trişti şi 
plâng când aud veşti rele. Dar Neemia avea pe Cineva cu care putea să 
vorbească, pe Cineva care îl asculta şi îl înţelegea. Acela era Dumnezeu. 
Biblia ne spune că Neemia s-a rugat lui Dumnezeu. Când eşti trist sau 
când primeşti veşti rele, roagă-te lui Dumnezeu. Spune-I cum te simţi 
şi cere-I să te ajute. 

Neemia s-a rugat lui Dumnezeu. El încă era trist, dar ştia că poate să 
vorbească cu Dumnezeu despre toate lucrurile. 

Planşa 3-3

În palatul împărătesc, Neemia servea împăratului băuturile. Aceasta 
era slujba lui. Întotdeauna când îl servea pe împărat, Neemia era vesel. 
Dar în această zi împăratul a observat că Neemia era trist.

Împăratul l-a întrebat: „Pentru ce ai faţa tristă? Totuşi nu eşti bolnav; 
nu poate fi decât o întristare a inimii“ (vezi Neemia 2:2). 

Împăratul era un om foarte important şi puternic, şi el aştepta din 
partea slujitorilor lui să fie veseli când erau în prezenţa lui, chiar dacă 
în inima lor erau trişti. Când împăratul l-a întrebat pe Neemia de ce 
este trist, Neemia s-a temut. Avea să-l pedepsească împăratul? Neemia 
i-a spus adevărul. 
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„Cum să n-am faţa tristă, când cetatea … părinţilor mei este nimicită, 
şi porţile ei sunt arse de foc?“, i-a răspuns el împăratului (vezi Neemia 
2:3). 

Împăratul nu s-a mâniat. „Ce ceri?“, l-a întrebat împăratul (vezi Neemia 
2:4).

Ce întrebare! Ce putea să-i ceară Neemia împăratului? Neemia s-a rugat 
lui Dumnezeu chiar acolo unde era. El nu s-a rugat cu voce tare – ci în 
gândul lui. Putea Dumnezeu să-l audă, rugându-se şi aşa? Da.

Când tu şi eu vorbim cu Dumnezeu, putem să ne rugăm Lui în gândul 
nostru. Şi Dumnezeu ne aude. Neemia putea să se roage lui Dumnezeu 
acasă sau acolo unde lucra în palat. Şi tu şi eu putem să ne rugăm lui 
Dumnezeu oriunde: acasă, la grădiniţă, la bunica sau când suntem 
în parc. Putem să ne rugăm cu voce tare sau doar în gândul nostru. 
Dumnezeu vrea să ne rugăm Lui pentru toate lucrurile.  

Partea 2
Neemia s-a rugat lui Dumnezeu, ca El să-l ajute. Dumnezeu a auzit 
rugăciunea lui. El i-a dat lui Neemia curaj şi înţelepciune, să ştie ce să 
ceară împăratului. 

El i-a spus împăratului: „Dă-mi voie să merg la Ierusalim, ca să zidesc 
cetatea“ (vezi Neemia 2:5). 

Împăratul l-a întrebat din nou: „Cât va ţine călătoria ta, şi când te vei 
întoarce?“ (vezi Neemia 2:6). 

Neemia i-a spus împăratului de cât timp avea nevoie. Dumnezeu l-a 
ajutat să-i ceară împăratului lucrurile de care avea nevoie în călătorie şi, 
de asemenea, lemne din pădurea împăratului, cu care să construiască 
porţile cetăţii. 

Împăratul i-a dat tot ce a cerut. 

Dumnezeu îl ajuta pe Neemia. Dumnezeu răspundea la rugăciunea lui 
Neemia. Împăratul i-a dat voie lui Neemia să plece, şi i-a dat scrisori 
care să-l ajute în călătoria lui către Ierusalim. 

A fost o călătorie lungă, dar cu ajutorul scrisorilor din partea 
împăratului, nimeni nu i-a făcut niciun rău; şi a ajuns în siguranţă la 
Ierusalim. 

Pune-i pe copii să mimeze că merg călare pe cai (să se bată cu 
palmele pe picioare, imitând sunetul copitelor cailor). Dă fiecărui 

copil un plic (reprezentând scrisoarea din partea împăratului), pe care, 
când anunţi tu, trebuie să o dea unui ajutor. 

Într-o noapte, la trei zile după ce a ajuns la Ierusalim, Neemia s-a dus 
să vadă zidul Ierusalimului, fără să spună mai marilor cetăţii ce avea 
de gând să facă. El a mers pe cal, dar zidul era aşa de dărâmat, şi erau 
aşa de multe ruine peste tot, că nu era loc pentru cal să treacă. Porţile 
erau arse. Totul era aşa de distrus, exact aşa cum îi spusese fratele lui. 
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A doua zi, Neemia a spus conducătorilor cetăţii că trebuie să înceapă 
împreună să construiască zidul. El le-a spus cum îl ajutase Dumnezeu 
până acolo, că îi dăduse permisiunea să ia lemn din pădurea împărătească 
şi scrisori care să-l ajute în călătorie. 

Şi oamenii din cetate au zis: „Haideţi să zidim!“ (vezi Neemia 2:18). 

Pune-i pe copii să spună unii altora: „Haideţi să zidim!“

Partea 3
Planşa 3-4

Oamenii au început să lucreze la construirea zidului. Era o lucrare 
foarte mare. Trebuiau să care pietre mari ca să repare zidul dărâmat.

Pune-i pe copii să mimeze că sunt lucrătorii care transportă pietre 
mari şi lemne. 

Dar duşmanii poporului Israel nu s-au bucurat când au auzit că poporul 
lui Dumnezeu reconstruia zidul. Duşmanii poporului lui Dumnezeu 
au râs, când au auzit ce vor să facă iudeii. Ei şi-au bătut joc de cei ce 
lucrau. Au încercat să-i descurajeze şi să-i facă să-şi înceteze munca. 

Dar Neemia le-a spus duşmanilor poporului lui Dumnezeu: 
„Dumnezeul cerurilor ne va ajuta să terminăm construirea zidului“ 
(vezi Neemia 2:20). 

El avea încrederea că Dumnezeu le va răspunde la rugăciune. El se 
încredea în Dumnezeu. 

Duşmanii lui Dumnezeu au încercat în tot felul să-i împiedice pe iudei 
să lucreze la construirea zidului. Ei s-au supărat foarte tare şi au spus 
batjocoritor: 

„La ce lucrează aceşti iudei neputincioşi? Oare vor fi lăsaţi să lucreze? 
Oare vor da ei viaţă unor pietre înmormântate sub mormane de praf 
şi arse de foc?“ (vezi Neemia 4:2). 

„Dacă se va sui o vulpe, le va dărâma zidul lor de piatră“ (vezi Neemia 
4:3). 

Ce putea să facă Neemia? Construirea zidului era o lucrare grea, şi 
duşmanii lor râdeau de ei. Neemia s-a rugat lui Dumnezeu. El ştia că 
putea să-I ceară lui Dumnezeu să-i ajute. Când oamenii se poartă urât 
cu tine, cere-I lui Dumnezeu să te ajute. Poţi să vorbeşti cu Dumnezeu 
despre orice lucru. 

Planşa 3-6

Oamenii au continuat să lucreze şi, într-un timp foarte scurt, 52 de zile, 
au terminat de reconstruit zidul uriaş al Ierusalimului. Toţi cei care au 
auzit sau au văzut zidul reconstruit au ştiut că numai Dumnezeu i-a 
ajutat. Dumnezeu a răspuns rugăciunilor lor. Neemia şi oamenii din 
poporul lui L-au lăudat pe Dumnezeu şi I-au mulţumit. Ei au ştiut că 
Dumnezeu le-a auzit rugăciunile. 

Cântec: „Dimineaţa, cântă-ţi bucuria“



Rugăciunea, pe înţelesul preşcolarilor

42

Întrebări de recapitulare

Verset de memorat

1. Ce este rugăciunea? (vorbirea cu Dumnezeu)

2. Când putem să ne rugăm? (oricând)

3. Cum putem să ne rugăm lui Dumnezeu? (Rostind cuvintele cu voce 
tare sau în gând.)

Lecţia (partea 1-3)

1. Ce veste despre Ierusalim l-a întristat pe Neemia? (Zidul cetăţii era 
dărâmat şi porţile arse.)

2. Cu cine a vorbit mai întâi Neemia despre această veste tristă? (cu 
Dumnezeu)

3. Ce poţi să faci, când eşti trist? (Să te rogi lui Dumnezeu.)

4. Ce făcea Neemia în palatul împăratului? (El servea împăratului 
băuturile.)

5. Cum s-a rugat Neemia, când era în faţa împăratului? (S-a rugat în 
gândul lui, şi Dumnezeu l-a auzit.)

6. În ce loc trebuie să fii atunci când te rogi? (Poţi să fii în orice loc.) 

7. Cine a lucrat la reconstruirea zidului? (Neemia şi oamenii din 
poporul lui Dumnezeu. )

8. Ce au făcut duşmanii lui Dumnezeu? (Au râs şi şi-au bătut joc de 
cei ce reconstruiau zidul.)

9. Ce a făcut poporul lui Dumnezeu, când a văzut cum l-a ajutat 
Dumnezeu? (L-a lăudat pe Dumnezeu şi I-a mulţumit.)

Prezentare despre rugăciune

1. Cine a făcut posibil pentru noi să vorbim cu Dumnezeu? (Domnul 
Isus)

2. Care este unul dintre lucrurile pe care putem să I le cerem lui 
Dumnezeu? (Mâncarea de care avem nevoie.)

3. Ce altceva ar mai trebui să-I spunem lui Dumnezeu? (Cât de măreţ 
este El.)
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Lecţia 4
Isus Se roagă 

Text biblic 
pentru învăţător

Fapte 16:31 | 1 Timotei 1:15 | Luca 11:1-13 | Luca 22:39-43 |  Ioan 17

Adevăr central Este important să te rogi lui Dumnezeu 

Aplicaţie
Nemântuit şi mântuit: Urmează exemplul Domnului Isus – roagă-te lui            
                                    Dumnezeu. 

Verset de memorat
„Doamne, auzi-mi glasul dimineaţa! Dimineaţa eu îmi îndrept rugăciunea 
spre Tine şi aştept.“ (Psalmul 5:3)

Programul întrunirii De ce ai nevoie Ce să faci

Bun venit

 w CD cu muzică şi CD 
player

 w ecusoane (pag. 69), unul 
pentru fiecare copil

 w creioane, patru pentru 
fiecare copil

 w foi de hârtie A4, una 
pentru fiecare copil

Bun venit Pune un CD cu muzică liniştită. Salută-i 
pe copii pe nume, şi dă-le ecusoane cu 
numele lor.

Activitate „Pot să mă rog pentru tine“ 
Pune-i pe copii să deseneze persoane 
pentru care se pot ruga. Sugerează-le că 
pot fi din familie sau prieteni. După ce 
au desenat, pune-i să se aşeze, formând 
un cerc, şi să povestească pe rând despre 
desenul lor, ceea ce te ajută să-i cunoşti 
mai bine pe copii.   

Închinare

 w CD cu muzică şi 
CD player; versurile 
cântecelor (pag. 12-14)

 w simboluri pentru 
cântecul: „Nu sunt 
mare, ca munţii cei 
înalţi“

 w coş pentru colectă 

Cântec „Isus, ştiu mă iubeşte“
Rugăciune Condu copiii în rugăciune sau pune-i 

să repete după tine fiecare propoziţie: 
„Doamne, Îţi mulţumesc că mă iubeşti pe 
mine, pe cei din familia mea şi pe prietenii 
mei. Îţi mulţumesc că, prin credinţa în 
Tine, pot să fiu copilul Tău. În Numele 
Domnului Isus. Amin.“

Cântec „Nu sunt mare, ca munţii cei înalţi“ 
(strofa 1)

Colectă (opţional) Dă un coş din mână în mână, 
pentru colectarea banilor pe care-i donează 
copiii. (Informează părinţii despre modul 
în care vor fi folosiţi banii.) 

Verset de memorat

 w simbolurile din pachet
 w CD cu muzică şi 

CD player; versurile 
cântecelor (pag. 12-14)

 w semafor (pag. 73)
 w îndrumări (pag. 46)

Verset Psalmul 5:3
Repetare Verset cu semne
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Programul întrunirii De ce ai nevoie Ce să faci

Înviorare

Activitate „Cap şi umeri, mâini, picioare“
Cântă cântecul, în timp ce faci semnele.
„Cap şi umeri, mâini, picioare, 
Urechiuşe, ochi, nas, gură. 
Cap şi umeri, mâini, picioare
Sunt ale lui Isus.“ 

Lecţia biblică

 w textul lecţiei (pag. 48)
 w imaginile 4-1, 4-2, 4-3, 

4-4
 w înainte de începerea 

lecţiei, acoperă cu 
hârtie (fixată cu blu-
tack) „baloanele“ din 
imaginile 4-3, 4-4, aşa 
cum este explicat în 
textul lecţiei (pag. 49)

 w PPRA-c, PPRA-d 
 w CD cu muzică şi 

CD player; versurile 
cântecelor (pag. 12-14)

Lecţia „Isus Se roagă“
Predă întreaga lecţie sau câte o parte la 
fiecare întâlnire. Pune planşele pe un stativ, 
la nivelul privirii copiilor, ca mâinile să-ţi 
fie libere pentru activităţile din cadrul 
lecţiei. 

?
  Recapitulare

 w litere (pagina 71), două 
seturi

 w tablă de flanelograf
 w întrebări (pag. 50)

Joc „Potriveşte literele“
Pune un set de litere în partea de sus a 
tablei de flanelograf. Pune celălalt set pe o 
măsuţă sau un scaun în apropiere. Când un 
copil răspunde corect, pune-l să ia o literă 
de pe măsuţă, şi să o pună sub aceeaşi literă 
pe tablă. Dacă timpul îţi permite, joacă 
jocul de mai multe ori.  

Prezentare 
despre 

rugăciune

 w îndrumări (pag. 47)
 w CD cu muzică şi 

CD player; versurile 
cântecelor (pag. 12-14)

 w un pachet cu dulciuri 
sau un ursuleţ

 w PPRA-a, PPRA-b, 
PPRA-c şi PPRA-d 

Prezentare „Matei 6:9-12“ 

Gustare

 w Pregăteşte o gustare 
(atenţie la copiii cu 
alergii alimentare).

Pauză Fă o pauză, pentru a permite copiilor să 
meargă la toaletă şi să-şi spele mâinile. 

Rugăciune Condu copiii în rugăciune, mulţumindu-I 
lui Dumnezeu pentru gustare. 

Gustare Îndreaptă conversaţia spre recapitularea 
lecţiei. (Notă: Dă copiilor să guste în 
timpul lecţiei diferite alimente, pentru 
a ajuta procesul de învăţare, dar acestea 
trebuie să fie în cantităţi mici, ca să nu 
înlocuiască gustarea obişnuită.)
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Programul întrunirii De ce ai nevoie Ce să faci

Activitate creativă 
(alege una)

 w cercuri pentru roata cu 
motive de rugăciune 
(pag. 75), un set pentru 
fiecare copil

 w imagini cu motive 
de laudă și rugăciune 
(pag. 76), un set pentru 
fiecare copil

 w creioane sau markere
 w foarfece 
 w lipici
 w piuneză cu picioruşe
 w folie transparentă 

autocolantă (opţional)
 w imagini cu oameni, 

decupate din reviste 
(opţional)

 w foaie de lucru manual, 
una pentru fiecare copil

 w abţibilduri
 w plastilină sau lut (pag. 8)

Lucru manual „Roată cu motive de rugăciune“
Pune-i pe copii să coloreze şi să decupeze 
imaginile, apoi să le lipească pe cercul 
întreg. Pune cercul decupat peste cel întreg, 
şi fixează-le unul de celălalt înfigând în 
mijloc o piuneză cu picioruş. Când se 
roteşte primul cerc, imaginile se vor vedea 
prin partea decupată. Dacă vrei ca cercul 
să se rotească mai uşor, lipeşte înainte de 
asamblare o folie transparentă autocolantă 
pe cercul cu imagini. 
Opţional: Decupează din reviste imagini de 
dimensiunea potrivită, cu persoane pentru 
care copiii se pot ruga, ex: familie, prieteni, 
vecini, învăţători, predicatori, autorităţi,  
bolnavi, săraci etc. Dă-le copiilor să aleagă 
din ele şi să le lipească pe cerc.  

Foaie de lucru
manual

„Isus Se roagă pentru Sine şi pentru alţii“
Ajută-i pe copii să lipească pe Biblie un 
abţibild cu o cruce sau pe pat un abţibild 
cu un animal de pluş. 

Plastilină „Unde S-a rugat Isus“
Ajută-i pe copii să facă din plastilină 
diferite locuri în care S-a rugat Isus (ex. 
munte, grădină, lac, templu etc.)

Activitate de îmbogăţire 
(alege una)

 w o foaie lungă de hârtie 
mai groasă (ex. rolă de 
hârtie de împachetat)

 w scotch, blu-tack sau 
piuneze 

 w creioane sau cretă

Activitate „Tablou – motive de rugăciune“ 
Fixează hârtia pe perete. Pune-i pe copii 
să deseneze situaţii în care au nevoie să 
se roage pentru ei sau pentru alţii. Când 
termină de desenat tabloul mural, pune pe 
fiecare copil să explice clasei ce a desenat. 
Poţi să lipeşti pe acest tablou şi desenele 
făcute de copii la începutul orei.

Activitate „Timp de rugăciune“
Sugerează momente şi locuri în care copiii 
pot să se roage pentru familiile şi prietenii 
lor (ex. la masă, înainte de culcare, la zilele 
de naştere, când merg cu maşina, când se 
joacă etc.). Dacă este posibil, pune-i pe 
copii să mimeze aceste situaţii. Încheie 
ora, rugându-vă, pe rând pentru familiile 
şi prietenii copiilor, ca ei să-L cunoască pe 
Domnul şi să asculte de El. 
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Predarea versetului de memorat
Verset de memorat

„Doamne, auzi-mi glasul dimineaţa! Dimineaţa eu îmi îndrept 
rugăciunea spre Tine şi aştept.“ (Psalmul 5:3)

Introducere
Cântec: „Vorbesc cu Domnul când mă rog“

Prezentare
Îţi aduci aminte adresa versetului care vorbeşte despre David, care 
se ruga dimineaţa? (Psalmul 5:3) Haideţi să spunem această adresă 
cu voce normală, ca atunci când te-ai trezit. 

Repetă apoi adresa rostind-o cu voce tare, ca atunci când te joci afară, 
şi şoptită, ca atunci când ești obosit, şi mergi la culcare. Cere unui copil 
să te ajute să găseşti versetul, deschizând Biblia la un semn pe care l-ai 
pus la Psalmul 5:3. Citeşte versetul, apoi arată simbolurile din pachet.  

Explicaţie
„Dimineaţa eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine … – Dumnezeu 
vrea ca copiii Lui să se roage dimineaţa. Ei pot să-I mulţumească 
pentru protecţia din timpul nopţii şi pentru odihnă, şi să-I ceară 
ajutorul pentru ziua în curs. De asemenea, ei pot să se roage în 
orice alt timp din zi sau din noapte. Când vorbim cu Dumnezeu, 
ne rugăm cu voce tare sau în gândurile noastre. 
… şi aştept“ – Dumnezeu te aude când te rogi. Dacă vocea ta este 
tristă sau bucuroasă, dacă te rogi în şoaptă sau cu voce tare, dacă spui 
cuvintele sau doar le gândeşti, Dumnezeu te aude (pune-ţi mâna 
la ureche, ca şi cum ai asculta). Dumnezeu nu este niciodată prea 
ocupat sau prea obosit, ca să nu asculte rugăciunea ta. Dumnezeu 
aude în acelaşi timp rugăciunile tuturor oamenilor, şi le înţelege 
pe toate. Pe El Îl interesează tot ceea ce Îi spui. 

Aplicaţie
Nemântuit:  Dacă nu eşti încă un copil al lui Dumnezeu, El vrea 

ca tu să-L primeşti pe Domnul Isus ca Mântuitor. 
Poţi să te rogi, şi să-I spui lui Dumnezeu că ştii că eşti 
păcătos şi îţi pare rău de păcatele pe care le-ai făcut. 
Poţi să-I spui lui Dumnezeu că tu crezi că Domnul 
Isus a murit pentru păcatele tale, şi că a înviat. Când 
faci aceasta eşti copilul Lui. Dumnezeu te aude când 
te rogi. Dacă ai nevoie de ajutor, spune-mi şi te ajut.  

Mântuit:     Dacă eşti deja un copil al lui Dumnezeu, El vrea să 
te rogi pentru tine şi pentru alţii. Poţi să-I spui lui 
Dumnezeu cum te simţi şi ce gândeşti. Poţi să te 
rogi lui Dumnezeu oriunde, oricând şi să vorbeşti 
cu El despre orice. Dumnezeu te aude când te rogi. 

Repetare
Repetă versetul propoziţie cu propoziţie, făcând şi semnele (pag. 
12). Apoi foloseşte simbolurile pentru a spune versetul. 
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Prezentare despre rugăciune
Matei 6:9-12
Cântare: „O, Doamne, bun Părinte“
Scenetă: Învăţătorul şi un ajutor „se ciondănesc“ care să ia ultima 
bomboană din pungă sau amândoi vor să se joace în acelaşi timp cu un 
ursuleţ de pluş (amândoi trag de el în câte o parte). 
Ce trebuie să facem, când ne supărăm sau ne certăm cu cineva? Trebuie 
să ne cerem iertare. 
Isus i-a învăţat pe ucenicii Lui ca, atunci când se roagă, să Îi ceară 
iertare lui Dumnezeu.
Citeşte din Biblie prima parte a versetului din Matei 6:12. 
„Şi ne iartă nouă greşelile noastre“ (Matei 6:12). 
Explică-le copiilor că „greşeli“ este un alt cuvânt pentru păcate – lucrurile 
rele pe care le gândim, le spunem şi le facem. 
Toţi păcătuim. 
Arată planşele PPRA-a, PPRA-b, PPRA-c şi PPRA-d şi vorbeşte despre 
ele cu copiii. 
Când ne rugăm trebuie să-I cerem iertare lui Dumnezeu pentru 
lucrurile rele pe care le-am gândit, le-am spus şi le-am făcut. 
Roagă-te cu copiii, dându-le timp să repete după tine fiecare propoziţie. 
„Tatăl nostru, care eşti în ceruri, Tu eşti măreţ. Te rugăm să ne ierţi de 
lucrurile rele pe care le-am gândit, le-am spus şi le-am făcut. Amin.“
Isus i-a învăţat, de asemenea, pe ucenici, că ei trebuiau să-i ierte pe cei 
ce s-au purtat rău cu ei. 
Scenetă: Învăţătorul şi ajutorul încheie cearta pentru dulciuri sau ursuleţ, 
şi îşi cer iertare unul altuia. 
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Lecţia – partea 1
Planşa 4-1
Am învăţat multe lucruri despre cum să vorbim cu Dumnezeu. Numim 
vorbirea cu Dumnezeu rugăciune. Biblia ne spune cum s-a rugat Ilie, 
cum s-a rugat Iona şi cum s-a rugat Neemia. De fiecare dată Dumnezeu 
le-a auzit rugăciunile şi le-a împlinit cererile. Şi noi putem să ne rugăm 
astăzi. Putem să vorbim cu Dumnezeu. Dacă ai crezut în Domnul Isus 
ca Mântuitor, Dumnezeu promite că aude când te rogi.

Dar de ce trebuie să credem în Domnul Isus? Pentru că toţi ne-am 
născut păcătoşi, şi continuăm să păcătuim. Când nu faci ce-ţi spune 
mama şi tata eşti neascultător de Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu a spus 
că trebuie să asculţi de părinţii tăi. 

Arată copiilor imaginile PPRA-c şi PPRA-d şi vorbeşte despre ele.

Biblia ne spune că păcatul trebuie pedepsit (Romani 6:23). Dar, 
Dumnezeu L-a trimis pe Domnul Isus, ca să ia asupra Lui pedeapsa pe 
care o merităm noi. El a făcut aceasta când a murit pe cruce. În a treia 
zi, Isus a înviat, şi acum este în cer. Fiecăruia dintre noi trebuie să ne 
pară rău de păcatele pe care le-am făcut şi să ne rugăm lui Dumnezeu să 
ne ierte. Trebuie să credem în Domnul Isus ca Mântuitor. Biblia spune 
în Faptele apostolilor 16:31: „Crede în Domnul Isus, şi vei fi mântuit.“ 

Citeşte acest verset din Biblie. 

Isus a venit din cer pe pământ, ca să fie Mântuitorul lumii. El este 
Singurul care poate să salveze oamenii de la pedeapsa pe care o merită. 
El S-a născut şi a crescut, şi nu a păcătuit niciodată. El niciodată nu 
a trebuit să-I ceară iertare în rugăciune lui Dumnezeu pentru ceva, şi 
totuşi a vorbit cu Tatăl Său în rugăciune. În Biblie sunt câteva relatări 
când Domnul Isus S-a rugat. 

Uneori Domnul Isus S-a dus într-un loc izolat, ca să fie singur. Acolo 
S-a rugat lui Dumnezeu, Tatăl Său. Oricât ar fi fost de ocupat, chiar şi 
dacă Îl urma o mulţime de oameni, El Şi-a găsit timp să vorbească cu 
Dumnezeu. Atunci când ai multe lucruri de făcut, ai jucării şi prieteni 
cu care să te joci, să nu uiţi să vorbeşti cu Dumnezeu. Roagă-te seara, 
înainte să te culci, şi dimineaţa, de îndată ce te scoli. 

Cântec: „Dimineaţa, cântă-ţi bucuria“ 

Partea 2 (Luca 11:1-13)
Planşa 4-2

Într-o zi, ucenicii (urmaşii) Domnului Isus erau cu El, când El Se ruga 
lui Dumnezeu. 

Ei I-au spus: „Doamne, învaţă-ne să ne rugăm“ (Luca 11:1). 

Aşa că Isus i-a învăţat cum să se roage. 

Citeşte rugăciunea din Biblie – Luca 11:2-4. 

Isus le-a spus ucenicilor Lui că ei trebuie să se roage. El le-a spus că 



49

Rugăciunea, pe înţelesul preşcolarilor

Dumnezeu le va asculta rugăciunile. Noi trebuie să continuăm să 
vorbim cu Dumnezeu. Este bine să te rogi în fiecare zi. Nu trebuie să 
folosim exact aceleaşi cuvinte pe care Le-a folosit Domnul Isus. Putem 
să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile pe care ni le-a 
dat. Putem să-I cerem iertare lui Dumnezeu. Putem să-I cerem ajutorul 
pentru noi şi pentru alţii. Dumnezeu vrea să te rogi Lui. 

Cântec: „Vorbesc cu Domnul, când mă rog“

Poate că uneori când te rogi, Îi ceri lui Dumnezeu să-ţi dea o jucărie 
nouă, şi El nu îţi dă. Poate te rogi pentru un prieten să se însănătoşească, 
şi el este tot bolnav. Dumnezeu răspunde la rugăciune în trei moduri: 
da, aşteptă și nu. Poate fi greu să aştepţi ceva, şi uneori este greu 
să înţelegi de ce Dumnezeu spune „nu“, dar poţi să ai încredere în 
Dumnezeu. El ne iubeşte şi întotdeauna face ceea ce este bine. 

Cântec: „Când mă rog, Domnul răspunde «da»“

Partea 3 (Luca 22:39-43 şi Ioan 17:1-26)
Planşa 4-3

Acoperă „baloanele“ cu hârtie (foloseşte blu-tack). Poţi să numerotezi cu 
creionul hârtiile: crucea – nr. 1; ucenicii – nr. 2.

În noaptea dinainte de a muri, Isus S-a rugat lui Dumnezeu. Isus ştia 
că în curând avea să moară pe cruce. Isus a cerut ca Dumnezeu să fie 
glorificat prin tot ceea ce avea să se întâmple. El voia ca Dumnezeu să 
fie lăudat. Isus fusese trimis ca să fie Mântuitorul lumii. 

Îndepărtează hârtia de pe imaginea cu crucea – nr. 1.

Acum era aproape de încheierea misiunii pe care fusese trimis s-o facă. 
El I-a cerut lui Dumnezeu să-L ajute. Crezi că Dumnezeu L-a ajutat? 
Da. Dumnezeu a trimis un înger din cer, ca să-L întărească. (Luca 
22:43). 

Îndepărtează hârtia de pe imaginea cu ucenicii – nr. 2.

Isus S-a rugat şi pentru ucenicii Lui. Isus ştia că în curând avea să meargă 
înapoi în cer, aşa că S-a rugat pentru ei, ca Dumnezeu să-i păzească de 
Cel rău. S-a rugat ca ei să poată să spună altora despre El, şi niciunul 
să nu se piardă de pe calea Sa (Ioan 17). 

Planşa 4-4

Acoperă ambele „baloane“ cu hârtie (foloseşte blu-tack).

Dar mai erau şi alţi oameni pentru care S-a rugat Domnul Isus. El a 
vorbit cu Dumnezeu despre toţi oamenii care în viitor aveau să creadă 
în El ca Mântuitor (Ioan 17).

Îndepărtează hârtia de pe imaginea cu copiii. 

Dacă ai crezut în Domnul Isus ca Mântuitor – atunci aici este vorba 
despre tine. Isus S-a rugat ca toţi cei ce cred în El, să ştie cât de mult 
Îi iubeşte Dumnezeu (vezi Ioan 17:23). 
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La trei zile după ce Domnul Isus a murit, El a înviat. Astăzi El este 
în cer şi mijloceşte pentru noi, adică vorbeşte cu Dumnezeu despre 
bărbaţii, femeile, băieţii şi fetele care au crezut în El ca Mântuitor. 

Haideţi să-I mulţumim lui Dumnezeu că Isus ne-a arătat că trebuie să 
vorbim cu Dumnezeu încontinuu în rugăciune. 

Încheie cu o rugăciune scurtă – „Doamne, Dumnezeule, Îţi mulţumim 
că Domnul Isus ne-a arătat cum trebuie să ne rugăm. Îţi mulţumim că 
El mijloceşte pentru noi. Amin.“

Întrebări de recapitulare
Verset de memorat

1. Când poţi să te rogi lui Dumnezeu? (Dimineaţa, şi în orice alt timp 
din zi sau din noapte.) 

2. Ce este rugăciunea? (Să vorbeşti cu Dumnezeu cu voce tare sau în 
gândul tău.) 

3. Despre ce vrea Dumnezeu să vorbeşti cu El? (Despre orice – să-L 
lauzi pe Dumnezeu; să-ţi mărturiseşti păcatele; să-I ceri lui Dumnezeu 
să te ajute pe tine, pe cei din familia ta sau pe prietenii tăi etc.)

Lecţia (partea 1-3)

1. De ce trebuie să credem în Domnul Isus? (Fiindcă am păcătuit, şi 
dacă nu credem în El vom fi despărţiţi veşnic de El.)

2. Ce n-a făcut niciodată Domnul Isus? (Nu a păcătuit.)

3. Pentru ce Şi-a făcut Domnul Isus întotdeauna timp? (Să Se roage.) 

4. Ce au cerut ucenicii Domnului Isus să-i înveţe? (Cum să se roage.)

5. Care sunt cele trei feluri în care Dumnezeu răspunde? (Da, aşteaptă  
și nu.)

6. Ce a făcut Domnul Isus în noaptea dinaintea morţii Lui? (El S-a 
rugat.)

7. Pe cine a trimis Dumnezeu să-L întărească pe Domnul Isus? (pe 
un înger)

8. Unde este Domnul Isus acum? (în cer)

9. Ce face Domnul Isus în cer? (Se roagă – mijloceşte – pentru cei ce 
au crezut în El) 

Prezentare despre rugăciune

1. Când ne supărăm sau ne certăm cu cineva, ce trebuie să facem? 
(Să-i cerem iertare.)

2. Ce trebuie să-I spunem lui Dumnezeu, atunci când ne rugăm? 
(Să-i cerem iertare pentru lucrurile rele pe care le-am gândit, le-am 
spus şi le-am făcut.)

3. Ce trebuie să facem când cineva ne cere iertare? (Să-l iertăm.)
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Lecţia 5
Dumnezeu răspunde rugăciunilor pentru Petru

Text biblic 
pentru învăţător

Faptele apostolilor 12:1-17

Adevăr central Dumnezeu răspunde rugăciunilor copiilor Săi. 

Aplicaţie
Nemântuit şi mântuit: Mulţumeşte-I lui Dumnezeu, că El răspunde rugăciunilor 
                                  copiilor Săi.

Verset de memorat „Cheamă-Mă, şi-ţi voi răspunde …“ (Ieremia 33:3)

Programul întrunirii De ce ai nevoie Ce să faci

Bun venit

 w CD cu muzică şi CD 
player

 w ecusoane (pag. 69), unul 
pentru fiecare copil

 w fâşii de hârtie de diferite 
culori, cu dimensiunea 
de 2,5x15 cm

 w lipici sau scotch

Bun venit Pune un CD cu muzică liniştită. Salută-i 
pe copii pe nume şi dă-le ecusoane cu 
numele lor.

Activitate „Lanţ de hârtie“
Pune-i pe copii să facă lanţuri din fâşiile de 
hârtie. Uneşte apoi toate lanţurile.

Închinare

 w CD cu muzică şi 
CD player; versurile 
cântecelor (pag. 12-14)

 w simboluri pentru 
cântecul: „Eu cred în 
Scriptură“

 w coş pentru colectă 

Cântec „Eu cred în Scriptură“
Rugăciune Condu copiii în rugăciune sau spune-le 

să repete după tine fiecare propoziţie: 
„Doamne, Îţi mulţumim că putem să 
vorbim cu Tine în rugăciune. Te iubim şi 
Te lăudăm. Te rugăm, iartă-ne păcatele. Îţi 
mulţumim că ne ajuţi pe noi, pe familiile 
noastre şi pe prietenii noştri. În Numele 
Domnului Isus. Amin.“

Cântec „O, Doamne, bun Părinte“
Colectă (opţional) Dă un coş din mână în mână, 

pentru colectarea banilor pe care-i donează 
copiii. (Informează părinţii despre modul 
în care vor fi folosiţi banii.) 

Verset de memorat

 w simbolurile din pachet
 w îndrumări (pag. 54) 

Verset Ieremia 33:3
Repetare „Stop; mergi“
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Programul întrunirii De ce ai nevoie Ce să faci

Înviorare

 w Semn stop; mergi (pag. 
77)

Activitate „Stop; mergi“
Spune copiilor să meargă pe loc, când arăţi 
culoarea verde, şi să se oprească atunci când 
arăţi culoarea roşie. Procedează la fel şi cu 
alte exerciţii: să sară, să alerge, să sară 
într-un picior, să se învârtă pe loc.

Lecţia biblică

 w textul lecţiei (pag. 56)
 w imaginile 5-2, 5-3, 5-4, 

5-5 şi 5-6
 w CD cu muzică şi 

CD player; versurile 
cântecelor (pag. 12-14)

 w hârtie şi marker 
 w imagine cu semaforul 

(pag. 73)
 w costum pentru un 

ajutor, care să se îmbrace 
ca „Petru“ (opţional)

Lecţia „Dumnezeu răspunde rugăciunilor pentru 
Petru“
Predă întreaga lecţie sau câte o parte la 
fiecare întâlnire. Pune planşele pe un stativ, 
la nivelul privirii copiilor, ca mâinile să-ţi 
fie libere pentru activităţile din cadrul 
lecţiei. 

?
  Recapitulare

 w lanţ(uri) făcut din 15 
fâşii de hârtie de 2,5x15 
cm sau foloseşte-l pe cel 
făcut la începutul orei

 w întrebări (pag. 59) 

Joc „Rupe lanţul“
Când un copil răspunde la o întrebare, vine 
în faţă şi rupe o za din lanţ (sau dă fiecărui 
copil câte un lanţ, şi cere-i să rupă câte o 
za la fiecare întrebare). 

Prezentare 
despre 

rugăciune

 w îndrumări (pag.55)
 w imaginile 1-5, 3-3, 2-5, 

4-6 

Prezentare „Matei 6:9-13“

Gustare

 w Pregăteşte o gustare 
(atenţie la copiii cu 
alergii alimentare).

Pauză Fă o pauză, pentru a permite copiilor să 
meargă la toaletă şi să-şi spele mâinile. 

Rugăciune Condu copiii în rugăciune, mulţumindu-I 
lui Dumnezeu pentru gustare. 

Gustare Îndreaptă conversaţia spre recapitularea 
lecţiei. (Notă: Dă copiilor să guste în 
timpul lecţiei diferite alimente, pentru 
a ajuta procesul de învăţare, dar acestea 
trebuie să fie în cantităţi mici, ca să nu 
înlocuiască gustarea obişnuită.)
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Programul întrunirii De ce ai nevoie Ce să faci

Activitate creativă 
(alege una)

 w inimi colorate – de luat 
acasă (pag. 78), un set 
pentru fiecare copil

 w creioane colorate: 
galben, negru, roşu şi 
verde, un set pentru 
fiecare copil 

 w foarfece
 w perforator
 w piuneză cu picioruşe, 

una pentru fiecare copil
 w foaie de lucru manual, 

una pentru fiecare copil
 w bucăţi de material, una 

pentru fiecare copil
 w lipici
 w plastilină (pag. 8)

Activitate „Inimi colorate“ – de luat acasă
Pune-i pe copii să coloreze inimile, 
conform îndrumărilor de pe foaia cu 
modelul. Fă o gaură în partea ascuţită, şi 
introdu o piuneză cu picioruşe. Copiii mai 
mari vor dori să taie ei inimi din pătrate de 
carton colorat. Explică-le copiilor mesajul 
mântuirii, folosind inimile colorate: 
inima galbenă ne aminteşte despre cer, 
casa lui Dumnezeu, unde nu intră niciun 
păcat; inima întunecată ne aminteşte de 
păcatul care ne murdăreşte; inima roşie ne 
aminteşte de Domnul Isus, care a murit 
pentru noi; inima albă, curată ne aminteşte 
că putem să fim iertaţi şi curăţiţi de 
păcatele noastre; inima verde ne aminteşte 
că cei ce sunt copii ai lui Dumnezeu, 
trebuie să crească (să-L cunoască mai bine 
pe Dumnezeu, şi să înveţe să asculte de El 
tot mai mult).

Foaie de lucru
manual

„Dumnezeu răspunde rugăciunilor pentru 
Petru“
Ajută-i pe copii să întindă lipici pe eşarfa 
de pe cap a Rodei, şi să lipească pe ea o 
bucată de material. 

Plastilină „Confecţionează, şi rupe lanţurile“
Pune-i pe copii să facă lanţuri şi să le rupă, 
în timp ce recapitulaţi evenimentele din 
lecţie. 

Activitate de îmbogăţire 
(alege una)

 w o cutie mică, pe laturile 
căreia scrie: 1, 2, 3, 4, 
50 şi 100

 w semne pentru  stop/ 
aşteaptă/ mergi (pag. 
77) 

Activitate „Da, aşteaptă sau nu“
Pune-i pe copii să se alinieze lângă un perete, 
unde este spaţiu liber înaintea lor. Fiecare 
aruncă cu cutia, când îi vine rândul. În 
funcţie de numărul de pe latura de deasupra, 
întreabă-i pe copii: „Poţi să faci (număr) de 
paşi?“ Dacă îi pică numărul 50 sau 100, 
ajutorul ridică semnul „stop“, şi spune clasei 
că 50 sau 100 ar fi prea mulţi paşi, de aceea 
semnul „nu“ este un răspuns bun. Dacă îi 
pică  numărul 3 sau 4, ajutorul ridică semnul 
cu „mergi“, îi lasă să facă unul sau doi paşi, 
ridică semnul „aşteaptă“, şi cere copiilor să 
facă o pauză. Apoi pot să facă restul de pași. 
Dacă îi pică numerele 1 sau 2, ridică semnul 
„mergi“.

Activitate „Eliberarea lui Petru“
Pune-i pe copii să joace această scenetă, 
luând pe rând rolul lui Petru, a doi gardieni, 
a îngerului şi a credincioşilor îngenunchiaţi 
în rugăciune. Mai întâi îngerul îl trezeşte pe 
Petru şi îl conduce afară din închisoare. Apoi 
Petru merge la credincioşii care se roagă. În 
final, credincioşii se ridică şi spun: „Lăudat să 
fie Domnul! Petru este liber!“ Joacă sceneta de 
mai multe ori, fără recuzită, cerând copiilor 
să fie de fiecare dată alt personaj.  
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Predarea versetului de memorat
Verset de memorat

„Cheamă-Mă, şi-ţi voi răspunde …“ (Ieremia 33:3) 

Introducere
Mimează că chemi diferite persoane. (Dacă ai ajutoare, cheamă-le pe 
ele). În timp ce le chemi, fă diferite semne. Fiecare  persoană mimează 
că este ocupată, nu poate să vină, nu aude sau nu are chef să te ajute.

Uneori este greu să găseşti persoane disponibile când le chemi. 
Dar eu ştiu pe Cineva pe care putem să Îl chemăm oricând, şi El 
răspunde. Ştiţi despre ce Persoană vorbesc? (despre Dumnezeu)

Prezentare
Dumnezeu răspunde când Îl chemăm. El ne spune aceasta în Ieremia 
33:3. Să mimăm că spunem adresa la trei ajutoare (spune numele lor). 
Haideţi să-i spunem adresa lui (numele ajutorului). 

Repetă adresa şi cu celelalte ajutoare. Roagă un copil să te ajute să găseşti 
versetul, deschizând Biblia la un semn pe care l-ai pus la Ieremia 33:3 
Citeşte versetul, apoi arată simbolurile lui.

Explicare
„Cheamă-Mă … – În acest verset vorbeşte Dumnezeu. El spune că 
putem să-L chemăm. Îl chemăm în rugăciune, cu cuvintele noastre. 
Putem să rostim cuvintele cu voce tare sau în gând. Nu trebuie să ne 
rugăm într-o anumită limbă sau să folosim cuvinte deosebite. Putem 
să ne rugăm lui Dumnezeu cu cuvintele pe care le folosim în mod 
obişnuit, ca atunci când stăm de vorbă unii cu alţii. Când şi unde 
putem să-L chemăm pe Dumnezeu? (Oricând, oriunde) 

… şi-ţi voi răspunde …“ Dumnezeu spune că îţi răspunde, atunci 
când Îl chemi. Dumnezeu nu este niciodată prea ocupat ca să-ţi 
răspundă. El aude şi răspunde rugăciunilor tale. Nu vei auzi vocea 
Lui, dar El îţi va răspunde rugăciunii tale. 

Aplicare
Nemântuit: Dacă nu eşti un copil al lui Dumnezeu, poţi să-L chemi 

în rugăciune, şi să-I spui că tu crezi în Domnul Isus 
ca Mântuitor. Ştii că El răspunde rugăciunii tale, şi 
te va face un copil al Său. 

Mântuit:  Dacă deja eşti copil al lui Dumnezeu, ori de câte ori Îl 
chemi pe Dumnezeu, oricând, oriunde, pentru orice, 
El va auzi rugăciunea ta, şi îi va răspunde. 

Repetare
„Stop; mergi“ 
Repetă versetul propoziţie cu propoziţie. Apoi foloseşte 
simbolurile pentru a repeta versetul. Foloseşte „semaforul“, 
cu lumina roşie pe o parte şi cea verde pe cealaltă. Spuneţi 
versetul împreună, oprindu-vă când este arătată culoarea roşie, şi 
continuând când este arătată cea verde. Faceţi aceasta de trei ori, 
oprindu-vă întotdeauna la sfârşitul unei fraze sau a unei pauze 
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naturale. Repetă apoi de alte trei ori, cerând copiilor să ţină şi să 
întoarcă semaforul. 

Prezentare despre rugăciune
Matei 6:9-13

Cântec: „O, Doamne, bun Părinte“

Începe cu rugăciune şi spune copiilor să repete după tine fiecare propoziţie. 

„Tatăl nostru, care eşti în ceruri, Tu eşti minunat. 

Te rugăm să faci ca lucrurile care se întâmplă pe pământ să fie după 
voia Ta. 

Te rugăm să ne dai toate lucrurile de care ştii că avem nevoie. 

Te rugăm să ne ierţi de toate lucrurile rele pe care le-am gândit, le-am 
spus şi le-am făcut.

Amin.“

Întotdeauna vorbim cu Dumnezeu aici (spune numele Grupului Vestea 
Bună / şcolii duminicale / grădiniţei). Dar ştiţi că putem să vorbim cu 
Dumnezeu în orice loc ne aflăm? 

Ilie s-a rugat pe un munte (arată planşa 1-5), Neemia s-a rugat într-un 
palat (arată planşa 3-3) şi Iona s-a rugat în stomacul unui peşte mare 
(arată 2-5). 

Nu trebuie să fii într-o biserică sau o adunare, ca să te rogi lui 
Dumnezeu. Poţi să fii în orice loc. 

Arată planşa 4-6 şi vorbeşte despre locuri în care sunt copiii când se roagă. 

Poţi să te rogi lui Dumnezeu acasă, în casa prietenilor tăi, la bunici, 
la grădiniţă. Poţi să te rogi când eşti înăuntru sau afară. Nu contează 
unde eşti. 

Cântec: „Vorbesc cu Domnul, când mă rog“
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Lecţia – partea 1
Petru a adormit. Dar nu era acasă, într-un pat călduros şi confortabil, 
ci într-o închisoare rece. Ce făcea el acolo? Ce se întâmplase? 

Planşa 5-2

Petru era unul din ucenicii Domnului Isus. El Îl iubea pe Domnul 
Isus, şi acum spunea tuturor că El a murit, a înviat şi S-a înălţat la cer. 
Mulţi oameni l-au ascultat pe Petru, şi au crezut în Domnul Isus, dar 
unii oameni urau ceea ce făceau Petru şi ceilalţi ucenici. Ei încercau 
să-i oprească să vorbească despre Domnul Isus. Unul din acei oameni 
era împăratul Irod, un om foarte rău. El i-a aruncat în închisoare pe 
unii dintre urmaşii Domnului Isus. 

Planşa 5-3

Într-o zi, deşi nu făcuse niciun rău, Petru a fost dus la închisoare. 
Conducătorii religioşi s-au gândit că în felul acesta îl va împiedica pe 
Petru să mai vorbească despre Domnul Isus. Împăratul Irod a omorât 
cu sabia pe Iacov, unul din ucenicii Domnului şi, văzând că aceasta 
place iudeilor, l-a arestat pe Petru ca să-l omoare şi pe el.

Desenează pe o bucată de hârtie 16 persoane, ca să-i ajuţi pe copii să-şi 
imagineze numărul lor. 

Erau aşa de mulţi soldaţi care păzeau un singur om – mai ales că acesta 
nu era periculos. De fiecare parte a lui Petru era legat câte un soldat. 
Ceilalţi păzeau uşile închisorii în care era Petru. 

Planşa 5-4

Era noapte, şi Petru dormea. 

Pune-i pe copii să mimeze că dorm. 

În aceeaşi cetate, un grup de creştini se întâlniseră în casa unuia 
dintre ei. Ei erau prietenii lui Petru. Şi ei Îl iubeau pe Isus. Ei ştiau că 
nu puteau să-l elibereze pe Petru sau să se ducă să se lupte cu gărzile 
închisorii. Dar ei ştiau că pot să vorbească cu Dumnezeu, şi să-I ceară 
să-l ajute pe prietenul lor. Aşadar, în acea seară ei s-au întâlnit să se 
roage lui Dumnezeu pentru Petru. Acesta era un lucru foarte bun. Ar 
fi putut să stea fiecare acasă şi să se îngrijoreze de soarta lui Petru, dar, 
în loc de aceasta, ei s-au adunat să vorbească cu Dumnezeu. Ei ştiau că 
Dumnezeu aude, şi El putea să-l ajute pe Petru. Când eşti îngrijorat, 
poţi să te rogi lui Dumnezeu. Dacă ştii pe cineva care are nevoie de 
ajutorul lui Dumnezeu, poţi să-I ceri lui Dumnezeu să-l ajute. Este 
bine să vorbeşti cu Dumnezeu despre oameni. 

Partea 2
Petru dormea, având de fiecare parte câte un soldat. Sunt sigur că 
închisoarea era un loc îngrozitor, dar Petru s-a încrezut în Dumnezeu, 
şi s-a culcat. El nu s-a îngrijorat de ce i se va întâmpla. El era legat cu 
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lanţuri, şi mai mulţi soldaţi păzeau uşa. 

Dintr-o dată a apărut cineva în camera în care era Petru. Nu un alt 
soldat, ci un înger. O lumină a strălucit în temniţă. Îngerul l-a lovit 
pe Petru în coastă, ca să-l trezească.

„Scoală-te, repede!“ (Vezi Faptele 12:7.)

Lanţurile i-au căzut.

„Încinge-te şi leagă-ţi încălţămintea“, i-a spus îngerul. „Îmbracă-ţi 
haina, şi vino după mine“ (vezi Fapte 12:8).

Petru a făcut cum i s-a spus. El l-a urmat pe înger, afară din închisoare. 
Ei au trecut chiar pe lângă soldaţii care păzeau. Aceştia nu i-au oprit. 
Petru nu ştia dacă ceea ce se întâmpla era adevărat. Credea că are o 
vedenie (un fel de vis pe care îl ai când eşti treaz). Urmând îngerul prin 
curtea închisorii, au ajuns la poarta de fier a închisorii. Aceasta era bine 
încuiată. Dar, în mod uimitor, ea s-a deschis singură.

Petru şi îngerul au ajuns dincolo de poartă, afară din închisoare. Petru 
fusese eliberat. Îngerul l-a dus până-n stradă, după care a plecat de la 
el. Când Petru şi-a venit în fire, şi-a dat seama că tot ce s-a întâmplat 
era real. Dumnezeu răspunsese rugăciunilor copiilor Lui.

„Acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul Său şi m-a scăpat 
din mâna lui Irod“, a spus Petru (vezi Fapte 12:11). 

Acum Petru ştia unde să meargă. El s-a dus la casa unde ceilalţi urmaşi 
ai lui Isus se întâlniseră să se roage. Dumnezeu auzise şi ascultase 
rugăciunile lor. Nu ştim exact ce au spus, dar ştim că ei s-au rugat lui 
Dumnezeu pentru prietenul lor; şi Dumnezeu Şi-a trimis îngerul să-l 
elibereze. Dumnezeu a răspuns rugăciunilor lor. 

Putem să-I mulţumim lui Dumnezeu că El răspunde întotdeauna 
copiilor Săi – acelora care au crezut în Domnul Isus şi sunt copii ai 
Lui. Dumnezeu nu răspunde întotdeauna cu „da“. El poate spune 
şi „aşteaptă“ la cererea noastră, sau poate spune „nu“. Dar El este 
întotdeauna bun, şi întotdeauna face ceea ce este bine pentru noi, chiar 
dacă noi vrem altceva. 

Tipăreşte şi colorează semaforul (pag. 73). Foloseşte acest ajutor vizual, 
pentru a explica cele trei moduri în care răspunde Dumnezeu. 

Cântec: „Vorbesc cu Domnul, când mă rog“ sau „Când mă rog, 
Domnul răspunde «da»“

Petru a ajuns la casa prietenilor lui. Cred că era bucuros şi fericit că 
scăpase din închisoare. El a bătut la uşă. 
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Partea 3
Bate în masă, ca şi cum ai bate la uşă. 

Planşa 5-5

O slujitoare a venit la uşă. Ea nu a deschis imediat. 

Poate că ea a întrebat: „Cine este?“, fiindcă era târziu, noaptea. 

Când Petru a răspuns, ea i-a cunoscut vocea, şi a fost aşa de bucuroasă 
şi grăbită că, în loc să deschidă poarta, a alergat înăuntru să spună 
tuturor: „Petru este la poartă!“

Cei ce erau înăuntru se gândeau că aşa ceva nu se poate întâmpla; nu 
poate să fie Petru, fiindcă el este în închisoare.

„Eşti nebună!“, i-au spus ei (vezi Faptele 12:15).

„Este el!“, insista ea. 

În acelaşi timp, Petru continua să bată la poartă. 

Planşa 5-6

Au deschis poarta, şi au rămas încremeniţi când l-au văzut. Era 
într-adevăr Petru. El le-a făcut semn cu mâna să facă liniște. Când, 
în sfârşit, toţi au tăcut, Petru le-a spus cum s-au întâmplat lucrurile. 

Pune un ajutor să se îmbrace ca Petru. Spune-le copiilor că ei reprezintă 
creştinii din casa aceea. „Petru“ le explică pe scurt evenimentele din acea 
noapte. 

„Dormeam adânc, şi eram legat cu lanţuri. Peste tot în jurul meu erau 
soldați. Pe neaşteptate, un înger al lui Dumnezeu a stat lângă mine. 
Îngerul m-a trezit, lovindu-mă în coastă. Mi-a spus să-mi pun cureaua, 
să-mi leg sandalele şi să-mi iau haina. L-am urmat, am trecut pe lângă 
soldaţii care păzeau închisoarea, şi am ajuns la poartă. Voi ştiţi cât de 
mare este poarta. Dar când am ajuns acolo, ea s-a deschis singură. Apoi 
am ajuns afară în stradă. După aceea, îngerul a plecat, şi eu mi-am 
dat seama că toate acele lucruri erau într-adevăr reale. Dumnezeu Şi-a 
trimis îngerul să mă scape.“

Dumnezeu a ascultat rugăciunile prietenilor lui Petru. Dumnezeu l-a 
scăpat pe Petru. 

A doua zi a fost mare agitaţie în închisoare. Toată lumea se întreba 
unde era Petru. A evadat? A scăpat? Dacă da, cum? Prietenii lui Petru 
ştiau cum – Dumnezeu a auzit rugăciunile lor şi l-a eliberat pe Petru. 

Cântec: „Vorbesc cu Domnul, când mă rog“
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Întrebări de recapitulare
Verset de memorat

1. Cine a spus: „Cheamă-Mă, şi-ţi voi răspunde!“? (Dumnezeu)

2. Cum Îl chemi pe Dumnezeu? (Mă rog, vorbesc cu Dumnezeu cu 
voce tare sau în gând.) 

3. Ce spune Dumnezeu că face, dacă Îl chemi? (Îţi va răspunde.)

Lecţia (partea 1-3)

1. Ce făcea Petru la începutul povestirii? (Dormea.)

2. Unde era Petru? (în închisoare)

3. Despre cine spunea Petru altora? (despre Isus) 

4. Ce au făcut prietenii lui Petru, când acesta a fost pus în închisoare? 
(S-au adunat şi s-au rugat.)

5. Ce poţi să faci când eşti îngrijorat? (Să te rogi lui Dumnezeu.) 

6. Cum a răspuns Dumnezeu rugăciunilor lor? (A trimis un înger, care 
l-a scos pe Petru din închisoare.)

7. Unde s-a dus Petru când a fost eliberat din închisoare? (La casa 
unde se rugau prietenii lui.)

8. Cine l-a auzit pe Petru bătând la uşă, dar a uitat să deschidă? (o 
slujitoare)

9. Care sunt cele trei moduri în care Dumnezeu răspunde la 
rugăciune? (da, aşteaptă și nu)

Prezentare despre rugăciune

1. Cu cine vorbim atunci când ne rugăm? (cu Dumnezeu)

2. Care sunt câteva dintre lucrurile pe care putem să I le spunem 
atunci când ne rugăm? (Oricare din următoarele: putem să ne cerem 
iertare; să-I spunem lui Dumnezeu cât de măreţ este El; să-I mulţumim 
pentru tot ce ne-a dat; să-I cerem ceea ce avem nevoie.)

3. În ce loc trebuie să fim atunci când ne rugăm lui Dumnezeu? 
(Putem să fim în orice loc.)
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Lecţia 6
Dumnezeu răspunde rugăciunilor lui Pavel şi Sila

Text biblic 
pentru învăţător

Faptele Apostolilor 16:11-35

Adevăr central Dumnezeu vrea să te rogi Lui. 

Aplicaţie Nemântuit şi mântuit: Roagă-te şi când eşti fericit, şi când eşti trist.

Verset de memorat
„Cheamă-Mă, şi-ţi voi răspunde; şi îţi voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse 
pe care nu le cunoşti“ (Ieremia 33:3). 

Programul întrunirii De ce ai nevoie Ce să faci

Bun venit

 w CD cu muzică şi CD 
player

 w ecusoane (pag. 69), unul 
pentru fiecare copil

 w semafor (pag. 73), unul 
pentru fiecare copil

 w creioane colorate: roşu, 
verde, galben, un set 
pentru fiecare copil 

Bun venit Pune un CD cu muzică liniştită. Salută-i 
pe copii pe nume şi dă-le ecusoane cu 
numele lor.

Activitate „Semaforul“
Dă fiecărui copil câte trei creioane colorate 
şi un semafor. Pune-i să coloreze cercul de 
sus roşu, cercul din mijloc galben şi cercul 
de jos verde. Vorbeşte cu copiii despre 
semnificaţia culorilor semaforului. 

Închinare

 w CD cu muzică şi 
CD player; versurile 
cântecelor (pag. 12-14)

 w simboluri pentru 
cântecul: „Nu sunt mare 
ca munţii cei înalţi“

 w coş pentru colectă 

Cântec „Nu sunt mare, ca munţii cei înalţi“
Rugăciune Condu copiii în rugăciune sau spune-le 

să repete fiecare propoziţie după tine: 
„Doamne, Îţi mulţumesc că pot să Te 
cunosc şi să Te iubesc. Îţi mulţumesc că mă 
iubeşti şi că răspunzi rugăciunilor mele în 
cel mai bun mod. În Numele Domnului 
Isus. Amin.“

Cântec „O, Doamne, bun Părinte“
Colectă (opţional) Dă un coş din mână în mână, 

pentru colectarea banilor pe care-i donează 
copiii. (Informează părinţii despre modul 
în care vor fi folosiţi banii.) 

Verset de memorat

 w simbolurile din pachet
 w îndrumări (pag. 63)

Verset Ieremia 33:3

Repetare „Stop; mergi“



61

Rugăciunea, pe înţelesul preşcolarilor

Programul întrunirii De ce ai nevoie Ce să faci

Înviorare

Activitate „Urmează conducătorul“
Fă o acţiune, şi pune-i pe copii să facă după 
tine. Ex. aleargă pe loc, sari, întinde-te etc. 
Apoi pune pe câţiva copii să conducă ei 
activitatea. 

Lecţia biblică

 w textul lecţiei (pag. 65)
 w imaginile 6-1, 6-2, 6-3, 

6-4, 6-5 şi 6-6
 w PPRA-a, PPRA-b, 

PPRA-c, PPRA-d
 w CD cu muzică şi 

CD player; versurile 
cântecelor (pag. 12-14)

 w un vas cu apă caldă şi 
câteva bile de vată

Lecţia „Dumnezeu răspunde rugăciunilor lui 
Pavel şi Sila“
Predă întreaga lecţie sau câte o parte la 
fiecare întâlnire. Pune planşele pe un stativ, 
la nivelul privirii copiilor, ca mâinile să-ţi 
fie libere pentru activităţile din cadrul 
lecţiei. 

?
       Recapitulare

 w cercuri din pâslă, 
jumătate din numărul 
lor având în mijloc un 
abţibild cu Biblia, şi 
jumătate un abţibild 
cu mâini în rugăciune 
(socotește numărul 
necesar în funcție de 
numărul copiilor, astfel 
încât să ai câte o pereche 
pentru fiecare copil)

 w tablă de flanelograf
 w întrebări (pag. 68) 

Joc „Rugăciune – imagini perechi“
Pune cercurile cu faţa în jos pe tabla de 
flanelograf. Când un copil răspunde la 
o întrebare, vine şi ia două cercuri. Dacă 
sunt identice, le păstrează până la sfârşitul 
jocului, dacă nu, le pune la loc. Pentru 
preşcolarii mai mici pune cercurile cu faţa 
în sus. Când un copil răspunde, vine şi ia 
de pe tablă două cercuri identice. 

Prezentare 
despre 

rugăciune

 w îndrumări (pag. 64)
 w CD cu muzică şi 

CD player; versurile 
cântecelor (pag. 12-14)

 w semafor colorat (pag. 
73)

Prezentare „Matei 6:9-13“ 

Gustare

 w Pregătește o gustare 
(atenţie la copiii cu 
alergii alimentare).

Pauză Fă o pauză, pentru a permite copiilor să 
meargă la toaletă şi să-şi spele mâinile. 

Rugăciune Condu copiii în rugăciune, mulţumindu-I 
lui Dumnezeu pentru gustare. 

Gustare Îndreaptă conversaţia spre recapitularea 
lecţiei. (Notă: Dă copiilor să guste în 
timpul lecţiei diferite alimente, pentru 
a ajuta procesul de învăţare, dar acestea 
trebuie să fie în cantităţi mici, ca să nu 
înlocuiască gustarea obişnuită.)
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Programul întrunirii De ce ai nevoie Ce să faci

Activitate creativă 
(alege una)

 w agăţătoare de clanţă 
(pag. 74), una pentru 
fiecare copil

 w creioane sau markere
 w stele sau abţibilduri cu 

alte motive
 w foarfece
 w foaie de lucru manual, 

una pentru fiecare copil
 w culori sau carioci
 w plastilină (pag. 8)

Activitate „Agăţătoare de clanţă – aminteşte-ţi să 
te rogi“
Dă fiecărui copil o agăţătoare de clanţă, 
pe care să o coloreze, să o decoreze cu 
stele şi alte abţibilduri, şi să o decupeze. 
Ajută-i pe copii să taie pe linia punctată. 
(Pentru preşcolarii mai mici, decupează-le 
tu dinainte.) Încurajează copiii să pună 
agăţătoarea de clanţă la o uşă de acasă, 
pentru a-şi aminti să se roage. 

Foaie de lucru
manual

„Dumnezeu răspunde rugăciunilor lui 
Pavel şi Sila“
Pune-i pe copii să coloreze mâncarea din 
farfuriile celor de la masă.

Plastilină „O masă pentru Pavel şi Sila“
Ajută-i pe copii să modeleze din plastilină 
alimente, care să reprezinte mâncarea pe 
care temnicerul a servit-o lui Pavel şi Sila. 

Activitate de îmbogăţire 
(alege una)

 w ursuleţi – laudă-L pe 
Domnul (pag. 76), unul 
pentru fiecare copil

 w culori sau carioci

Activitate „Ursuleţi – laudă-L pe Domnul“
Dă fiecărui copil câte un ursuleţ. Spune-le 
să deseneze o ființă/un lucru etc. pentru 
care ar dori să-L laude pe Dumnezeu. 
După ce toţi au desenat, întreabă-i pe 
copii, la rând, ce reprezintă desenul. 
Fiecare poate să se roage, lăudându-L pe 
Dumnezeu în clasă, apoi să ia ursulețul 
acasă, pentru a-și aminti să-L laude pe 
Dumnezeu pentru ceea ce a desenat și 
pentru orice alte lucruri dorește.

Scenetă „Pavel, Sila şi temnicerul“
Pune-i pe copii să joace rolul diferitelor 
personaje: Pavel, Sila, temnicerul şi alţi 
prizonieri. Pavel şi Sila sunt aruncaţi 
în închisoare. Apoi toţi copiii tremură, 
ca şi cum ar fi cutremur. După aceea, 
temnicerul îngenunchează în faţa lui Pavel 
şi Sila, spunând: „Ce trebuie să fac, ca 
să fiu mântuit?“ Pavel şi Sila îi răspund: 
„Crede în Domnul Isus!“ Joacă sceneta 
fără recuzită, şi repet-o de mai multe ori; 
copiii să aibă de fiecare dată roluri diferite.
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Predarea versetului de memorat
Verset de memorat

„Cheamă-Mă, şi-ţi voi răspunde; şi îţi voi vesti lucruri mari, lucruri 
ascunse pe care nu le cunoşti.“ (Ieremia 33:3)

Introducere
Cheamă un ajutor de mai multe ori, după ce i-ai spus dinainte să 
nu-ţi răspundă. 

Ai strigat vreodată pe cineva mult timp, dar el nu ţi-a răspuns? 

Aşteaptă răspunsul copiilor. 

Cine răspunde întotdeauna, când strigăm către El? (Dumnezeu)

Prezentare
În Biblie, în Ieremia 33:3, Dumnezeu ne spune că El răspunde. 
Ieremia 33:3 este adresa versetului. Haideţi să spunem adresa în 
timp ce ne întindem cât mai sus. 

Repetă adresa şi în timp ce îţi întinzi mâinile pe orizontală, apoi 
întinzându-le în jos. Cere unui copil să te ajute să găseşti versetul 
deschizând Biblia la un semn pe care l-ai pus la Ieremia 33:3. Citeşte 
versetul, apoi arată simbolurile lui. 

Explicare
„Cheamă-Mă, şi Îţi voi răspunde … – Dumnezeu îţi vorbeşte prin 
acest verset din Cuvântul Lui, Biblia. Dumnezeu spune că atunci 
când Îl chemi, El îţi răspunde. Poţi să-L chemi în rugăciune oricând, 
şi să vorbeşti cu El despre orice. Poţi să fii sigur că Dumnezeu îţi 
va răspunde. Uneori Dumnezeu răspunde „da“, uneori „aşteaptă“ 
şi alteori „nu“.

… şi îţi voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoşti“ 
– Dumnezeu îţi va arăta lucruri mari şi minunate pe care El le va 
face ca răspuns la rugăciunile tale. Dumnezeu este mare şi puternic. 
Dumnezeu ştie totul despre toate. El, de asemenea, ştie care este cel 
mai potrivit răspuns la orice rugăciune. Dumnezeu poate să-ţi arate 
lucruri mari şi minunate, fiindcă Dumnezeu este mare şi minunat. 

Aplicare
Nemântuit: Dacă nu eşti un copil al lui Dumnezeu, poţi să-L chemi 

pe Dumnezeu în rugăciune, spunându-I că tu crezi 
în Isus ca Mântuitor, şi cerându-I să-ţi ierte păcatele. 
Dumnezeu va răspunde rugăciunilor tale într-un mod 
măreţ şi minunat, făcându-te copilul Lui. 

Mântuit:     Dacă deja eşti un copil al lui Dumnezeu, poţi să fii sigur 
că Dumnezeu va răspunde rugăciunilor tale în cel mai 
bun mod. Uneori Dumnezeu răspunde „da“, alteori 
„aşteaptă“, alteori „nu“. Dar Dumnezeu va răspunde 
în modul Lui înţelept. Dumnezeu îţi va arăta lucruri 
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mari şi minunate, şi va răspunde rugăciunilor tale cum 
este mai bine pentru tine.   

Repetare
„Stop; mergi“ 

Repetă versetul propoziţie cu propoziţie. Apoi foloseşte simbolurile 
pentru a repeta versetul. Foloseşte „semaforul“, cu lumina roşie pe o 
parte şi cea verde pe cealaltă. Spuneţi versetul împreună, oprindu-vă 
când este arătată culoarea roşie, şi continuând când este arătată cea 
verde. Faceţi aceasta de trei ori, oprindu-vă întotdeauna la sfârşitul 
unei fraze sau a unei pauze naturale. Repetă apoi de alte trei ori, 
cerând copiilor să ţină şi să întoarcă semaforul. 

Prezentare despre rugăciune
Matei 6:9-13

Cântec: „Când mă rog, Domnul răspunde «da»“

Arată semaforul colorat (pag. 73).

Semaforul ne ajută să înţelegem cum răspunde Dumnezeu rugăciunilor 
noastre, atunci când Îi cerem să ne dea ceva ce avem nevoie sau ce ne 
dorim. 

Culoarea roşie a semaforului arată că maşinile trebuie să se oprească. Ne 
ajută să înţelegem că uneori Dumnezeu răspunde rugăciunilor noastre 
cu „nu“. Poate că ceea ce I-am cerut nu este bun pentru noi. Dumnezeu 
ştie întotdeauna ce este mai bine, aşa că uneori El spune „nu“.

Culoarea galbenă a semaforului înseamnă că şoferii trebuie să aştepte. 
Ne ajută să ne amintim că Dumnezeu ne dă uneori răspunsul „aşteaptă“. 
Trebuie să fim răbdători. 

Culoare verde a semaforului înseamnă că mașinile pot să meargă. Ne 
aminteşte că uneori, Dumnezeu răspunde cu „da“. 

Dumnezeu ne dă aceste răspunsuri când ne rugăm. El ne dă întotdeauna 
răspunsul care este cel mai bun pentru noi. 

Haideţi să-I mulţumim că El răspunde la rugăciuni. 

„Tatăl nostru, care eşti în ceruri. Tu eşti măreţ. Îţi mulţumim că Tu 
răspunzi rugăciunilor noastre cu „da“, „aşteaptă“ şi „nu“. Amin.“ 
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Lecţia – Partea 1
Planşa 6-1

Lângă un râu, câteva femei stăteau şi ascultau cum Pavel şi Sila le 
spuneau despre Domnul Isus. Ei le spuneau că Isus este Fiul lui 
Dumnezeu, singurul Mântuitor; că El a murit pe cruce, apoi a înviat. 
Biblia ne spune că una dintre femei, Lidia, a crezut ceea ce au spus 
Pavel şi Sila despre Isus. Ea se temea de Dumnezeu, şi acum ea a înţeles 
adevărul despre Domnul Isus, şi a crezut în El ca Mântuitor. 

Planşa 6-2

Dar nu tuturor celor din cetatea în care locuia Lidia le-a plăcut ce 
spuneau Pavel şi Sila. Unii oameni s-au mâniat. Ei nu credeau în Isus. 
Ei i-au târât pe Pavel şi pe Sila în piaţă înaintea fruntaşilor cetăţii. Au 
spus minciuni despre ei şi i-au acuzat de lucruri neadevărate. 

Pavel şi Sila au fost bătuţi şi aruncaţi în închisoare. Ei nu făcuseră 
nimic rău, ca să merite aceasta. După bătaia primită, aveau dureri mari. 
Autorităţile au spus directorului închisorii (temnicerului) să-i păzească 
bine, de aceea el i-a pus într-o încăpere din mijlocul închisorii, şi le-a 
pus picioarele în butuci. Chiar dacă nu erau nişte oameni periculoşi, 
ei au fost puşi într-o încăpere din mijlocul închisorii, ca nu cumva să 
evadeze.

Planşa 6-3

Arată butucii din imagine. 

Pe la miezul nopţii, Pavel şi Sila se rugau şi cântau cântări de laudă 
lui Dumnezeu. Ei cântau, deşi erau într-o închisoare îngrozitoare, cu 
picioarele în butuci, şi cu spatele plin de răni de la bătaia cu nuiele. 
Ceilalţi întemniţaţi ascultau. Mă întreb ce au gândit aceia? Era un lucru 
foarte neobişnuit să-i auzi cântând pe oamenii din închisoare. Pavel şi 
Sila ştiau că ei pot să vorbească cu Dumnezeu în rugăciune. Nu ştim 
exact ce au spus, dar ştim că au vorbit cu Dumnezeu, şi El i-a ajutat. 
Chiar dacă Pavel şi Sila erau în închisoare, ei vorbeau cu Dumnezeu. 
Noi trebuie să vorbim cu Dumnezeu când ne merge bine, dar şi când 
suntem trişti.

Aşezaţi-vă pe podea, mimând că aveţi picioarele în butuci şi cântaţi: 
„Dimineaţa, cântă-ți bucuria“.

Partea 2
Dintr-odată pământul a început să se zguduie violent. Era un cutremur. 

Pune-i pe copii să mimeze că tremură în scaunele lor. 

Pereţii s-au zguduit şi legăturile celor închişi s-au dezlegat. Uşile s-au 
deschis. Temnicerul s-a trezit. 

„Oh, nu!“, s-a gândit el. „Toţi întemniţaţii au scăpat, şi eu voi fi 
pedepsit. Decât aşa, mai bine mă omor singur“ (vezi Faptele 16:27).
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Dar Pavel a strigat la el: „Să nu-ţi faci niciun rău, căci toţi suntem aici“ 
(vezi Faptele 16:28).

Planşa 6-4

Temnicerul a cerut să i se aducă o lumină. Apoi a intrat în încăperea unde 
erau Pavel şi Sila, s-a aruncat la picioarele lor, şi i-a întrebat: 

„Domnilor, ce trebuie să fac, ca să fiu mântuit“ (vezi Faptele 16:30).

Ce întrebare bună! Temnicerul ştia că are nevoie să fie mântuit, iertat de 
păcatele sale. De aceea a întrebat pe Pavel şi pe Sila ce trebuie să facă. 

Ei i-au răspuns: „Crede în Domnul Isus, şi vei fi mântuit …“ (vezi Faptele 
16:31).

La fel suntem şi noi mântuiţi. Singura modalitate în care putem să fim 
mântuiţi este să credem în Domnul Isus, care poate să ne scape de pedeapsa 
pe care o merităm, ca să nu ajungem să fim despărţiţi pentru totdeauna de 
El. Trebuie să-I cerem iertare lui Dumnezeu pentru toate lucrurile rele pe 
care le-am gândit, le-am spus şi le-am făcut. 

Arată planşele PPRA-a, PPRA-b, PPRA-c şi PPRA-d, şi vorbeşte despre ele cu 
copiii. 

Noi trebuie să credem că Isus a murit pe cruce, ca să ia asupra Lui pedeapsa 
pentru păcatele noastre, ca să nu fim despărţiţi de El pentru totdeauna. După 
trei zile El a înviat. Faptul acesta este dovada că Dumnezeu a acceptat moartea 
Lui, în locul nostru. Astăzi poţi să vorbeşti cu Dumnezeu în rugăciune, să-I 
spui că îţi pare rău pentru păcatele tale. Poţi să-I spui lui Dumnezeu că tu 
crezi în Isus ca Mântuitor. Biblia ne spune în Romani 10:13 că „oricine va 
chema Numele Domnului, va fi mântuit.“ 

Citeşte acest verset din Biblie. 

A chema Numele Domnului, înseamnă a te ruga Lui. Când o persoană se 
roagă lui Dumnezeu, ca s-o mântuiască, Dumnezeu spune că o va mântui. El 
întotdeauna aude această rugăciune, şi răspunsul la ea este întotdeauna „da“.

Temnicerul ştia că el are nevoie să fie mântuit. El a crezut în Domnul Isus, 
şi a fost mântuit. 

Partea 3
Planşa 6-5

În noaptea aceea, temnicerul a ascultat pe Pavel şi Sila, spunându-i 
despre Domnul Isus. Temnicerul le-a spălat rănile, şi i-a invitat în 
casa lui.

Adu un castron cu apă caldă, şi nişte bile de vată. Dă bilele copiilor, 
care vor să-şi şteargă dosul palmelor cu vată umedă. 

După ce le-au fost spălate rănile, Pavel şi Sila s-au simţit mai bine. 
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Planşa 6-6

Temnicerul i-a dus pe Pavel şi pe Sila în casa lui. Acolo le-a pus masa şi 
ei au mâncat. Biblia ne spune că familia temnicerului a crezut în Isus 
ca Mântuitor. În noaptea aceea, toţi au devenit copii ai lui Dumnezeu. 
Temnicerul s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Ce 
noapte nemaipomenită au avut Pavel şi Sila!

A doua zi, conducătorii cetăţii au poruncit să-i elibereze pe Pavel şi 
pe Sila. Ei au mers la casa Lidiei şi, după ce au văzut-o pe ea şi pe alţii 
care au crezut în Domnul Isus, au plecat în alt loc. 

Pavel şi Sila s-au rugat lui Dumnezeu în închisoare şi I-au cântat cântări 
de laudă. El le-a auzit rugăciunile, şi a mântuit oameni. Ei au putut 
să continue să spună altora despre Domnul Isus. Ei au ştiut că chiar 
şi atunci când erau în închisoare, ei puteau să se roage lui Dumnezeu. 
Haideţi să-I mulţumim lui Dumnezeu, că putem să ne rugăm Lui 
oriunde, indiferent de starea în care ne aflăm. 

Roagă-te, spunând câte o propoziţie o dată, ca toţi copiii să poată să o 
repete după tine. 

„Doamne, Îţi mulţumim că putem să ne rugăm Ţie, oriunde suntem. 
Îţi mulţumim că putem să ne rugăm Ţie, când suntem trişti şi când 
suntem bucuroşi. Amin.“
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Întrebări de recapitulare
Verset de memorat

1. Cine îţi va arăta lucruri mari, lucruri ascunse, atunci când Îl chemi? 
(Dumnezeu)

2. De ce poate Dumnezeu să facă lucruri mari şi minunate? (Fiindcă 
El este măreţ şi minunat.)

3. În ce mod răspunde Dumnezeu la rugăciune? (da, aşteaptă și nu)

Lecţia (părţile 1-3)

1. Unde le învăţau Pavel şi Sila pe femei Cuvântul lui Dumnezeu? 
(lângă un râu)

2. Ce au făcut lui Pavel şi lui Sila oamenii care s-au mâniat pe ei? 
(I-au bătut şi i-au aruncat în închisoare.)

3. Ce făceau Pavel şi Sila noaptea, în timp ce erau în închisoare? (Ei 
se rugau şi cântau cântări de laudă lui Dumnezeu.)

4. Ce s-a întâmplat când ei se rugau şi Îl lăudau pe Dumnezeu? 
(Un cutremur a zguduit închisoarea, uşile s-au deschis şi legăturile 
întemniţaţilor s-au desfăcut.)

5. Ce s-a gândit temnicerul cu privire la întemniţaţi? (Că au fugit toţi.)

6. Ce întrebare le-a pus temnicerul lui Pavel şi Sila? (Ce trebuie să fac, 
ca să fiu mântuit.) 

7. De la ce trebuie să fim noi mântuiți (salvați)? (de la pedeapsa pentru 
păcat) 

8. Ce i-a spus Pavel şi Sila temnicerului că trebuie să facă, pentru a 
fi mântuit? (Să creadă în Domnul Isus.)

9. Cum i-a îngrijit temnicerul pe Pavel şi pe Sila ? (Le-a spălat rănile 
şi le-a dat mâncare.)

Prezentare despre rugăciune

În timp ce pui aceste întrebări, foloseşte semaforul (pag. 73). 

1. Ce ne aminteşte despre rugăciune culoarea roşie a semaforului? 
(Că Dumnezeu uneori răspunde „nu“.)

2. Ce ne aminteşte despre rugăciune culoarea galbenă a semaforului? 
(Că Dumnezeu uneori răspunde „aşteaptă“, şi noi trebuie să fim 
răbdători.)

3. Ce ne aminteşte despre rugăciune culoarea verde a semaforului? 
(Că Dumnezeu uneori răspunde „da“.)
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Modele de ecusoane
Lecţiile 1-6
Fotocopiază suficiente ecusoane (vezi modelele de mai jos) şi decupează-le, pentru a da fiecărui copil, şi să 
ai şi câteva în plus. Ecusoanele pot fi fotocopiate pe carton colorat, căruia i se ataşează un ac de siguranţă 
sau o bandă dublu adezivă. 

Peşte (lecţiile 1 şi 2) 

Pentru jocul recapitulativ de la lecţia 1 „Mâini 
în rugăciune“, fotocopiază o imagine pentru 
fiecare copil. Decupeaz-o, şi lipeşte-i pe spate 
flanel sau hârtie de rolă de bucătărie.

Cărămidă (lecţiile 3 şi 4) 

Mâini în rugăciune (lecţiile 5 şi 6) 
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Imagine – mâna rugăciunii 
Lecţia 1 
Fotocopiază pe carton, una pentru fiecare copil. Taie pe marginea ramei. 

Doamne, ajută-mă 

să-mi amintesc să mă rog.
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Peştele şi Iona
Lecţia 2
Fotocopiază pe carton 5 cercuri cu peştele şi 5 cercuri cu Iona. Decupează-le, şi lipeşte-le pe spate flanel 
sau hârtie de rolă de bucătărie. 

Litere
Lecţia 4 
Fotocopiază modelul de mai jos, şi foloseşte-l, pentru a decupa din pâslă două seturi de litere (sau 
fotocopiază-l pe carton, şi lipeşte-i pe spate flanel sau hârtie de rolă de bucătărie). 
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„Când sunt descurajat“ – ajutoare vizuale 
Lecţia 2
Fotocopiază ajutoarele vizuale pe carton, un set pentru fiecare copil. 

Când sunt descurajat Sau trist şi apăsat

Mă rog lui Dumnezeu îndat' Şi voi fi ajutat.
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Semafor
Lecţiile 5 and 6
Pentru lecţiile 5 şi 6 (versetul de memorat) fotocopiază două semafoare pe carton colorat, şi lipeşte-le spate 
în spate. Colorează culoarea roşie pe faţă, şi cea verde pe spate. 

Pentru lecţia 5 (lecţia biblică) şi lecţia 6 (prezentare despre rugăciune) fotocopiază un semafor pe carton 
colorat, şi colorează cercul de sus roşu, cel din mijloc galben, şi cel de jos verde. 

Pentru lecţia 6 (activitatea de bun venit) fotocopiază un set pentru fiecare copil. Taie pe marginea 
dreptunghiului mare. 
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Agăţătoare de clanţă – 
aminteşte-ţi să te rogi
Lecţia 6
Fotocopiază pe carton, unul pentru fiecare copil. 

Semn de carte 
Lecţia 3
Fotocopiază pe carton, 
unul pentru fiecare copil. 

Domnul
aude, 

când strig 
către El. 

Psalmul 4:3

R
o
a
g
ă

|

t
e
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Cercuri – roată cu motive de rugăciune 
Lecţia 4 
Fotocopiază modelul pe carton, şi decupează două cercuri pentru fiecare copil. La fiecare set, taie un 
triunghi dintr-unul dintre cercuri.  

Piuneză cu 
picioruşe 
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Imagini – motive de laudă și rugăciune
Lecţia 4 
Fotocopiază şi decupează un set pentru fiecare copil. 

Ursuleţi – laudă-L pe Domnul 
Lecţia 6
Fotocopiază, şi decupează un ursuleţ pentru fiecare copil. 
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Semne – stop; mergi; aşteaptă
Lecţia 5
Pentru „înviorare“ la lecţia 5, colorează 
semnul „stop“ cu roşu, şi semnul „mergi“ 
cu verde, şi lipeşte-le spate în spate, punând 
între ele un băţ de lucru manual. 

Pentru activitatea de îmbogăţire la lecţia 
5 „da, aşteaptă și nu“, colorează semnul 
„aşteaptă“ cu galben, şi fixează-l pe un băţ 
de lucru manual. Foloseşte-l împreună cu 
semnul „stop/mergi“.

Stop

Așteaptă

Mergi
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Inimi colorate – de luat acasă
Lecţia 5
Fotocopiază un set de inimi pentru fiecare copil. Îndrumă copiii să coloreze patru dintre cele 5 inimi: una 
galbenă, una neagră, una roşie şi una verde. O inimă trebuie să rămână albă. 

Piuneză cu 
picioruş

(diagramă)



Întrebări cheie pentru sfătuire
Nevoia

 w Cred că-mi dau seama de ce ai venit să vor-
	 beşti cu mine, dar vrei totuşi să-mi spui tu?

 w De ce ai nevoie de Domnul Isus?

 w Ce este păcatul? Cine a păcătuit? (Romani 
3:23)

 w Poţi să te gândeşti la un lucru pe care l-ai 
făcut şi pe care Dumnezeu îl numeşte păcat?

Remediul
 w De ce L-a trimis Dumnezeu pe Domnul 

Isus pe pământ?

 w Cine este Domnul Isus?

 w Ce a făcut Isus cu păcatul tău? (1 Corinteni 
15:3, 4.)

 w Ce s-a întâmplat la trei zile după ce Isus a 
murit şi a fost îngropat?

Calea
 w (Citeşte copilului un verset de tip condiţie/

promisiune; de ex. Ioan 3:16, Ioan 1:12 sau 
Fapte 16:31.) Ce promite Dumnezeu că va 
face pentru tine?

 w Ce doreşti ca Dumnezeu să facă pentru tine 
acum? (Dacă copilulul îşi dă seama că are 
nevoie de mântuire şi vrea să vină la Domnul 
Isus, îndeamnă-l să-I spună lui Dumnezeu 
că îi pare rău de păcatele pe care le-a făcut, 
că el crede că Domnul Isus a murit şi pentru 
păcatele lui şi să-şi ceară iertare de păcate.)

Siguranţă şi creştere
 w 	Ce a făcut Dumnezeu pentru tine chiar 

 acum? De unde ştii asta? (Arată copilului 
acelaşi verset condiţie/promisiune.) Mulţu-
meşte-I lui Dumnezeu că te-a mântuit.

 w Te va părăsi Dumnezeu vreodată? (Marcu 
28: 20b)

 w Dumnezeu te va ajuta să spui „nu“ păca-
tului. Dacă păcătuieşti, ce trebuie să faci? 

	 (1 Ioan 1:9)

 w Îndeamnă copilul să rostească o rugăciune 
de mulţumire.

Persoana lui Dumnezeu şi 
dragostea Lui pentru copil

 w Dumnezeu este Creatorul; El te-a făcut.
 w Dumnezeu este sfânt (fără păcat, perfect).
 w Dumnezeu te iubeşte.
 w Biblia spune, „atât de mult a iubit Dumnezeu 

lumea“ (Ioan 3:16).

Starea copilului înaintea lui 
Dumnezeu

 w Păcat înseamnă orice gândeşti, spui sau faci și 
nu-I place lui Dumnezeu.

 w Te-ai născut cu o „dorinţă“ de a face lucrurile așa 
cum îți place ție.

 w Păcătuieşti _________ (dă exemple la nivelul 
preşcolarilor).

 w Biblia spune că „toţi au păcătuit“ (Romani 3:23).
 w Pedeapsa pe care o dă Dumnezeu pentru păcat 

este moartea – despărțirea de Dumnezeu pentru 
totdeauna.

Remediul lui Dumnezeu: 
iertarea de păcat prin Isus Hristos

 w Isus este Fiul lui Dumnezeu.
 w Isus nu a păcătuit niciodată.
 w Isus a murit de bunăvoie pe cruce pentru 

a lua pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcat.
 w Biblia spune că „sângele lui Isus Hristos, Fiul  

Lui, ne curăţă de orice păcat“ (1 Ioan 1:7).
 w Isus a murit, şi după trei zile a înviat (1 Corin-

teni 15:3, 4).
 w Isus este acum în cer.

Ce să faci ca să fii mântuit
 w Fii gata să spui „nu“ păcatului.
 w Mulţumeşte-I Domnului Isus că a murit pe 
	 cruce pentru tine.

 w Cere-I să-ţi ierte toate păcatele şi să-ţi dea viaţa 
veşnică.

 w Biblia spune, „Fiindcă atât de mult a iubit 
Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, 
pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să 
aibă viaţa veşnică“ (Ioan 3:16). (Citeşte acest 
verset de tip condiţie/promisiune sau altul cum 
ar f i Fapte 16:31 sau Ioan 1:12. Versetul de tip 
condiţie/promisiune prezintă condiţia care trebuie 
îndeplinită pentru ca Dumnezeu să împlinească 
o anumită promisiune faţă de tine. În Ioan 3:16 
condiţia este credinţa în Isus, iar promisiunea este 
viaţa veşnică. Spune copiilor când şi unde pot vorbi 
cu tine pe parcursul următoarei activităţi, dacă vor 
să creadă în Hristos.) 

Cum să conduci un copil la Hristos
Următoarele simboluri reprezintă părţi cheie ale mesajului Evangheliei. Mai jos sunt enumerate adevăruri 
şi versete care pot f i folosite cu f iecare simbol. 
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