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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, f iind 
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 inf luenţa relaţia lor cu Dumnezeu. Încredinţează Domnului în rugăciune lucrarea 
ta de învăţare, şi arată 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 f ixate prin cuvinte, acţiuni şi cântece.
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Din punct de vedere f izic, 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 dif icile. Este important să le 
prezinţi noțiuni biblice pe care nu le vor învăţa în altă parte, cum ar f i „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 super-
f iciale. Oferă-le siguranţă şi un sentiment de dragoste şi apartenenţă. Caută să dezvolţi respectul 
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 f ii exact şi demn de încredere. Câștigă-le 
încrederea, ţinându-ţi promisiunile şi f iind 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

Acest volum 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, poezii 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

 Poezie 
cu semne

 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 şi poezii 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.

Prezentarea Evangheliei
Pentru prezentarea Evangheliei folosește de 
f iecare dată același simbol (f ie că e vorba de 
culoare, imagine sau formă – ex: Dumnezeu 
– cerc galben). Recapitulează Evanghelia la 
începutul f iecărei ore, printr-o cântare sau verset 
de memorat. Încheie f iecare oră cu prezentarea 
Evangheliei.

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/lutul, „instrumentele muzicale“ şi costumele

Mai jos sunt prezentate câteva obiecte pentru divertisment şi învăţare. În timp ce recapitulezi lecţia, pentru o 
activitate creativă, copiii pot folosi plastilină sau lut, 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 diferite 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

Prezentarea Evangheliei - 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. 
Noe 
construieşte o 
corabie
Geneza 1:1, 31
Geneza 6:5 – 
7:9
Faptele ap. 
17:24
2 Petru 2:5

Dumnezeu face 
întotdeauna 
ceea ce spune 

Îmi desenez faţa „Nu sunt mare ca munţii cei 
înalţi“
Rugăciune
„Ai grijă“
Colectă 

 „Oricine va 
chema Numele 
Domnului va fi 
mântuit.“
Romani 10:13
Verset cu semne

Văd culori

Recapitulare Prezentarea 
Evangheliei

Cântece cu semne
(Poeziile cu semne sunt scrise italic)

Activitate 
creativă
(alege una)

Activitate de 
îmbogăţire
(alege una)

Alege un animal Romani 10:13 „Cine a creat stelele pe cer“
„Dumnezeu Tatăl“
„Eu cred în Scriptură“
„Cioc, cioc, cioc şi bum, 
bum, bum“

Animale din 
corabie
Fişă de lucru 
manual 
Plastilină 

Joc – În corabie 
Şarada 
animalelor

Lecţia Adevăr 
central Bun venit Închinare Verset de 

memorat Înviorare

2. 
Noe şi familia lui 
sunt salvaţi de la 
potop
Geneza 6:5 – 
8:22
Faptele ap. 17:24
2 Petru 2:5

Dumnezeu 
a promis că-i 
mântuieşte pe 
cei care cred în 
Isus

Joc de ascultare „Nu sunt mare ca munţii cei 
înalţi“
Rugăciune
„Ai grijă“
Colectă

Recapitulare 
Romani 10:13
Verset cu semne

Urmează 
conducătorul 

Recapitulare Prezentarea 
Evangheliei

Cântece cu semne
(Poeziile cu semne sunt scrise italic)

Activitate 
creativă
(alege una)

Activitate de 
îmbogăţire
(alege una)

Construieşte un 
curcubeu

Romani 10:13
(recapitulare)

„Ori de câte ori mă tem“ / 
„Ai grijă“ /„Cioc, cioc, cioc 
şi bum, bum, bum“ / „Eu 
cred în Scriptură“/ „Nu sunt 
mare ca munţii cei înalţi“/
„Dumnezeu-Tatăl“

Dumnezeu Îşi 
ţine întotdeauna 
promisiunile 
Fişă de lucru 
manual 
Plastilină

Scenetă cu 
păpuşi
Construieşte un 
altar al laudei

Lecţia Adevăr 
central Bun venit Închinare Verset de 

memorat Înviorare

3.
Avraam şi Sara 
au un fiu
Geneza 12:1-9
Geneza 15:1-6
Geneza 17:16-
19
Geneza 18:1-15
Geneza 21:1-7

Dumnezeu a 
promis că va 
binecuvânta 
lumea prin 
familia lui 
Avraam

Uită-te la 
mâinile mele 

„Nu sunt mare ca munţii cei 
înalţi“
Rugăciune
„Ai grijă“
Colectă

„Domnul este bun 
… şi cunoaşte pe 
cei ce se încred în 
El.“ Naum 1:7
Verset cu semne

„Cap şi umeri, 
mâini, picioare“

Recapitulare Prezentarea 
Evangheliei

Cântece cu semne
(Poeziile cu semne sunt scrise italic)

Activitate 
creativă
(alege una)

Activitate de 
îmbogăţire
(alege una)

Excursie Evanghelia – 
chei

„Ori de câte ori mă tem“ Evanghelia – chei
Fişă de lucru 
manual 
Plastilină

Să facem litera 
„A“ de la 
Ascultare
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Privire generală
Lecţia Adevăr 

central Bun venit Închinare Verset de 
memorat Înviorare

4. 
Isaac se 
căsătoreşte cu 
Rebeca
Geneza 24

Dumnezeu 
promite că îi 
călăuzește pe 
cei care Îi cer 
ajutorul

Păpuşile 
spun cuvinte 
frumoase

„Nu sunt mare ca munţii cei 
înalţi“
Rugăciune
„Ai grijă“
Colectă

Recapitulare 
Naum 1:7
Verset cu semne 

„Cap şi umeri, 
mâini, picioare“

Recapitulare Prezentarea 
Evangheliei

Cântece cu semne
(Poeziile cu semne sunt scrise italic)

Activitate 
creativă
(alege una)

Activitate de 
îmbogăţire
(alege una)

Adapă cămilele Evanghelia 
– chei 
(recapitulare)

Să facem bijuterii
Fişă de lucru 
manual 
Plastilină

Te rog şi 
mulţumesc
Găseşte bijuteria 

Lecţia Adevăr 
central Bun venit Închinare Verset de 

memorat Înviorare

5. 
David îl învinge 
pe Goliat
1 Samuel 17:1-
52

Dumnezeu 
promite că-i 
ajută pe cei ce se 
încred în El 

Uită-te la 
picioarele mele

„Nu sunt mare ca munţii cei 
înalţi“
Rugăciune
„Ai grijă“
Colectă

„Ori de câte ori mă 
tem, eu mă încred 
în Tine.“
Psalmul 56:3
Cântă versetul

Dumnezeu mi-a 
făcut picioarele

Recapitulare Prezentarea 
Evangheliei

Cântece cu semne
(Poeziile cu semne sunt scrise italic)

Activitate 
creativă
(alege una)

Activitate de 
îmbogăţire
(alege una)

Pune oile în 
staul

Evanghelia în 
imagini

„Tic, tac“
„Ori de câte ori mă tem“
„Nu sunt mare ca munţii cei 
înalţi“
1, 2, 3 – David nu se teme

Harpa lui David 
Fişă de lucru 
manual 
Plastilină

Când cred 
în Isus ca 
Mântuitor
David şi Goliat 

Lecţia Adevăr 
central Bun venit Închinare Verset de 

memorat Înviorare

6.
David îşi ţine 
promisiunea 
faţă de Ionatan
1 Samuel 18:1-5
1 Samuel 20:14-
17
1 Samuel 31:1,6
2 Samuel 4:4
2 Samuel 8:15
2 Samuel 9

Dumnezeu 
Îşi ţine 
promisiunile 

Dumnezeu a 
făcut totul şi 
m-a făcut şi pe 
mine 

„Nu sunt mare ca munţii cei 
înalţi“
Rugăciune
„Ai grijă“
Colectă

Recapitulare
Psalmul 56:3
Cântă versetul

Dumnezeu se 
uită la mine şi 
mă iubeşte

Recapitulare Prezentarea 
Evangheliei

Cântece cu semne
(Poeziile cu semne sunt scrise italic) 

Activitate 
creativă
(alege una)

Activitate de 
îmbogăţire
(alege una)

Aranjează masa Evanghelia 
în imagini 
(recapitulare)

„Ori de câte ori mă tem“
„Ai grijă“
„Când mă rog“
„Eu cred în Scriptură“

Fă o coroană
Fişă de lucru 
manual 
Plastilină

Banchet 
Arată bunătate
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Versete de memorat – semne și muzică

Lecţiile 1 şi 2  Romani 10:13 
Verset cu semne          „Oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.“

„Oricine“ „va chema“
Arată către cei din cameră. Pune-ţi palmele în jurul gurii.

„Numele Domnului“ „va fi mântuit“
*Atinge cu degetul mijlociu al mâinii drepte 
palma stângă, şi cu degetul mijlociu al mâinii 

stângi palma dreaptă.

Încrucişează-ţi încheieturile mâinilor în faţa 
pieptului, apoi întoarce-le şi depărtează mâinile.

*Poate este nevoie să explici că aceasta ne aminteşte cum a murit Isus pe cruce pentru noi. 

Lecţiile 3 şi 4 Naum 1:7 
Verset cu semne  „Domnul este bun … şi cunoaşte pe cei ce se încred în El.“
Semne: „(1) Domnul este (2) bun … şi (3) cunoaşte (4) pe cei (5) ce se încred în El.“
(1) Pumnul strâns, cu degetul arătător îndreptat în sus.  (2) Pumnul strâns, cu degetul mare îndreptat în sus.  
(3) Degetul arătător la tâmplă. (4) Arată spre cei din grup. (5) Palmele unite, cu degetele încrucişate ca pentru 
rugăciune. 

Lecţiile 5 şi 6  Psalmul 56:3
Cântă versetul  „Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine.“ 
Recomandare: Învaţă-i pe copii doar această parte a cântecului. Vezi notele pe pagina 13. Îndrumările pentru 
semne sunt date la ambele lecţii. 

Tic, tac
(1) Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic 
(2) Eu sunt un copilaş mic, 
(3) Nu mi-e frică de nimic. 
(2) Eu de (4) Domnul (5) sunt păzit!

Semne: (1) Mişcă-ţi degetul arătător într-o parte şi în 
alta. (2) Arată spre tine. (3) Mişcă-ţi capul pentru a arăta 
negaţia. (4) Arată în sus. (5) Încrucișează-ți brațele. 

Poezii cu semne
1, 2, 3 – David nu se teme

(1) Unu – mormăie ursul (mor, mor, mor). 
(2) Doi – răcneşte leul (ror, ror, ror).
(3) Trei – strigă uriaşul (uau, uau, uau).
(4) Dar David nu se teme (nu, nu, nu).

Semne: (1) Ridică un deget, mormăie ca un urs. (2) 
Ridică două degete; răcneşte ca un leu. (3) Ridică 
trei degete; ridică-te în picioare şi aruncă-ţi braţele în 
aer. (4) Stai jos şi mişcă-ţi capul şi degetul în semn de 
negaţie. 
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        D

Ori de câ te ori mă

 G D

tem,

    
A7

eu mă în cred în

  D

Ti ne.- - -
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     D

Ori de câ te ori mă

 G D

tem,

    
A7

eu mă în cred în

Fine

  
D

Ti ne.

 
Eu mă- - -

 10

    G

voi lă u da cu

    
D

Dum ne zeu, cu al

    
A7

Său Cu vânt, da, al

    
D

Său Cu vânt. Mă în- - - - - - -

 14

     G

cred în Dum ne zeu i

  
D b m

nu mă tem,

    
e m A7

nu mă tem de ni

D.S. al Fine


D

mic.- - -

EU MĂ ÎNCRED ÎN TINE

Susan Strohschein

© 2003 Folosit cu permisiunea compozitorului. Cântarea este tipărită i înregistrată în colecŃia "Lumină pe cărarea mea", 
Editura Jubilate, www.jubilate.ro

Psalmul 56: 3-4

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

Eu cred în Scriptură
Nu sunt mare ca munţii cei înalţi
Cap și umeri, mâini, picioare 

Dumnezeu-Tatăl (Versurile, simbolurile şi notele cântecului se găsesc în pachetul seriei de lecţii „Isus, Fiul lui Dumnezeu, pe 
înţelesul preşcolarilor“.)

Cântece – versuri, melodie şi semne

© Folosit cu permisiunea compozitorului. Cântarea se găsește pe CD cu voci și instrumente, CD cu negative și cartea cu partitura pentru pian și 
acorduri pentru chitară, publicată de Fundația Jubilate, Oradea, www.jubilate.ro

(Versurile, simbolurile, notele şi semnele cântecelor alăturate se găsesc în pachetul 
seriei de lecţii „Creaţia pe înţelesul preşcolarilor“.)

(1) Cine a creat (2) stelele pe cer?
|: Stelele. :|
(1) Cine a creat stelele pe cer?
(3) Domnul Dumnezeu.

(1) Cine a creat (4) pasărea să zboare?
|:Pasărea. :|
(1) Cine a creat (4) pasărea să zboare?
(3) Domnul Dumnezeu.

(1) Cine a creat (5) peştele să-noate?
|:Peştele. :|
(1) Cine a creat (5) peştele să-noate?
(3) Domnul Dumnezeu.

(1) Cine ne-a creat (6) pe noi pe toţi?
|:Pe noi pe toţi. :|
(1) Cine ne-a creat (6) pe noi pe toţi?
(3) Domnul Dumnezeu.

Cine a creat stelele pe cer 
(Versurile, simbolurile, notele şi semnele cântecului se găsesc în materialul pentru această serie de lecţii.)
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(1) Cine a creat (2) stelele pe cer,
(4) Pasărea, (5) peştele?
(1) Cine ne-a creat (6) pe noi pe toţi?
(3) Domnul Dumnezeu.

Cine a creat stelele pe cer

Când mă rog
(Versurile, simbolurile și notele cântecului se găsesc în materialul pentru această serie de lecţii.)

Semne: (1) Deschide-ţi palmele şi ridică braţele, 
exprimând mirarea. (2) Închide şi deschide 
pumnul, cu degetele răsfirate. (3) Arată în sus. (4) 
Încrucişează-ţi mâinile în dreptul încheieturilor şi 
flutură degetele. (5) Unește-ţi palmele şi mimează 
mişcarea peştelui. (6) Arată spre copiii din grup. 

Când mă rog 
Domnul răspunde: „Da“.
Uneori răspunde: „Așteaptă“.
Alteori spune: „Nu“,

Pentru ca mă iubește,
Dar eu știu că El
Răspunde când mă rog.

Cântece – versuri, melodie şi semne
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Cântece – versuri, melodie şi semne (continuare)

Semne: (1) Ridică degetul arătător. (2) Pune degetul arătător la gură. (3) Arată în sus. (4) Pune-ți palma streașină la frunte. 
(5) Pune-ți degetul arătător la ochi. (6) Pune-ți degetul arătător la ureche. (7) Închide și deschide palma. (8) Pune-ți mâna pe 
picior. (9) Pune-ți mâna la inimă.

Ai grijă 
(Versurile, simbolurile, notele şi semnele cântecului se găsesc în materialul pentru această serie de lecţii.)

|: (1) Ai grijă (2) gură mică ce vorbeşti, :| 
(3) Căci Părintele cel sfânt
(4) Vede tot ce-i pe pământ.
(1) Ai grijă (2) gură mică ce vorbeşti.

|: (1) Ai grijă (5) ochişor unde priveşti, :|
(3) Căci Părintele cel sfânt
(4) Vede tot ce-i pe pământ.
(1) Ai grijă (5) ochişor unde priveşti.

|: (1) Ai grijă (6) urechiuşă ce asculţi, :|
(3) Căci Părintele cel sfânt
(4) Vede tot ce-i pe pământ.
(1) Ai grijă (6) urechiuşă ce asculţi.

|: (1) Ai grijă (7) mână mică ce lucrezi, :|
(3) Căci Părintele cel sfânt
(4) Vede tot ce-i pe pământ.
(1) Ai grijă (7) mână mică ce lucrezi.

|: (1) Ai grijă (8) picioruş pe unde calci, :|
(3) Căci Părintele cel sfânt
(4) Vede tot ce-i pe pământ.
(1) Ai grijă (8) picioruş pe unde calci.

|: (1) Ai grijă (9) inimioară ce iubeşti, :|
(3) Căci Părintele cel sfânt
(4) Vede tot ce-i pe pământ.
(1) Ai grijă (9) inimioară ce iubeşti.
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Cântece – versuri, melodie şi semne (continuare)

(1) Cioc, cioc, cioc şi (2) bum, bum, bum
(0) Noe construiește-acum
(3) Arcă pentru animale
(4) Şi pentru familia sa.
 
(5) Haideți în corabie,  (0) vin vacile, mu-mu-mu 
(5) Haideți în corabie, (6) ploaia se apropie. 

(5) Haideți în corabie, (0) vin ciorile, cra-cra-cra,
(5) Haideți în corabie, (6) ploaia se apropie. 

(5) Haideți în corabie, (0) vin gâștele, ga-ga-ga,
(5) Haideți în corabie, (6) ploaia se apropie. 

(6) Haideți în corabie, (0) vin oile, be-be-be                                                                               
(5) Haideți în corabie, (6) ploaia se apropie. 

(0) Niciun semn (1) Mişcă-ţi braţul drept, în sus şi în jos, ca şi cum ai bate cuie. (2) Mişcă-ţi braţul stâng, ca şi cum ai 
bate cuie. (3) Formează cu palmele un semicerc, pentru a arăta fundul unei corăbii. (4) Formează cu palmele un cerc pe 
orizontală. (5) Mişcă-ţi ambele braţe ca şi cum ai chema pe cineva. (6) Mişcă-ţi braţele de sus în jos, fluturându-ţi degetele. 

Cioc, cioc, cioc şi bum, bum, bum
(Versurile, simbolurile, notele şi semnele cântecului se găsesc în materialul pentru această serie de lecţii.)



17

Promisiunile lui Dumnezeu, pe înţelesul preşcolarilor

Lecţia 1
Noe construieşte o corabie

Text	biblic	
pentru	
învăţător

Geneza 1:1, 31 / Geneza 6:5 – 7:9 / Faptele ap. 17:24 / 2 Petru 2:5

Adevăr	central Dumnezeu face întotdeauna ceea ce spune

Aplicaţie Nemântuit și Mântuit: Crede ceea ce spune Dumnezeu în Biblie.

Verset	de	
memorat

„Oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.“ 
(Romani 10:13)

Programul	întrunirii De	ce	ai	nevoie Ce	să	faci

Bun venit

 w CD cu muzică şi CD 
player

 w ecusoane (pag. 77), unul 
pentru fiecare copil

 w oval pentru faţă (pag. 
78), unul pentru fiecare 
copil 

 w creioane şi markere

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

Activitate „Îmi desenez faţa“
Dă fiecărui copil o foaie de hârtie cu 
un oval. Pune-i să-şi deseneze faţa, şi să 
coloreze ochii în culoarea pe care o au 
în realitate. După ce au desenat, scrie 
pe desenul fiecărui copil numele lui: 
„Dumnezeu iubeşte pe ____“. Faptul că 
vorbeşti cu ei despre desenele lor te ajută 
să-i cunoşti mai bine.

Închinare

 w CD cu muzică şi 
CD player; versurile 
cântecelor (pag. 13–16)

 w cântec: „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 ne iubeşti. Îţi mulţumim 
pentru promisiunile Tale. Îţi mulţumim 
că ne-ai dat ochi, ca să vedem. În Numele 
Domnului Isus, Amin.“

Cântec „Ai grijă“ (strofa 2)
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 PPRO-e, PPRO-f, 
PPRO-g and PPRO-h

w instrucţiuni (pag. 20)
w semne (pag. 12) 
w sfoară sau cordon 

(lungime – 150 cm)

Verset Romani 10:13
Repetare „Verset cu semne“
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Programul	întrunirii De	ce	ai	nevoie Ce	să	faci

Înviorare

Activitate „Văd culori“
Pune-i pe copii să facă următoarele 
exerciţii, în timp ce le arăți obiecte de 
următoarele culori:
Să meargă pe loc (roşu) 
Să sară (albastru). 
Să sară într-un picior (galben). 
Să alerge pe loc (maro). 
Să meargă în vârful picioarelor (verde).

Lecţie biblică

 w textul lecţiei (pag. 22)
 w imaginile PPRO1-1, 

PPRO1-2, PPRO1-3, 
PPRO1-4, PPRO1-5 și 
PPRO1-6

 w PPRO-a, PPRO-b, 
PPRO-c și PPRO-d, 

 w PPRO-e, PPRO-f, 
PPRO-g și PPRO-h

 w CD cu muzică şi 
CD player; versurile 
cântecelor (pag. 13-16) 

 w simboluri pentru 
cântecul: „Eu cred în 
Scriptură“

 w sacoşă cu animale 
jucărie din plastic/lemn 

 w morcovi, banane, mere 
şi măsline

Lecţia „Noe construieşte o corabie“
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 În corabie (pag. 80), 
una pentru învăţător, 
fotocopiată pe carton

w plic
w întrebări (pag. 26)

Joc „Alege un animal“
Decupează pătratele cu animale şi pune-
le într-un plic. Pune întrebări copiilor. 
Când un copil răspunde corect la o 
întrebare, vine și ia un animal din plic 
şi îl arată copiilor. Toţi copiii din clasă 
imită sunetul sau acţiunile animalului 
respectiv, după care imaginea cu 
animalul este pusă înapoi în plic. Jocul 
continuă până când copiii răspund la 
toate întrebările.

Prezentarea 
Evangheliei

w instrucţiuni (pag. 21)
w PPRO-f, PPRO-g și 

PPRO-h
w PPRO-a, PPRO-b, 

PPRO-c și PPRO-d 
(optional)

Prezentarea 
Evangheliei

„Romani 10:13“
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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 corăbii (pag. 79), una 
pentru fiecare copil

 w culori, carioci
 w abţibilduri cu animale, 

câteva perechi de 
animale pentru fiecare 
copil

 w fişă de lucru manual, 
una pentru fiecare copil

 w plastilină (pag. 8)

Lucru manual Animale din corabie
Pune-i pe copii să coloreze corabia. Dă 
fiecărui copil câteva abțibilduri cu perechi 
de animale, pe care să le lipească în corabie. 

Fişă de lucru „Noe construieşte o corabie“
Pune-i pe copii să coloreze animalele care 
se urcă în corabie. 

Plastilină „Două de acelaşi fel“
Îndrumă-i pe copii, arătându-le cum să 
facă diferite animale, câte două de acelaşi 
fel.

Activitate de îmbogăţire 
(alege una)

w pătrate cu animale (pag. 
80),  una pentru fiecare 
copil

w pătrate libere (pag. 81), 
una pentru fiecare copil 

w creioane colorate
w foarfece
w lipici
w pungă cu câte una 

din fiecare imagine cu 
animale

Activitate „În corabie“ 
Pune-i pe copii să coloreze animalele, 
să le decupeze şi să le lipească în orice 
ordine pe foaia cu pătrate libere. La joc, 
învăţătorul trage din pungă un animal 
şi îl arată copiilor. Fiecare copil trebuie 
să găsească acel animal pe foaia lui şi 
să-l încercuiască. Atunci când un copil 
formează o linie de trei (în orice direcţie) 
animale încercuite, strigă: „În corabie“. 
Jocul continuă până când învățătorul 
scoate din pungă toate imaginile.

Joc de roluri „Şarada animalelor“
Mimează acţiunile unui animal, şi cere 
copiilor să ghicească ce animal mimezi. 
Apoi copiii poate vor să facă şi ei aceasta, 
pe rând, în timp ce restul clasei încearcă 
să ghicească ce animal mimează.
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Predarea	versetului	de	memorat
Verset de memorat

„Oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.“ (Romani 10:13)

Introducere
Imaginează-ţi că te-ai încurcat într-o sfoară lungă. 
Arată-le copiilor aceasta, înfăşurându-ţi în jurul încheieturilor o sfoară 
lungă sau un cordon. 
Poate trebuie să chemi pe cineva să te elibereze. 
Biblia ne spune pe Cine trebuie să chemi, ca să te elibereze de păcat. 

Prezentare
Cuvintele scrise în Biblie sunt împărţite în versete. Fiecare verset din 
Biblie are o adresă, ca să-l găsim mai uşor. Versetul de astăzi se găseşte 
la Romani 10:13.
Spune adresa de trei ori: prima dată cu mâinile încrucişate (la încheieturi), 
apoi paralele, apoi ridică mâinile ca pentru a exprima exuberanţa. 
Cere unui copil să te ajute să găseşti versetul, deschizând Biblia la un semn de 
carte pe care l-ai pus la Romani 10:13. Citeşte versetul, apoi arată simbolurile 
PPRO-e, PPRO-f, PPRO-g și PPRO-h.

Explicare
„Oricine … – tu, eu, oricine vrea să-L cheme.
… va chema … – a chema înseamnă a vorbi cu cineva. Poţi să vorbeşti 
cu Dumnezeu prin rugăciune. 
… Numele Domnului … – „Domnul“ reprezintă aici pe Domnul Isus. 
A chema Numele Domnului înseamnă a crede în El ca Mântuitor, a 
crede că El te eliberează, te scapă de păcat. 
… va fi mântuit“ – cei ce Îl cheamă pe Domnul Isus ca Mântuitor vor 
fi eliberaţi de păcatele lor, mântuiţi. Păcatul aduce necaz şi întristare. 
Dumnezeu trebuie să pedepsească păcatul. Toţi oamenii merită să 
fie pedepsiţi pentru păcatele lor, şi să fie despărţiţi pentru totdeauna 
de Dumnezeu. Este foarte trist să fii despărţit de Dumnezeu. Dar 
Dumnezeu a promis că îi mântuieşte pe oameni (îi eliberează de 
păcatele lor), dacă ei cheamă Numele Domnului.

Aplicare
Nemântuit:   Dumnezeu vrea să te mântuiască. Domnul Isus a fost 

pedepsit pentru păcatele tale când a murit pe cruce. 
El a înviat şi El este singurul Mântuitor. Dacă ştii că 
ai păcătuit, îţi pare rău, şi crezi în Domnul Isus, vei fi 
mântuit, eliberat de păcat. 

Mântuit:  Dacă deja ai crezut în Domnul Isus ca Mântuitor, 
mulţumeşte-I lui Dumnezeu că El te iubeşte şi te-a 
mântuit. 

Repetare
„Verset cu semne“

Repetă versetul, în timp ce faci semnele (pag. 12). Apoi arată copiilor 
simbolurile şi spuneţi-l din nou împreună.  
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Prezentarea	Evangheliei
Romani 10:13

Arată planşa PPRO-f

Ştii Cine a făcut lumea şi toate lucrurile din ea? (Dumnezeu) Da, 
Dumnezeu este Creatorul (Făcătorul) tuturor lucrurilor. Dumnezeu a 
făcut fiecare copil şi te-a făcut şi pe tine. Biblia ne spune că Dumnezeu 
iubeşte lumea (Ioan 3:16). Dumnezeu ştie totul despre tine. Dumnezeu 
ştie şi despre lucrurile rele pe care le faci, şi pe care El le numeşte păcate. 
Te-ai născut păcătos şi continui să păcătuieşti. Tu gândeşti, spui şi faci 
lucruri care nu-I plac lui Dumnezeu. 
Vorbeşte despre planşele PPRO-a, PPRO-b, PPRO-c  şi PPRO-d.

Toţi oamenii păcătuiesc (Romani 3:23). Dar Dumnezeu totuşi te iubeşte 
aşa cum eşti. 

Datorită marii Sale iubiri pentru tine, El a găsit o cale ca tu să fii iertat.
Arată planşa PPRO-g

Dumnezeu te-a iubit atât de mult, încât a trimis pe Fiul Său, Domnul 
Isus, din cer, la noi pe pământ. El S-a născut ca un copilaş. Apoi a crescut, 
a fost un băieţel ca tine, apoi a ajuns adult. A trăit o viaţă desăvârşită – nu 
a păcătuit niciodată, nici măcar o dată. Dar El a vrut să moară pe cruce, 
ca să plătească pentru păcatele noastre. Aceasta a fost pedeapsa pe care 
Dumnezeu I-a dat-o Domnului Isus pentru păcatele tuturor oamenilor din 
lume. Isus a fost pus într-un mormânt (peşteră), dar după trei zile a înviat. 
Biblia spune: „Pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru 
noi.“ (Romani 5:8). Dumnezeu ştia că noi nu vom putea fi niciodată fără 
păcat, aşa cum este Domnul Isus, de aceea, Domnul Isus, fiindcă ne-a 
iubit atât de mult, a murit ca să ne elibereze de păcatele noastre. 
Arată planşa PPRO-h

Uneori, pentru a împiedica un întemniţat să facă ce vrea, este legat cu 
lanţuri. Dar dacă judecătorul hotărăşte că respectivul nu a făcut ceva 
rău, lanţurile îi sunt dezlegate şi întemniţatul este eliberat. A fi eliberat 
de păcat este cu mult mai mult decât aceasta! Isus este Mântuitorul, El, 
Cel care a fost pedepsit de Dumnezeu pentru păcatele tale. Când crezi în 
El ca Mântuitor, lucrurile rele pe care le-ai făcut sunt iertate, iar tu eşti 
mântuit, eliberat de păcat. 
Spuneţi împreună Romani 10:13

Dacă vrei să-L chemi pe Domnul Isus, dar nu ştii cum, spune-mi şi te voi 
ajuta (menţionează locul şi timpul).
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Lecţia	–	partea	1
Cântec: „Cine a creat stelele pe cer“

Planşa PPRO1-1
Dumnezeu este marele Creator a tot ceea ce există. Dumnezeu a făcut 
munţii şi copacii. Dumnezeu a făcut apa, şi peştii care înoată în ea. 
Dumnezeu a făcut uscatul şi plantele care cresc pe el. Dumnezeu a făcut 
păsările şi animalele. Haideţi să spunem numele câtorva dintre ele. 
Să ai o pungă cu animale jucărie. Cere copiilor să scoată câte un animal şi să-i spună 
numele. Fii pregătit să-i ajuţi, dacă ei nu ştiu numele. 

Dumnezeu a creat oamenii, ca ei să locuiască pe pământ şi să se bucure 
de toate lucrurile minunate pe care le-a făcut El. Şi tu şi eu putem să 
facem lucruri, dar noi nu putem să creăm lucruri din nimic, aşa cum 
a făcut Dumnezeu.

Planşa PPRO1-2
Biblia ne spune că a existat un timp înainte ca Dumnezeu să facă 
lumea – un timp în care a existat doar Dumnezeu. 

Dumnezeu-Tatăl, Dumnezeu-Fiul şi Dumnezeu-Duhul Sfânt împreună 
sunt Dumnezeu. El este un Dumnezeu în trei Persoane. Dumnezeu este 
sfânt, fără păcat şi desăvârșit în orice fel. Dumnezeu ştie întotdeauna 
ce trebuie să facă şi întotdeauna face ceea ce este bine. Să spunem pe 
degete cele Trei Nume ale lui Dumnezeu. 
Repetaţi Numele împreună, numărând pe degete în timp ce spuneţi fiecare Nume. 

Cântec: „Dumnezeu-Tatăl“

Dumnezeu a avut un plan minunat, de a umple lumea cu oameni. 
Planul lui Dumnezeu a fost ca bebeluşii să se nască, şi să crească în 
familii care să-i iubească şi să se îngrijească de ei. Când copiii cresc 
mari, se căsătoresc şi au familiile lor. 

Când lumea era abia creată, Dumnezeu S-a uitat la toate lucrurile 
pe care le-a făcut, şi a văzut că erau bune. Totul era perfect. Dar 
primul bărbat şi prima femeie, Adam şi Eva, au păcătuit împotriva lui 
Dumnezeu, şi lumea n-a mai fost un loc perfect. Adam şi Eva au avut 
copii, şi copiii lor, la rândul lor, au avut copii şi în curând în lume 
erau mulţi oameni, dar niciunul dintre ei nu era fără păcat. Toţi se 
născuseră cu dorinţa de a păcătui. Tu şi eu ne-am născut cu dorinţa de 
a păcătui. Biblia spune că „nu este niciun om neprihănit (fără păcat), 
nici unul măcar“ (Romani 3:10). Niciunul dintre noi nu poate să facă 
tot timpul ceea ce este bine, fiindcă ne-am născut cu această dorinţă 
de a face lucruri păcătoase. 
Spune-le despre următoarele exemple de păcate sau discutaţi despre planşele PPRO-a, 
PPRO-b, PPRO-c şi PPRO-d.

Înşeli vreodată, atunci când te joci cu prietenii tăi, ca să câştigi jocul 
sau competiţia? Iei vreodată ceva ce nu-ţi aparţine? Dumnezeu numeşte 
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lucrul acesta furt. Înşelăciunea şi furtul sunt păcate. Când păcătuieşti, 
poate părinţii tăi te pedepsesc interzicându-ţi să te joci cu ceea ce îţi 
place. Dar şi Dumnezeu trebuie să pedepsească păcatul. Din cauza 
păcatului, tu şi eu merităm să fim despărţiţi de Dumnezeu pentru 
totdeauna. Totuși, datorită dragostei lui Dumnezeu, poţi să fii iertat 
şi mântuit de pedeapsa Lui.

Partea	2
Planşa PPRO1-3
Crezi că Dumnezeu ştia că oamenii păcătuiesc împotriva Lui? 
Dumnezeu vede tot ceea ce se întâmplă în lume. Biblia ne spune că 
Dumnezeu a văzut cât de răi deveniseră oamenii. Dumnezeu era foarte 
trist că oamenii pe care El îi făcuse Îl nesocoteau, şi se purtau între ei 
cu ură şi cruzime. Dumnezeu îi vedea pe toţi oamenii. El îi vedea şi 
pe adulţi şi pe copii. 
Pune-i pe copii să descrie acţiunea din imagine. 

Dumnezeu a văzut că ei nu-L ascultau, şi erau răi unii cu alţii. A văzut 
că ei păcătuiau în mod intenţionat împotriva Lui. Dumnezeu S-a 
întristat când a văzut tot păcatul din lume. 
Fă o faţă tristă. 

Oamenii nu-L iubeau pe Dumnezeu și nu ascultau de El. De aceea, 
Dumnezeu a hotărât că sosise timpul să-i pedepsească pe toţi păcătoşii 
şi întreaga lume într-un mod foarte neobişnuit. 

Dar Dumnezeu a văzut că Noe era diferit de ceilalţi oameni. 
Fă o faţă veselă. 

Cu toate că şi Noe păcătuia uneori, Noe îl iubea pe Dumnezeu şi căuta 
să-L asculte. Biblia spune că: „Noe a căpătat milă înaintea Domnului.“
Citeşte Geneza 6:8 din Biblie. 

Dumnezeu nu avea să-l pedepsească pe Noe, pentru că el asculta de 
Dumnezeu. 

Planşa PORO1-4
Dumnezeu i-a spus lui Noe să construiască o corabie din lemn, care 
să aibă trei etaje. 

Arată cu mâinile un etaj, două, trei. 

Dumnezeu i-a dat lui Noe toate instrucţiunile necesare pentru 
construirea corăbiei. El i-a spus cât de lungă, cât de lată şi cât de înaltă 
trebuie să fie corabia. 

Întinde-ţi mâinile pentru a arăta acestea. 

Dumnezeu i-a spus lui Noe ce lemn să folosească şi cu ce să-l acopere, 
astfel ca apa să nu intre în corabie. Dumnezeu i-a spus lui Noe şi cum 
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să facă uşa, fereastra şi camerele pentru această corabie foarte mare. 
Mimează că tai copaci, ciopleşti buşteni şi baţi cuie în scânduri. 

Dumnezeu i-a spus lui Noe că El va pedepsi păcatul într-un fel foarte 
neobişnuit. El va trimite un potop, care va distruge tot ce este pe 
pământ, şi odată cu aceasta şi pe oamenii păcătoşi. Dar Dumnezeu i-a 
spus lui Noe că familia lui şi multe animale vor fi scăpate, cu ajutorul 
corăbiei. Ei trebuiau să facă așa cum le-a spus Dumnezeu, și să ia cu 
ei în corabie multe animale. 

Noe şi familia lui nu văzuseră niciodată înainte ploaie. În timpul acela 
apa era doar în râuri şi în mări. Apa nu ieşise niciodată din matcă şi nu 
inundase porţiuni mari de pământ. Poate că Noe nu văzuse nici măcar 
o barcă înainte! Dar Noe a crezut Cuvântul lui Dumnezeu şi a ascultat 
de El. Noe şi familia lui a construit corabia şi a depozitat mâncare în 
ea, aşa cum îi spusese Dumnezeu. 

Şi tu şi eu trebuie să credem Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu 
întotdeauna face ceea ce a spus că va face. El este aşa de puternic 
încât Îşi poate ţine întotdeauna promisiunile. Astăzi noi ştim ce a 
spus Dumnezeu citind Biblia şi ascultându-i pe oameni explicând-o 
şi spunându-ne întâmplări din ea. Când vii la grup aici, tu auzi ce 
spune Dumnezeu. Trebuie să-L crezi, pentru că El Îşi ţine întotdeauna 
promisiunile. 

Cântec: „Eu cred în Scriptură“

Partea	3
Planşa PPRO1-5
Noe şi familia lui (soţia lui, trei fii şi soţiile lor) au crezut ceea ce le-a spus 
Dumnezeu, şi de aceea lucrau la construirea corăbiei. Ei i-au avertizat pe 
ceilalţi oameni de pedeapsa pe care o va trimite Dumnezeu în curând, 
din cauza păcatelor lor. Noe le-a spus celorlalţi adevărul despre calea 
lui Dumnezeu, şi despre faptul că trebuie să renunţe la căile lor rele. 
Dumnezeu vrea ca toţi oamenii să fie salvaţi de la pedeapsa pentru păcat. 

Şi tu poţi să fii salvat de la pedeapsa pentru păcat. 
Dacă ai predat versetul, spuneţi împreună Romani 10:13. Foloseşte ajutoarele vizuale 
PPRO-e, PPRO-f, PPRO-g şi PPRO-h.

Dumnezeu ne iubeşte atât de mult, încât L-a trimis pe Domnul Isus 
în lume, ca să fie pedepsit pentru păcatele noastre. Isus este Fiul lui 
Dumnezeu. El a venit din cer pe pământ. S-a născut ca un copilaş, a 
crescut şi a ajuns adult. Isus întotdeauna a făcut ceea ce este bine. El 
nu a păcătuit niciodată, totuşi a luat de bună voie asupra Lui pedeapsa 
pentru păcatele mele şi ale tale, murind pe cruce ca să plătească pentru 
ele. Biblia spune: „… pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit 
pentru noi“ (Romani 5:8). După ce Domnul Isus a murit, a fost 
îngropat, dar după trei zile a înviat. Isus este Mântuitorul – Singurul 
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care poate să ne mântuiască, să ne scape de pedeapsa pentru păcat. 
Şi tu poţi să fii mântuit, să scapi de pedeapsa pe care o meriţi pentru 
păcatele tale, şi astfel să nu mai fi despărţit de Dumnezeu.

Cântec: „Eu cred în Scriptură“ (strofele 1-5). Cântaţi stând în picioare.

Noe şi familia lui au crezut promisiunea lui Dumnezeu că îi va salva 
de potopul care avea să vină. Ei L-au ascultat şi au făcut ceea ce El le-a 
spus să facă. 

Poate că în timp ce munceau îşi spuneau unul altuia: „Îţi mulţumim, 
Doamne, că ne iubeşti! Îţi mulţumim, Doamne, că ne-ai spus cum să 
construim această corabie! Îţi mulţumim, Doamne, că ne-ai promis 
că ne vei salva de la pedeapsa prin potop!“

Noe a crezut promisiunile lui Dumnezeu. Biblia spune că Noe a făcut 
tot ce i-a spus Dumnezeu să facă (Geneza 6:22 şi 7:5). Noe a avut 
încredere în Dumnezeu, că El îi va salva familia. 

Dacă ai crezut în Isus ca Mântuitor, mulţumeşte-I lui Dumnezeu pentru 
promisiunile Lui. Mulţumeşte-I că a promis că iartă de păcate pe cei 
ce cheamă Numele Domnului. 

Planşa PPRO1-6
Noe a făcut tot ce i-a spus Dumnezeu să facă, şi corabia a fost terminată. 
Camerele pentru animale, pentru mâncare şi pentru familia lui Noe 
erau gata. Ei au adus mâncarea în corabie. 
Dă copiilor să guste din mâncarea pe care poate Noe a adus-o în corabie (ex. morcovi 
pentru iepuri, banane pentru maimuţe, mere pentru cai şi măsline pentru familia lui).

Dumnezeu i-a spus lui Noe să aducă în corabie câte două animale (tata 
şi mama) de fiecare fel. Din anumite animale şi păsări, Dumnezeu i-a 
spus să aducă câte şapte. Dumnezeu a creat toate animalele. Dumnezeu 
stăpâneşte peste animale şi El a putut să facă astfel încât toate acele 
animale să vină la corabie fără să se mănânce unele pe altele sau să atace 
pe Noe şi familia lui. Dumnezeu are puterea să-Şi ţină întotdeauna 
promisiunile. 

Cântec: “Cioc, cioc, cioc şi bum, bum, bum“

Noe şi familia lui aveau să fie în siguranţă în corabie, atunci când avea 
să vină potopul. Noe putea să-I mulţumească lui Dumnezeu pentru 
promisiunea Lui că-l iubeşte şi că îi va salva familia de la potop. Şi 
noi putem să-I mulţumim pentru promisiunile pe care El ni le-a făcut 
în Biblie. Noi trebuie să credem tot ce ne-a spus El, exact în acelaşi 
fel cum Noe L-a crezut pe Dumnezeu, când El i-a spus că va trimite 
potopul pe pământ.

Cântec: „Eu cred în Scriptură“ (strofele 1-6). Cântaţi stând în picioare. 
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Întrebări	de	recapitulare
Verset de memorat

1     Cine poate să cheme Numele Domnului pentru a fi mântuit? 
(tu, eu, oricine) 

2     Cine este Domnul care poate să ne mântuiască? (Domnul Isus)

3     Din ce poate Domnul Isus să ne mântuiască? (din păcat şi 
pedeapsa lui)

Lecţia (părţile 1-3)

1    Spune câteva din lucrurile create de Dumnezeu? (Sunt posibile mai 
multe răspunsuri. Exemplele date în acest text sunt: munţii, copacii, 
apa, uscatul, plantele, peştii şi animalele.)

2    Dumnezeu este un Dumnezeu în Trei Persoane. Care sunt aceste 
Persoane? (Dumnezeu-Tatăl, Dumnezeu-Fiul, Dumnezeu-Duhul 
Sfânt)

3    Cine te-a creat şi te iubeşte? (Dumnezeu)

4    Ce a spus Dumnezeu când a văzut tot păcatul din lume? (A spus 
că îi va pedepsi pe oameni.)

5    Ce i-a spus Dumnezeu lui Noe să construiască? (o corabie)

6     În ce fel avea Dumnezeu să pedepsească oamenii? (printr-un potop)

7   Cine a crezut promisiunea lui Dumnezeu că vor fi salvaţi de la 
potop? (Noe şi familia lui.) 

8    Ce au adus Noe şi familia lui în corabie? (mâncare, câte două din 
fiecare fel de animal, şi din altele câte şapte)

9     Dacă ai crezut în Domnul Isus ca Mântuitor, care sunt câteva din 
promisiunile pentru care poţi să-I mulţumeşti lui Dumnezeu? (Că 
te iubeşte, că te iartă de păcate şi de pedeapsa veşnică a păcatului.)

Prezentarea Evangheliei

1     Cine a păcătuit? (tu, eu, toţi oamenii)

2     Cine a luat asupra Lui pedeapsa pentru păcatele noastre, murind 
pe cruce? (Domnul Isus) 

3    Ce trebuie să faci ca să fii mântuit, să ai păcatele iertate? (Să crezi 
în Domnul Isus ca Mântuitor). Foloseşte această întrebare pentru 
a recapitula învăţătura despre mântuire. Spune copiilor că pot să 
se roage: „Doamne, ştiu că am păcătuit. Cred că Domnul Isus a 
murit pentru păcatele mele, şi că a înviat. Te rog, iartă-mi păcatele 
şi fă-mă un copil al Tău. În Numele Domnului Isus. Amin.“
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Lecţia 2
Noe şi familia lui sunt salvaţi de la potop

Text	biblic	
pentru	
învăţător

Geneza 6:5 – 8:22 / Faptele ap. 17:24 / 2 Petru 2:5

Adevăr	central Dumnezeu a promis că-i mântuieşte pe cei care cred în Isus

Aplicaţie Nemântuit: Crede în Domnul Isus ca Mântuitor. 
Mântuit:     Mulţumeşte-I lui Dumnezeu că eşti în siguranţă în familia Lui

Verset	de	
memorat Recapitulează Romani 10:13

Programul	întrunirii De	ce	ai	nevoie Ce	să	faci

Bun venit

 w CD cu muzică şi CD 
player

 w ecusoane (pag. 77), unul 
pentru fiecare copil

 w o înregistrare cu diferite 
sunete (opţional)

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

Activitate „Joc de ascultare“

Învăţătorul începe jocul mimând sunetul 
pe care îl face un animal, obiect sau 
acţiune. Copiii încearcă să ghicească ce 
este acel sunet. Apoi pot să mimeze şi ei, 
pe rând, diferite sunete.

Închinare

 w CD cu muzică şi 
CD player; versurile 
cântecelor (pag. 13-16)

 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 ne iubeşti şi vrei să 
ne mântuieşti. Îţi mulţumim că ne-ai 
dat urechi, ca să putem să auzim Vestea 
Bună despre Domnul Isus. În Numele 
Domnului Isus, Amin.“

Cântec „Ai grijă“ (strofele 2-3)
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 PPRO-e, 
PPRO-f, PPRO-g și 
PPRO-h 

 w instrucţiuni (pag. 30)
 w semne (pag. 12)

Verset Romani 10:13
Repetare „Verset cu semne“
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Programul	întrunirii De	ce	ai	nevoie Ce	să	faci

Înviorare

 w CD cu muzică şi CD 
player;

Activitate „Urmează conducătorul“
Spune copiilor că în timp ce cântă muzica, 
ei trebuie să facă ce faci tu (ex. mergi pe 
loc, sari, sari într-un picior, sari în celălalt 
picior, alergi pe loc, mergi în vârful 
picioarelor). Când se opreşte muzica, stai 
nemişcat. 

Lecţie biblică

 w textul lecţiei (pag. 32)
 w imaginile PPRO2-1, 

PPRO2-2, PPRO2-3, 
PPRO2-4, PPRO2-5 și 
PPRO2-6

 w PPRO-a, PPRO-b, 
PPRO-c și PPRO-d

 w PPRO-e, PPRO-f, 
PPRO-g și PPRO-h

 w CD cu muzică şi 
CD player; versurile 
cântecelor (pag. 13-16)

 w simbolurile cântecelor: 
„Eu cred în Scriptură“ 
şi „Nu sunt mare ca 
munţii cei înalţi“

 w barcă mică 
 w plastilină
 w tavă de copt
 w pahare şi apă

Lecţia „Noe şi familia lui sunt salvaţi de la potop“
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 fâşii de hârtie în culorile 
curcubeului, cărora li 
s-a lipit pe spate hârtie 
de flanelograf/rolă de 
bucătărie

 w întrebări (pag. 36)

Joc „Construiește un curcubeu“
Când un copil răspunde corect la o 
întrebare, vine şi ia o fâşie, pe care o adaugă 
la curcubeu, pe tabla de flanelograf. 

Prezentarea 
Evangheliei

 w instrucţiuni (pag. 31)
 w PPRO-f, PPRO-g și 

PPRO-h
 w PPRO-a, PPRO-b, 

PPRO-c și PPRO-d 
(optional)

Prezentarea
Evangheliei

„Romani 10:13“ (recapitulare)
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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 cărticică (pag. 82-83), 
una pentru fiecare copil

 w creioane şi markere
 w fişă de lucru manual, 

una pentru fiecare copil
 w abţibilduri cu animale 

sau iarbă
 w plastilină (pag. 8)

Lucru manual „Dumnezeu Îş i  ţ ine  întotdeauna 
promisiunile“ – cărticică.
Pune-i pe copii să coloreze paginile din 
cărticelele lor. Întreabă-i ce promisiune 
este pe fiecare pagină.

Fişă de lucru
manual

„Noe şi familia lui sunt salvaţi de la potop“
Pune-i pe copii să lipească abţibilduri cu 
animale sau iarbă. 

Plastilină „Fă un curcubeu“
Ajută-i pe copii să facă un curcubeu. 

Activitate de îmbogăţire 
(alege una)

 w păpuşi pe degete (pag. 
84)

 w o pungă cu bucăți 
de lemn sau zăpadă 
artificială, lego etc. 
(orice piese cu care să se 
poată construi un altar)

Scenetă „Scenetă cu păpuşi pe degete“
Pune-i pe copii să spună lecţia sub formă 
de scenetă, folosind păpuşi pe degete. 

Joc „Construieşte un altar al laudei“
Pune-i pe copii să construiască un altar din 
„pietre“ din pungă. Când adaugă o piatră 
la altar, trebuie să-L laude pe Dumnezeu 
pentru ceea ce este El sau pentru ceva ce 
a făcut El.
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Predarea	versetului	de	memorat

Verset de memorat

„Oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.“ (Romani 
10:13)

Introducere

Să presupunem că facem o plimbare prin pădure. Ridică piciorul şi 
păşeşte peste un buştean, ca să nu te împiedici. Ocoleşte o groapă, 
ca să nu cazi în ea. Lasă-te în jos, ca să nu te loveşti de o creangă. 
Este bine să fii salvat de toate aceste pericole, dar Biblia ne spune 
cum să fim salvaţi de la un pericol mult mai mare. 

Prezentare
Citim despre aceasta în Romani 10:13.
Spuneţi împreună adresa de trei ori: sărind peste un buştean, ocolind 
o groapă şi lăsându-vă în jos ca să evitaţi o creangă. 
Cere unui copil să te ajute să găseşti versetul, deschizând Biblia la 
un semn pus la Romani 10:13. Citeşte versetul, apoi arată PPRO-e, 
PPRO-f, PPRO-g și PPRO-h.

Explicare
„Oricine va chema Numele Domnului … – poţi să-L chemi pe 
Domnul în rugăciune. Când chemi Numele Domnului înseamnă că 
ştii că El este Mântuitorul, Cel care poate să te salveze de pericolul în 
care te afli, şi anume, de a fi pedepsit pentru păcatul tău. Înseamnă 
că tu crezi că El a murit pentru păcatele tale şi a înviat. 
… va fi mântuit“ – cei ce cheamă Numele Domnului, sunt 
scăpaţi de pedeapsa pentru păcat. Păcatul îi desparte pe oameni de 
Dumnezeu acum şi pentru totdeauna. Este îngrozitor să fii despărţit 
de Dumnezeu. Dar El a promis că îi mântuieşte pe cei ce cheamă 
Numele Domnului Isus şi ei nu mai sunt despărţiţi de El. 

Aplicare
Nemântuit:  Dumnezeu vrea să te mântuiască. Isus a fost pedepsit 

pentru păcatele tale când a murit pe cruce. El a înviat. 
El este singurul Mântuitor. Dacă ştii că ai păcătuit şi îţi 
pare rău, cheamă Numele Domnului să te mântuiască 
de păcatele tale, şi atunci nu vei mai fi despărţit de 
Dumnezeu. Vei fi mântuit, iertat de păcate. 

Mântuit:  Dacă deja ai crezut în Isus ca Mântuitor, atunci ştii că 
El te-a mântuit, fiindcă El Îşi ţine promisiunile. 

Repetare
„Verset cu semne“

Repetă versetul, în timp ce faci semnele (pag. 12). Apoi arată 
simbolurile, şi spuneţi versetul împreună. 
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Prezentarea	Evangheliei
Romani 10:13 (recapitulare)
Arată planşa PPRO-f

 w Spuneţi-mi ce a creat Dumnezeu? (Lumea şi pe toţi oamenii; pe 
tine şi pe mine)

 w Pe cine iubeşte Dumnezeu? (lumea – Ioan 3:16) 
 w Ce ştie Dumnezeu despre tine? (totul; toate păcatele tale)
 w Ce este păcatul? (Tot ceea ce gândeşti, spui sau faci şi nu-I place lui 

Dumnezeu. Spune exemple sau discutaţi despre imaginile PPRO-a, 
PPRO-b, PPRO-c și PPRO-d.)

 w Cine păcătuieşte? (Toţi păcătuiesc – Romani 3:23)
 w Care este pedeapsa pentru păcat? (Să fii despărţit de Dumnezeu 

pentru totdeauna.)
 w Din ce vrea Dumnezeu să te salveze? (Din păcat şi de pedeapsa lui 

eternă.)
Arată planşa PPRO-g

 w Pe cine a trimis Dumnezeu pe pământ fiindcă ne-a iubit? (pe Fiul 
Său, Domnul Isus)

 w Cum a fost Domnul Isus pedepsit pentru păcatele mele şi ale tale? 
(A murit pe cruce – Romani 5:8.)

 w Ce S-a întâmplat cu Domnul Isus a treia zi după ce a fost îngropat? 
(A înviat.)

Arată planşa PPRO-h

 w Dacă un judecător hotărăşte că un întemniţat nu este vinovat, ce 
se întâmplă cu lanţurile lui? (Îi sunt luate şi el este eliberat.)

 w De ce trebuie să fim noi eliberaţi? (De puterea păcatului, care ne 
ţine legaţi.) 

 w Cum poţi să fii eliberat de puterea păcatului? (Crezând în Isus 
Hristos ca Mântuitor.)

 w Când spune Dumnezeu că lucrurile rele pe care le-ai făcut (păcatele 
tale) sunt iertate? (Când crezi în Isus ca Mântuitor.)

 w Când vei fi iertat de păcatele tale? (De îndată ce crezi în Isus ca 
Mântuitor. Când chemi Numele Domnului – Romani 10:13.)

Dacă ai întrebări despre cum să chemi Numele Domnului,  
spune-mi şi te voi ajuta. Voi fi … (menţionează locul şi timpul.)
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Lecţia	–	partea	1
Dă copiilor un raport despre vreme, spunându-le despre o furtună ameninţătoare, ex. 
vânt puternic, ploaie torenţială, tunete puternice şi fulgere în lanţ.

Ţi-a fost vreodată teamă, când ai auzit că se apropie o furtună 
puternică? 
Aşteaptă răspunsul copiilor. 

Fiecăruia îi este teamă uneori. Ce trebuie să faci când îţi este teamă? (Să te încrezi 
în Dumnezeu.)

Cântec: „Ori de câte ori mă tem“

Planşa PPRO2-1
Dumnezeu i-a spus lui Noe că va veni un potop îngrozitor. Noe L-a 
crezut pe Dumnezeu, pentru că tot ceea ce spune Dumnezeu este 
adevărat. Noe Îl iubea pe Dumnezeu şi se încredea în El. În timp ce 
Noe construia corabia, el i-a avertizat pe oameni despre potopul care 
avea să vină. 

„Va veni un potop“, le-a spus Noe oamenilor. „Este pedeapsa pentru 
păcatele voastre. Trebuie să credeţi în Dumnezeu şi să ascultaţi de El, 
altfel toţi veţi fi înecaţi!“

Dumnezeu a văzut că oamenii din timpul lui Noe erau foarte păcătoşi. 
Ei nu-L iubeau pe Dumnezeu şi nu ascultau de El. Dumnezeu S-a 
hotărât să-i pedepsească într-un mod foarte neobişnuit – un potop, 
prin care apa să acopere toate lucrurile de pe pământ. Potopul era 
pedeapsa lui Dumnezeu asupra tuturor oamenilor păcătoşi, care nu 
credeau în Dumnezeu. 

Biblia ne avertizează şi pe noi de pedeapsa pentru păcat – despărţirea 
de Dumnezeu pentru totdeauna. Păcat înseamnă tot ceea ce gândeşti, 
spui sau faci şi nu-I place lui Dumnezeu. Şi tu şi eu am păcătuit. De 
fapt, Biblia spune că „Nu este niciunul neprihănit, nici unul măcar“ 
(Romani 3:10). Nici unul dintre noi nu este destul de bun. 
Dă-le următoarele exemple de păcat sau discută cu ei imaginile PPRO-a, PPRO-b, 
PPRO-c şi PPRO-d.

Aţi umblat vreodată în geanta mamei şi aţi luat dulciuri din ea sau 
v-ați jucaţi cu lucrurile din ea, deşi mama v-a spus că nu aveţi voie?

Arată planşa PPRO-c.

Băieţilor, poate în timp ce mergeați cu mașina, aţi ciupit-o pe sora 
voastră ca s-o necăjiți, deși părinții voștri v-au spus să vă purtaţi frumos 
unul cu altul. 

A fi neascultător de părinţi este păcat, fiindcă Dumnezeu a spus: „Copii, 
ascultaţi în Domnul de părinţii voştri“ (Efeseni 6:1). Te-ai născut 
ştiind cum să păcătuieşti, şi faci asta cu ochii, urechile, mâinile, gura 
şi picioarele tale. 
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Cântec: „Ai grijă“. Cântaţi stând în picioare. 

Dumnezeu te iubeşte foarte mult, dar El trebuie să pedepsească păcatul. 
Tu şi eu merităm să fim despărţiţi de Dumnezeu pentru totdeauna, din 
cauza păcatelor noastre. Dar Dumnezeu a promis că va pregăti o cale 
prin care să putem să fim scăpaţi de pedeapsă. Dumnezeu a promis 
că-i mântuieşte pe cei ce cred în Isus. 

Planşa PPRO2-2
Dumnezeu i-a promis lui Noe că îl va salva de la potop, şi i-a mai 
spus că fiecare persoană şi animal care se vor afla în corabie vor fi în 
siguranţă. Noe a terminat de construit corabia; a făcut-o exact aşa cum 
i-a spus Dumnezeu. Erau camere pentru Noe şi familia lui şi pentru 
animale. Apoi au pus în corabie mâncarea de care aveau nevoie, după 
care au intrat în corabie câte două animale de fiecare fel, şi din unele 
câte şapte, exact aşa cum spusese Dumnezeu. Noe şi familia lui au 
crezut în Dumnezeu şi au ascultat de El. 

Cântec: „Cioc, cioc, cioc şi bum, bum, bum“

Da, Noe şi familia lui aveau să fie în siguranţă în corabie, când avea să 
înceapă potopul, deoarece ei au crezut în Dumnezeu şi au ascultat de El.

Partea	2
Planşa PPRO2-3
După ce Noe, familia lui şi animalele s-au urcat în corabie, Dumnezeu a 
închis uşa. Noe a crezut promisiunea lui Dumnezeu. El avea încredere, 
că El îi va scăpa de această pedeapsă neobişnuită pentru păcat – potopul. 

Trebuie să crezi în Dumnezeu, ca El să te scape de pedeapsa veşnică 
pentru păcat (despărţirea de El pentru totdeauna). Dumnezeu a trimis 
pe Fiul Său, Domnul Isus pe pământ ca să fie Mântuitorul lumii. El S-a 
născut ca un copilaş, apoi a crescut. A făcut numai ce este bine. Când 
avea în jur de 33 de ani, a murit pentru noi pe cruce. Biblia spune: „Pe 
când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi“ (Romani 5:8). 
Da, El a murit, ca să ia asupra Lui pedeapsa pentru păcatele noastre. A 
fost înmormântat, dar după trei zile a înviat. Isus este Mântuitorul – 
Singurul care poate să ne mântuiască de pedeapsa veșnică pentru păcat. 
Dumnezeu promite că-i mântuieşte pe cei ce cred în Isus. 

Cântec „Eu cred în Scriptură“ (strofele 1-5). Cântaţi stând în picioare. 

Spuneţi împreună Romani 10:13. Poţi să foloseşti ajutoarele vizuale PPRO-e, PPRO-f, 
PPRO-g şi PPRO-h.

Noe şi familia lui nu erau perfecţi. Şi ei au păcătuit. Dar ei au crezut 
în Dumnezeu. Biblia spune: „Dar  Noe a căpătat milă înaintea 
Domnului.“
Citeşte din Biblie Geneza 6:8.

Dumnezeu nu a trebuit să-l pedepsească pe Noe. Biblia spune că „Noe 
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era un om neprihănit (fără păcat) şi fără pată între cei din vremea lui: 
Noe umbla cu Dumnezeu“. El şi familia lui au crezut ce le-a spus 
Dumnezeu, că îi va salva de la potopul care avea să vină. Ceilalţi oameni 
păcătoşi nu au crezut în Dumnezeu şi nu au ascultat de El.

După ce Noe a aşteptat şapte zile în corabie (numără până la şapte), 
Dumnezeu a trimis ploaia. Ploua în continuu. Apa venea din cer şi din 
pământ. Râurile şi mările au dat peste maluri şi au inundat uscatul. 

Arată cu mâinile cum cădea ploaia. 

Planşa PPRO2-4
A plouat timp de 40 de zile şi 40 de nopţi. Apa a acoperit pământul 
peste tot. Apa era aşa de adâncă şi s-a ridicat atât de sus încât a acoperit 
orice vale şi orice copac şi munţii. Potopul a acoperit întreaga lume. 
Dar corabia plutea pe suprafaţa apei. 
Într-o tavă cu marginile înalte, pune un strat subţire de pământ, şi pe el o bărcuţă. Cere 
copiilor să pună în tavă apă cu paharele până când „pământul“ este acoperit şi bărcuţa 
pluteşte. (Fă acest experiment întâi acasă!). 

Tot ce a fost pe pământ, cu excepția a ceea ce era în corabie, a murit 
datorită potopului. Dar toţi cei din corabie erau în siguranţă. Noe, 
familia lui şi toate animalele care erau cu ei au fost în siguranţă. Potopul 
nu le-a făcut niciun rău. 

Noe a fost în siguranţă în corabie, pentru că El a crezut în Dumnezeu. 
Dacă ai crezut în Isus ca Mântuitor, atunci şi tu eşti în siguranţă. Eşti 
salvat de la ceva mult mai grav decât potopul. Eşti salvat de la pedeapsa 
veşnică pentru păcat. Păcatele tale sunt iertate. Nu vei mai fi despărţit 
de Dumnezeu, fiindcă El a promis că „Oricine va chema Numele 
Domnului va fi mântuit.“

Cântec „Nu sunt mare ca munţii cei înalţi“

Partea	3
Planşa PPRO2-5
Corabia a început să plutească pe apă în timpul celor 40 de zile şi 40 
de nopţi în care a plouat, şi a plutit în continuare după ce s-a oprit 
ploaia, până când apele aveau să scadă pe pământ şi să se vadă iarăşi 
uscatul. După ce a plutit 150 de zile (un timp foarte lung) corabia s-a 
oprit pe un munte. 

Într-o zi, Noe a deschis fereastra şi a dat drumul afară la două păsări 
– un corb şi un porumbel. Corbul s-a dus și s-a întors, până când au 
secat apele de pe pământ. Porumbelul a zburat puţin în jurul corăbiei, 
apoi a venit înapoi la Noe, în corabie. Noe a aşteptat o săptămână, 
apoi a dat drumul din nou porumbelului să zboare afară. De data 
aceasta, porumbelul a venit înapoi cu o frunză de măslin în cioc. 
Aceasta era o veste bună. Plantele creşteau din nou pe pământ. După 
o altă săptămână, Noe a dat drumul iarăşi porumbelului, dar el nu s-a 
mai întors. 
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Mimaţi că sunteţi corbi mari sau porumbei micuţi, care zburaţi prin cameră. 

După ce Noe, familia lui şi animalele petrecuseră în corabie mai mult 
de un an, Dumnezeu le-a spus că pot să iasă afară. Toţi cei din corabie 
erau cu un an mai în vârstă! Ei locuiseră împreună cu toate animalele în 
corabie mult timp, aşteptând ca apele să se retragă, şi să poată ieşi afară.

Planşa PPRO2-6
Ei au fost foarte bucuroşi să păşească acum pe pământul uscat. Haideţi 
să ne imaginăm că suntem şi noi cu Noe. 

Foloseşte acest monolog sau lasă-i pe copii să spună ideile lor. 

„Iată, înfloresc florile!“ „Uite ce bucuroase sunt păsările să zboare 
liber!“ „Sunt aşa de încântat să respir din nou aer proaspăt! Mulţumim, 
Doamne!“

Biblia ne spune că Noe şi-a arătat bucuria închinându-Se lui Dumnezeu. 
Noe ştia că Dumnezeu îl salvase de la potop. Noe a construit un altar 
(mai multe pietre aşezate într-un anumit fel). 

În timp ce Noe se închina lui Dumnezeu, poate a spus ceva de genul 
acesta: „Doamne, Tu eşti atotputernic. Tu ne-ai salvat de la potop. Îţi 
mulţumesc că mă iubeşti şi mi-ai salvat familia.“

Dumnezeu merită să primească închinarea noastră fiindcă El este 
Creatorul, Cel care a creat lumea şi toate lucrurile din ea – ploaia, 
animalele, plantele de care ne folosim să ne hrănim, soarele pe care l-a 
pus pe cer ca noi să ne bucurăm de căldura lui etc. Dumnezeul nostru 
este sfânt, şi tot ceea ce face El este corect. Dumnezeu a promis că Noe 
şi familia lui vor fi în siguranţă în corabie, şi aşa a fost. Dumnezeu Îşi 
ţine întotdeauna promisiunile. 

Dumnezeu a pus un curcubeu minunat pe cer – primul curcubeu care a 
existat vreodată. Dumnezeu a spus că acel curcubeu arată promisiunea 
Lui că nu va mai distruge niciodată pământul prin potop. Uneori 
plouă mult în anumite locuri sau un râu iese din matcă şi se produc 
inundaţii, dar ce s-a întâmplat în tipul lui Noe nu s-a mai întâmplat 
niciodată după aceea şi nici nu se va mai întâmpla. Dumnezeu Îşi ţine 
promisiunea. 

Noe ştia că numai Dumnezeu l-a salvat. 

Cântec: „Dumnezeu-Tatăl“

Dacă ai crezut în Isus ca Mântuitor, poţi să fii sigur că El te-a mântuit. 
Mulţumeşte-I pentru aceasta. Dacă nu eşti mântuit, fă aceşti trei paşi:

1. Recunoaşte că eşti păcătos
2. Crede că Domnul Isus a murit pentru tine
3. Roagă-te lui Dumnezeu şi cere-I iertare pentru păcatele tale. 

Dumnezeu a promis că mântuieşte pe toţi cei care cred în Domnul 
Isus. Dumnezeu Îşi ţine întotdeauna promisiunile. 
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Întrebări	de	recapitulare
Verset de memorat
1. Este bine să fii salvat de la un pericol care te-ar putea răni, dar care 

este cel mai mare pericol din care ai nevoie să fii salvat? (din păcat 
şi de pedeapsa lui)

2. Cine este Singurul care poate să te ierte de păcate? (Domnul Isus)
3. Cum chemi Numele Domnului? (Te rogi lui Dumnezeu şi Îi spui 

că tu crezi în Domnul Isus.)

Lecţia (partea 1-3)
1. De ce a trimis Dumnezeu un potop pe tot pământul? (Să-i 

pedepsească pe oamenii păcătoşi care trăiau în timpul lui Noe.)
2. Care este pedeapsa pentru păcatul tău? (despărţirea eternă de 

Dumnezeu)
3. Pe cine promite Dumnezeu că va mântui de păcate? (Pe cei ce cred 

în Isus ca Mântuitor.)
4. Ce s-a întâmplat cu corabia, în timpul celor 40 de zile şi 40 de 

nopţi cât a plouat? (A început să plutească pe apă.)
5. Cine i-a ţinut în siguranţă în timpul potopului pe Noe, familia 

lui şi animalele? (Dumnezeu) 
6. Dacă crezi în Domnul Isus ca Mântuitor, ce va face Dumnezeu 

pentru tine? (Te va mântui şi vei fi în siguranţă în familia Lui.)
7. După ce a petrecut mai mult de un an în corabie, ce a făcut Noe 

când a ieşit afară? (S-a închinat lui Dumnezeu.)
8. Ce a pus Dumnezeu pe cer, prin care să arate că nu va mai trimite 

niciodată un potop care să pustiască pământul? (un curcubeu)
9. Dacă ai crezut în Isus ca Mântuitor, ce ştii despre Dumnezeu şi 

promisiunile Lui? (Dumnezeu Îşi ţine promisiunile că te iubeşte şi 
te mântuieşte.)

Prezentarea Evangheliei
1.   Ce este păcatul? (Tot ceea ce gândeşti, vorbeşti şi faci şi nu-I place 

lui Dumnezeu.)
2.   Cum a fost Domnul Isus pedepsit pentru păcatele noastre? (A 

murit pe cruce.)
3.   Ce trebuie să faci, ca să fii iertat, eliberat de păcatele tale? (Să-L 
primeşti pe Domnul Isus ca Mântuitor. Foloseşte această întrebare pentru 
a recapitula învăţătura despre mântuire. Spune copiilor că pot să se 
roage: „Doamne, ştiu că am păcătuit. Cred că Domnul Isus a murit 
pentru păcatele mele, şi că apoi a înviat. Te rog, iartă-mi păcatele şi 
fă-mă un copil al Tău. În Numele Domnului Isus. Amin.“)



37

Promisiunile lui Dumnezeu, pe înţelesul preşcolarilor

Lecţia 3
Avraam şi Sara au un fiu

Text	biblic	
pentru	
învăţător

Geneza 12:1-9 / Geneza 15:1-6 / Geneza 17:16-19 / Geneza 18:1-15 
Geneza 21:1-7

Adevăr	central Dumnezeu a promis că va binecuvânta lumea prin familia lui Avraam.

Aplicaţie Nemântuit: Crede că Isus a venit să fie Mântuitorul tău.

Verset	de	
memorat „Domnul este bun … şi cunoaşte pe cei ce se încred în El.“ (Naum 1:7)

Programul	întrunirii De	ce	ai	nevoie Ce	să	faci

Bun venit

 w CD cu muzică şi CD 
player

 w ecusoane (pag. 77), unul 
pentru fiecare copil

 w foi A4, una pentru 
fiecare copil

 w culori sau carioci

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

Activitate „Uită-te la mâinile mele“

Pune mâna fiecărui copil pe o foaie, şi 
trasează-i conturul. Apoi cere copiilor să 
coloreze mâinile desenate. Vorbeşte cu 
copiii despre lucrurile pe care le pot face 
cu mâinile lor.   

Închinare

 w CD cu muzică şi 
CD player; versurile 
cântecelor (pag. 13-16)

 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 mulţumesc că mă iubeşti. Ajută-mă să 
fac cu mâinile mele şi cu toată fiinţa mea 
ceea ce Îţi place.  În Numele Domnului 
Isus, Amin.“

Cântec „Ai grijă“ (strofele 1-3)
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 Instrucţiuni (pag. 40)
 w CD cu muzică şi 

CD player; versurile 
cântecelor (pag. 13-16)

Verset Naum 1:7
Repetare „Verset cu semne“
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Programul	întrunirii De	ce	ai	nevoie Ce	să	faci

Înviorare
Activitate „Cap şi umeri, mâini, picioare“

Cântaţi cântecul, făcând semnele.

Lecţia biblică

 w textul lecţiei (pag. 43)
 w PPRO3-1, PPRO3-2, 

PPRO3-3, PPRO3-4, 
PPRO3-5 şi PPRO4-2

 w CD cu muzică şi 
CD player; versurile 
cântecelor (pag. 13-16)

 w veselă din plastic 

Lecţia „Avraam şi Sara au un fiu“
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 o valiză mică
 w articole pentru o 

călătorie (ex. haine, 
mâncare, articole de 
toaletă)

 w întrebări (pag. 46)

Joc „Excursie“ 
Când un copil răspunde corect la întrebare, 
vine şi ia un obiect pe care îl pune în valiză.

Prezentarea 
Evangheliei

 w instrucţiuni (pag. 41)
 w Evanghelia – chei – 

PPRO-i 
 w PPRO-a, PPRO-b, 

PPRO-c şi PPRO-d 
(opţional)

Prezentarea 
Evangheliei

„Evanghelia – chei“

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 Evanghelia – chei (pag. 
85), una pentru fiecare 
copil

 w creioane sau markere
 w foarfece 
 w perforator
 w inel pentru chei, unul 

pentru fiecare copil
 w fişă de lucru manual, 

una pentru fiecare copil
 w bucăți mici de material, 

una pentru fiecare copil
 w lipici
 w plastilină/lut (pag. 8)

Lucru manual „Evanghelia – chei“
Pune-i pe copii să coloreze cheile, să le 
decupeze, să le perforeze şi să le pună pe 
inel.

Fişă de lucru
manual

„Avraam şi Sara au un fiu“
Ajută-i pe copii să lipească o bucată de 
material, ca un covor, pe podeaua cortului.

Plastilină „Să facem litera A de la Ascultare“
În timp ce faceţi rulouri mici din plastilină 
şi le uniţi pentru a forma litera A, spune-le 
copiilor cât de importantă este ascultarea 
de părinţi, educatori etc.

Activitate de îmbogăţire 
(alege una)

 w plastilină roşie
 w plastilină galbenă
 w plastilină verde

Joc „Să facem litera A de la Ascultare“
Spune copiilor: „A asculta înseamnă a 
face ceea ce este bine. Biblia, Cuvântul lui 
Dumnezeu, ne spune ce este bine şi ce este 
rău, şi noi trebuie să ascultăm. Dumnezeu 
vrea să faci ceea ce este bine.“ (Fă trei litere 
A – una roşie, una galbenă, una verde, şi 
pune-le la rând, pe verticală, aşa cum sunt 
culorile de la semafor.) „Când mergi cu 
părinţii cu maşina, ei trebuie să „asculte“ 
de culorile semaforului. La roşu trebuie 
să oprească. La galben să încetinească şi 
chiar să aştepte. Verde înseamnă că pot să 
meargă. Uneori părinţii tăi îţi spun să te 
opreşti să mai faci un anumit lucru, alteori 
îţi cer să aştepţi şi alteori îşi spun că poţi 
să continui să faci acel lucru. Tu trebuie să 
asculţi de ei. Dumnezeu ne-a dat Biblia ca 
să fie ca un semafor. Biblia ne ajută să ştim 
ce să facem la timpul potrivit. Dumnezeu 
vrea să asculţi de Cuvântul Lui.“

Joc „Roşu, verde“
Stai la distanţa de 7-8 metri de copii. Când 
spui „verde“, copiii trebuie să ţopăie, să 
sară, să sară într-un picior sau să alerge 
spre tine. Când spui: „roşu“, trebuie să se 
oprească acolo unde sunt. Scopul jocului 
este ca toţi copiii să asculte de tine. 
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Predarea	versetului	de	memorat
Verset de memorat

„Domnul este bun … şi cunoaşte pe cei ce se încred în El.“ (Naum 
1:7)

Introducere
Ştii cine ţi-a pregătit micul dejun azi dimineaţă? Ştii ce vei mânca 
mâine seară la cină?
Aşteaptă răspunsul copiilor.
Eu ştiu pe Cineva care cunoaşte toate lucrurile. Biblia ne spune 
despre câteva dintre lucrurile pe care le cunoaşte El. 

Prezentare
Versetul de astăzi se găseşte în Biblie la Naum 1:7. 
Spune adresa de trei ori împreună cu copiii: prima dată uitându-vă 
într-o parte, apoi în cealaltă parte şi în final, uitându-vă în sus.  
Cere unui copil să te ajute să găseşti versetul, deschizând Biblia la 
un semn pe care l-ai pus la Naum 1:7. Citeşte versetul, apoi arată 
simbolurile lui.  

Explicare
„Domnul … – Acest verset vorbeşte despre Domnul Dumnezeu. 
„Domnul“ este un apelativ folosit pentru Dumnezeu sau Isus. Ne 
aminteşte că El este Stăpân peste toate lucrurile şi toţi oamenii. 
Biblia ne vorbeşte despre Domnul Dumnezeu.

… este bun … – Da, Domnul Dumnezeu este bun. El întotdeauna 
face ceea ce este bine. El este perfect în totalitate. Domnul 
Dumnezeu cunoaşte tot ce se poate cunoaşte despre fiecare lucru 
şi persoană. 

… şi cunoaşte pe cei ce se încred în El“ – Domnul Dumnezeu ştie 
cine crede în El, şi se bazează pe El ca să aibă păcatele iertate. El 
ştie dacă te încrezi în El când eşti trist sau ţi-e teamă. El ştie dacă 
te bazezi pe ajutorul Lui ca să poţi să iubeşti pe alţi oameni şi ca să 
asculţi de El în fiecare zi. 

Aplicare
Nemântuit:     Dacă ştii că ai păcătuit, nu ai crezut în El şi nu L-ai 

rugat să te ierte de păcate, poţi să faci aceasta chiar 
astăzi. Isus este Mântuitorul, care a fost pedepsit 
pentru păcatele tale. Dacă crezi în Isus ca Mântuitor 
al tău, El te va mântui. Vei fi iertat de păcatele tale 
şi vei fi un copil al lui Dumnezeu.

Mântuit:      Dacă deja ai crezut în Isus ca Mântuitor, atunci poţi 
să te încrezi în Dumnezeu pentru toate celelalte 
lucruri. Încrede-te în Dumnezeu când eşti trist sau 
ţi-e teamă. Ai încrederea că El poate să te ajute să-i 
iubeşti pe alţi oameni şi să asculţi de El în fiecare zi. 

Repetare
„Verset cu semne“ 

Arată simbolurile unul câte unul, în timp ce copiii fac semnele. 
Repetă versetul de mai multe ori.
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Prezentarea	Evangheliei

Evanghelia – chei 
Cheile sunt folosite pentru a deschide uşi, ca să poţi intra în casă, în 
maşină sau oriunde ai nevoie. Am aici nişte chei colorate, cu ajutorul 
cărora vom învăţa cum să intrăm pe uşa cerului. 

Arată cheia aurie. 
Cheia aurie ne aminteşte de cer, casa lui Dumnezeu. Cerul este 
minunat. Biblia îl descrie ca fiind aşa de minunat, ca un oraş făcut 
din aur curat (Apocalipsa 21:21).Tot ceea ce există în cer este perfect, 
pentru că Dumnezeu este perfect (sfânt). Dumnezeu întotdeauna 
face ceea ce este corect. Biblia spune că Dumnezeu a creat lumea, şi 
El a iubit-o atât de mult (Ioan 3:16)! Aceasta înseamnă că Dumnezeu 
iubeşte oamenii din lume. Dumnezeu te iubeşte! El vrea ca într-o zi 
să ajungi în cer şi să locuieşti acolo cu El. 
Arată cheia neagră. 
Această cheie neagră ne aminteşte de păcat. Când încălcăm poruncile 
Lui, păcătuim împotriva lui Dumnezeu. Noi ne-am născut cu dorinţa 
de a face ceea ce ne place nouă, şi astfel facem lucruri păcătoase. Biblia 
spune: „Toţi au păcătuit“ (Romani 3:23). 
Spune copiilor exemple de păcat sau discută cu ei imaginile PPRO-a, PPRO-b, PPRO-c 
şi PPRO-d.
Păcatul nu poate sta în cer, şi oamenii nu pot ajunge în cer cu păcatele 
asupra lor. Şi tu şi eu merităm să fim pedepsiţi pentru păcatele noastre. 
Arată cheia roşie. 
Această cheie roşie ne aminteşte de Isus, Mântuitorul. Isus a venit pe 
pământ, S-a născut ca un bebeluş, şi a crescut mare dar nu a păcătuit 
niciodată. Totuşi, El a murit pe cruce pentru păcatele noastre, şi a luat 
asupra Lui pedeapsa pe care o meritam noi. Biblia spune: „Hristos a 
murit pentru păcatele noastre … a fost îngropat, şi a înviat a treia zi“ 
(1 Corinteni 15:4). Isus, Mântuitorul, este viu astăzi! El este Singurul 
care poate să te mântuiască de păcatele tale. 
Arată cheia albă. 

Cheia albă ne aminteşte de mântuirea sau iertarea de păcate. Singura 
modalitate de a fi mântuit sau curăţit de păcate este să crezi în Isus 
ca Mântuitor. Biblia spune: „Crede în Domnul Isus şi vei fi mântuit“ 
(Fapte 16:31). Dacă vrei să crezi în Isus ca Mântuitor, dar nu ştii ce 
trebuie să faci, te voi ajuta (spune locul şi timpul). Atunci vei fi un copil 
al lui Dumnezeu şi într-o zi vei locui cu El în cer pentru totdeauna. 
Arată cheia verde. 

Această cheie verde ne aminteşte că, în calitate de copii ai lui Dumnezeu, 
trebuie să creştem. Dumnezeu-Duhul Sfânt locuieşte în fiecare copil al 
lui Dumnezeu. El te ajută să asculţi de Dumnezeu şi să faci lucrurile 
bune pe care El vrea să le faci. Dar uneori eşti neascultător de El. Când 
se întâmplă aşa, continui să fii copil al Lui, dar trebuie să vorbeşti cu 
El despre păcatul tău. Apoi mulţumeşte-I că ţi-a iertat păcatul şi cere-I 
să te ajute să-L asculţi.	
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Lecţia	–	partea	1
Planşa PPRO3-1 

Dumnezeu i-a vorbit unui om numit Avraam. 

„Ieşi din ţara ta … şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta“ (din Geneza 
12:1). 

Avraam a trăit cu mulţi ani în urmă. El avea o soţie numită Sara. Cum 
credeţi că s-a simţit Avraam, când Dumnezeu i-a spus că trebuie să se 
mute? Biblia ne spune că Dumnezeu nu doar i-a spus lui Avraam să se 
mute, ci i-a făcut şi o promisiune. 

Dumnezeu i-a spus: „Voi face din tine o naţiune mare şi te voi 
binecuvânta … şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în 
tine“ (din Geneza 12:2-3).

Aceasta a fost o promisiune foarte specială. 

Cum avea Dumnezeu să binecuvânteze întreaga lume prin Avraam? 
Dumnezeu i-a promis lui Avraam că va face din el o naţiune mare şi 
acea naţiune va fi poporul Israel. Cu mulţi ani mai târziu, Isus, Fiul 
lui Dumnezeu, S-a născut unei fecioare din Israel numită Maria. El 
a fost trimis din cer ca să fie Mântuitorul întregii lumi. De ce avea 
nevoie lumea de un Mântuitor? Pentru că toţi au păcătuit împotriva 
lui Dumnezeu. Toţi am fost neascultători de El. Când nu faci ceea  
ce-ţi spun părinţii, eşti neascultător de Dumnezeu, pentru că El a spus 
să asculţi de mama şi de tatăl tău (Efeseni 6:1). Tu şi eu avem nevoie 
de un Mântuitor, şi Dumnezeu L-a trimis pe Domnul Isus să fie acel 
Mântuitor. În felul acestea avea să binecuvânteze Dumnezeu întreaga 
lume prin Avraam. 

Planşa PPRO3-2
Avraam a ascultat de Dumnezeu şi a făcut ceea ce El i-a spus să facă. 
Şi-a împachetat toate lucrurile, şi el şi Sara s-au pregătit pentru călătoria 
către ţara pe care Dumnezeu avea să le-o arate. Şi-au adunat animalele 
şi slujitorii. Şi-au luat mâncare pentru drum, poate şi biscuiţi, stafide 
şi fructe uscate. Şi-au împachetat cortul, hainele şi toate lucrurile de 
care aveau nevoie pentru călătorie. A fost multă muncă. 

Mimează că îţi împachetezi lucrurile pentru călătorie. 

Dacă Avraam şi Sara ar fi fost întrebaţi de prietenii şi rudele lor unde 
merg, probabil ei ar fi răspuns: „Nu ştim exact unde.“

Dar ei ştiau că pot să se încreadă în Dumnezeu. El le făcuse o 
promisiune specială. Ei aveau încrederea că Dumnezeu le va arăta 
drumul – şi El a făcut aşa.  

Planşa PPRO3-4
În timp ce călătoreau, Dumnezeu S-a întâlnit cu Avraam şi i-a promis: 
„Toată ţara aceasta o voi da urmaşilor tăi“ (din Geneza 12:7). 
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Cântec: „Ori de câte ori mă tem“

Partea	2
Dumnezeu i-a făcut lui Avraam o promisiune foarte specială. Îţi 
aminteşti ce i-a promis? Dumnezeu i-a promis lui Avraam că va da 
ţara urmaşilor lui şi că va binecuvânta întreaga lume prin familia lui.

Planşa PPRO3-3
Dar cu toate că Avraam şi Sara fuseseră căsătoriţi de foarte mulţi ani, 
ei nu aveau copii. Oare avea să-Și mai ţină Dumnezeu promisiunea? 
Avraam era îngrijorat.

Într-o noapte el i-a spus lui Dumnezeu: „Iată că nu mi-ai dat copii“ 
(din Geneza 15:3). 

Aşa că Dumnezeu i-a spus lui Avraam să iasă afară şi să se uite la cer. 
Toţi copiii să se uite la „cer“.

Era o noapte senină, întunecoasă. Cerul era plin de stele strălucitoare. 

„Uită-te spre cer şi numără stelele, dacă poţi să le numeri“, i-a spus 
Dumnezeu. „Aşa de mulţi vor fi urmaşii tăi“ (din Geneza 15:5). 

Dumnezeu i-a amintit lui Avraam de promisiunea Lui. Dar timpul 
trecea, şi Avraam şi Sara tot nu aveau copii. Ţi-e greu să aştepţi ceva ce îţi 
doreşti foarte mult? Ei îmbătrâneau tot mai mult şi tot nu aveau copii. 

Dumnezeu i-a vorbit din nou lui Avraam. El i-a spus: „Tu şi Sara veţi 
avea un fiu“ (din Geneza 17:16). 

Ştiţi ce a făcut Avraam? Biblia ne spune că el a râs (Geneza 17:17). El 
s-a gândit că este prea frumos ca să fie adevărat. Avraam avea acum 
aproape 100 de ani. 

„Sunt prea bătrân. Cum aş mai putea să am un copil acum?“ (din 
Geneza 17:17).

„Sara îţi va naşte un fiu; şi-i vei pune numele Isaac“ (din Geneza 17:19). 
Pune-i pe copii să repete numele. 

Într-o zi, Avraam stătea la uşa cortului, când trei musafiri au trecut pe 
acolo. Avraam s-a grăbit să dea cuiva să pregătească mâncare pentru 
ei şi ceva să bea. 

Mimaţi că pregătiţi mâncare împreună. Puteţi folosi veselă din plastic şi alimente 
imaginare.

Era un timp nepotrivit ca cei trei bărbaţi să se plimbe – era o căldură 
înăbuşitoare. 

Pune-i pe copii să-şi facă aer cu mâna. 

Aceştia nu erau oameni obişnuiţi – erau mesagerii lui Dumnezeu. Ei 
i-au spus lui Avraam că peste un an Sara va naşte un copil. Cine credeţi 
că era la uşa cortului, ascultând? Sara. Ea a auzit ce au spus ei, şi a râs. 
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Ea s-a gândit că este prea târziu ca ea să mai aibă un bebeluş, deoarece 
acum era foarte în vârstă. 

Mesagerii au spus: „Este oare ceva prea greu pentru Domnul?“ (din 
Geneza 18:14). 

Putem să fim siguri că Dumnezeu întotdeauna are puterea să facă ceea 
ce vrea să facă. El i-a promis un fiu lui Avraam şi Sarei, şi pentru El 
nu era prea greu să facă aceasta. El promisese că va binecuvânta lumea 
prin familia lui Avraam – şi nu-I era greu să facă aceasta. Dacă ai crezut 
în Isus ca Mântuitor, aminteşte-ţi că Dumnezeu poate întotdeauna să 
împlinească ce a promis. 

Partea	3
Trecuse un an întreg de când musafirii speciali ai lui Avraam îl vizitase. 
Fă o pauză scurtă înainte de a continua povestirea. 

Ce se aude? 
Mimează că asculţi ceva ce se aude la distanţă.

Sunetul vine din cortul lui Avraam şi al Sarei. Nu-mi vine să cred – se 
aude un bebeluş gângurind şi cineva râzând. Ce s-o fi întâmplat? 
Aşteaptă răspunsul copiilor. 

După tot acest timp, s-a născut bebeluşul Isaac!

Planşa PPRO3-5
Avea 10 degete mici la mâini şi 10 la picioare (arată spre degetele de la 
mâini şi picioare), două urechi mici (arată spre urechi) şi un nas mic (arată 
spre nas). Acum Avraam şi Sara aveau fiul promis. Dumnezeu Îţi ţinuse 
promisiunea. Cum crezi că s-au simţit părinţii acestui copil? Biblia ne 
spune că Sara a fost aşa de fericită, încât a râs. Vecinii care au venit să 
vadă bebeluşul au râs şi ei. A fost un timp plin de bucurie pentru toţi. 

Avraam şi Sara părăsiseră ţara în care s-au născut, şi făcuseră o călătorie 
lungă până în ţara în care erau acum. Dumnezeu le promisese că va da 
această ţară urmaşilor lor şi va binecuvânta întreaga lume prin familia lor. 

Planşa PPRO3-3
Avraam a crezut promisiunea lui Dumnezeu că fiul său Isaac va locui 
în această ţară, promisă de Dumnezeu, şi urmaşii lor vor fi mulţi la 
număr. Familia lui Avraam avea să fie parte din planul special al lui 
Dumnezeu de a aduce în lume pe Isus, Mântuitorul lumii. Dumnezeu 
Şi-a ţinut promisiunea de a le arăta ţara promisă şi de a le da un fiu. 
Dar cum avea să binecuvânteze Dumnezeu toată lumea prin familia 
lor? Cu mulţi, mulţi ani mai târziu, Isus S-a născut în familia urmaşilor 
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lui Avraam şi Isaac. El a fost trimis din cer pe pământ să moară pe 
cruce, ca să-i scape pe oameni ca tine şi ca mine de pedeapsa pe care 
o meritau pentru păcatele lor. 

Planşa PPRO4-2
Dumnezeu vrea să binecuvânteze întreaga lume prin Fiul Său, Domnul 
Isus Hristos. Ai crezut în Isus ca Mântuitor? Dacă nu, poţi să-I ceri 
chiar acum să fie Mântuitorul tău şi să te ierte de păcate. 

Dumnezeu Îşi ţine întotdeauna promisiunile. El a binecuvântat întreaga 
lume, trimiţându-L pe Isus. 

Încheie cu o rugăciune în care să-I mulţumeşti lui Dumnezeu că L-a 
trimis pe Domnul Isus să-I mântuiască pe oameni. 



Promisiunile lui Dumnezeu, pe înţelesul preşcolarilor

46

Întrebări	de	recapitulare
Verset de memorat

1 Cine cunoaşte toate lucrurile? (Dumnezeu)

2 Cât de bun este Dumnezeu? (El este perfect, face numai ce este bine.)

3 Ce cuvânt din versetul nostru înseamnă a ne baza, a depinde de 
Dumnezeu? (încrede)

Lecţia (partea 1-3)

1 În cine avea Avraam încredere că îi va arăta ţara în care trebuie să 
locuiască? (în Dumnezeu)

2 Cum avea Dumnezeu să binecuvânteze lumea prin Avraam? (Prin 
faptul că avea să-l trimită pe Isus.)

3 De ce au oamenii nevoie de Isus? (Fiindcă au păcătuit.)

4 Ce a văzut Avraam când s-a uitat noaptea la cer? (multe stele)

5 Cine a venit să-l viziteze pe Avraam? (trei mesageri ai lui Dumnezeu)

6 Cine era la uşa cortului, ascultând discuţia dintre bărbaţi? (Sara, 
soţia lui Avraam) 

7 După mulţi ani de aşteptare, ce binecuvântare specială le-a dat 
Dumnezeu lui Avraam şi Sarei? (un fiu, Isaac)

8 Ce promisiune i-a făcut Dumnezeu lui Avraam referitoare la Isaac? (El 
va moşteni ţara dată lui Avraam şi numărul urmaşilor lui va fi mare.)

9 Cine este Cel care Îşi ţine întotdeauna promisiunile? (Dumnezeu)

Prezentarea Evangheliei

1 Unde vrea Dumnezeu să locuieşti cu El, într-o zi? (în cer, casa Lui)

2. Ce a făcut Isus, Mântuitorul, ca să poţi fi curăţit de păcate? (A murit 
pe cruce.)

3. Ce poţi să faci ca să fii mântuit (curăţat) de păcatele tale? (Să crezi 
în Domnul Isus ca Mântuitor). Foloseşte această întrebare pentru a 
recapitula învăţătura despre mântuire. Spune copiilor că pot să se 
roage: „Doamne, ştiu că am păcătuit. Cred că Domnul Isus a murit 
pentru păcatele mele, şi că a înviat. Te rog, iartă-mi păcatele şi fă-mă 
un copil al Tău. În Numele Domnului Isus. Amin.“
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Lecţia 4
Isaac se căsătoreşte cu Rebeca

Text	biblic	
pentru	
învăţător

Geneza 24

Adevăr	central Dumnezeu promite că îi călăuzeşte pe cei care Îi cer ajutorul. 

Aplicaţie Nemântuit: Cere-I Domnului Isus să fie Mântuitorul tău.
Mântuit:     Cere-I lui Dumnezeu să te călăuzească. 

Verset	de	
memorat Recapitulare Naum 1:7

Programul	întrunirii De	ce	ai	nevoie Ce	să	faci

Bun venit

 w CD cu muzică şi CD 
player

 w ecusoane (pag. 77), unul 
pentru fiecare copil

 w o păpuşă cu gura mare

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

Activitate „Păpuşile spun cuvinte frumoase“ 

Spune cuvinte frumoase, folosind păpuşa 
(ex. „Te rog“, „Mulţumesc“, „Te iubesc“, 
„Arăţi foarte bine“). Pune-i pe copii să 
folosească păpuşa pentru a spune cuvinte 
frumoase. 

Închinare

 w CD cu muzică şi 
CD player; versurile 
cântecelor (pag. 13-16)

 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 pentru ochi, urechi, mâini şi 
gură. Ajută-ne să le folosim în modul cel 
mai bun. Îţi mulţumim că eşti călăuza 
noastră. În Numele Domnului Isus, 
Amin.“

Cântec „Ai grijă“ 
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 instrucţiuni (pag. 50)
 w versurile cântecelor (pag. 

13-16)

Verset Naum 1:7
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, făcând semnele.

Lecţia biblică

 w textul lecţiei (pag. 52)
 w imaginile PPRO4-1, 

PPRO4-3, PPRO4-4, 
PPRO4-5 şi PPRO4-6

 w covoraşe, paraşută, masă 
(opţional)

 w gustare

Lecţia „Isaac se căsătoreşte cu Rebeca“
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 două vase, unul plin cu 
apă

 w polonic
 w muşama
 w prosop
 w întrebări (pag. 55)

Joc „Adapă cămilele “
Când un copil răspunde corect la întrebare, 
vine şi transferă apă, cu polonicul, dintr-un 
vas în altul. 

Prezentarea 
Evangheliei

 w instrucţiuni (pag. 51)
 w Evanghelia – chei – 

PPRO-i
 w PPRO-a, PPRO-b, 

PPRO-c şi PPRO-d 
(opţional)

Prezentarea
Evangheliei

„Evanghelia – chei “ (recapitulare)

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 paste făinoase
 w şiret, lână, elastic sau 

dantelă
 w fişă de lucru manual, 

una pentru fiecare copil
 w pietre preţioase
 w lipici
 w plastilină/lut (pag. 8)

Lucru manual „Să facem bijuterii“
Pune-i pe copii să facă un lănţişor înşirând 
paste făinoase pe un şiret, fir de lână, elastic 
sau dantelă. 

Fişă de lucru
manual

„Isaac se căsătoreşte cu Rebeca“
Pune-i pe copii să lipească pietre preţioase 
pe şaua cămilei Rebecăi. 

Plastilină „Fă o cămilă“
Arată copiilor cum să facă o cămilă din 
plastilină. 

Activitate de îmbogăţire 
(alege una)

 w o cutie cu obiecte pe 
care copiii pot să le ţină 
în mână (ex. animale 
din pluş, păpuşi, 
maşinuţe, mingi etc.)

 w bijuterie (pag. 84) 

Activitate „Te rog şi mulţumesc“
Pune-i pe copii să ceară: „Te rog, poţi 
să-mi dai _______ (numele obiectului)“, 
apoi să spună mulţumesc. La sfârșit, când 
trebuie să pună lucrurile înapoi în cutie, 
învățătorul să le ceară copiilor în același fel.

Activitate „Găseşte bijuteria“
Alege doi copii – unul care să ascundă 
bijuteria, şi unul care s-o găsească. Pentru 
a ajuta copilul să o găsească, cere celorlalţi 
să cânte „Ori de câte ori mă tem“ încet, 
atunci când copilul este departe, şi mai 
tare, pe măsură ce se apropie de bijuterie. 
Alege mai mulţi copii care să facă această 
activitate, în funcţie de timpul disponibil. 
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Predarea	versetului	de	memorat
Verset de memorat

„Domnul este bun … şi cunoaşte pe cei ce se încred în El.“ (Naum 
1:7)

Introducere
Cine te ţine de mână când treci strada? Cine te duce la casa bunicii, 
ca să nu te rătăceşti? Dacă ai avea ochii acoperiţi, în cine te-ai încrede 
ca să te conducă prin această cameră?
Aşteaptă răspunsul copiilor. 

Este bine să ai încredere în oameni buni, care să te ajute. Biblia ne 
spune despre Cineva în care poţi să te încrezi întotdeauna. 

Prezentare
Naum 1:7 ne spune Cine este bun. 
Spuneţi împreună adresa, de trei ori – prima dată mergând pe loc, apoi alergând 
pe loc, apoi sărind într-un picior.  

Cere unui copil să te ajute să găseşti versetul, deschizând Biblia la un semn pe care 
l-ai pus la Naum 1:7. Citeşte versetul, apoi arată simbolurile lui.

Explicaţie
„Domnul este bun … – Domnul este bun în totalitate, întotdeauna. 
Dumnezeu face întotdeauna ceea ce este corect. Domnul ştie ce 
este bine pentru tine. Domnul face ceea ce este bine, pentru că El 
este bun. 
„… şi cunoaşte pe cei ce se încred în El“ – Pentru că Dumnezeu 
cunoaşte toate lucrurile, El ştie cine se încrede în El. El ştie cine se 
bazează pe El, ca El să-l ajute. Domnul este Acela în care poţi să 
te încrezi întotdeauna.  

Aplicaţie
Nemântuit:  Dacă ştii că ai păcătuit şi nu I-ai cerut lui Dumnezeu 

să te mântuiască, poţi să faci aceasta astăzi. Isus este 
Mântuitorul. Dumnezeu promite că te mântuieşte, 
dacă crezi în Isus. Când faci aceasta, poţi să ai 
încrederea că El îţi iartă păcatele şi te face copilul Său. 

Mântuit:     Dacă ai crezut deja în Domnul Isus ca Mântuitor, 
atunci poţi să te încrezi în El pentru toate celelalte 
lucruri. Încrede-te în El, că ştie şi face ce este bine 
pentru tine. Cere-I să te călăuzească în creşterea în 
credinţă, să te îndrume către oameni care pot să 
te înveţe mai multe despre El și să te călăuzească 
în înţelegerea a ceea ce spune Biblia. Ai încrederea 
că El poate să te îndrume în toate alegerile vieţii. 

Repetare
„Verset cu semne“
Arată simbolurile, în timp ce faceţi semnele. Repetaţi astfel de mai 
multe ori. 
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Prezentarea	Evangheliei
Evanghelia – chei (recapitulare)
Aceste chei sunt făcute din hârtie, şi nu pot descuia nicio uşă/poartă, 
ca să poţi intra pe ea. Dar culorile lor te ajută să-ţi aminteşti cum poţi 
intra pe poarta cerului. 
Arată cheia aurie.

 w De ce lucru ne aminteşte această cheie aurie? (de cer, casa lui 
Dumnezeu) 

 w De ce în cer totul este perfect? (Pentru că Dumnezeu este perfect.)
 w Cine a creat lumea în care locuim? (Dumnezeu) 
 w Pe cine iubeşte Dumnezeu (pe toţi oamenii din lume, inclusiv pe 

tine şi pe mine – Ioan 3:16)
 w Cine sunt aceia pe care Dumnezeu doreşte să-i aibă în cer cu 

Sine, într-o zi? (eu şi tu)
Arată cheia neagră.

 w De ce ne aminteşte această cheie neagră? (de păcat) 
 w De ce păcătuim? (Fiindcă ne-am născut cu dorinţa de a păcătui.)
 w Care sunt câteva lucruri pe care le faci, şi pe care Dumnezeu le 

numeşte păcate? (Sunt posibile diferite răspunsuri. Dă-le exemple de 
păcate sau discutaţi planşele PPRO-a, PPRO-b, PPRO-c şi PPRO-d.)

 w Cine a păcătuit şi merită să fie pedepsit? (tu, eu, toţi oamenii – 
Romani 3:23)

Arată cheia roşie. 
 w De ce ne aminteşte această cheie roşie? (De Isus, care a murit pe 

cruce.)
 w Pentru al cui păcat a fost pedepsit Domnul Isus când murea pe 

cruce? (Pentru păcatele oamenilor – 1 Corinteni 15:3)
 w De ce a putut Isus să ia pedeapsa noastră asupra Lui (Pentru că El 

este sfânt, nu a păcătuit niciodată.)
 w Ce S-a întâmplat cu Isus a treia zi după ce a murit şi a fost îngropat? 

(A înviat – 1 Corinteni 15:4.)
Arată cheia albă.

 w Cum poţi să fii mântuit, curăţit de păcatele tale? (Să crezi în 
Domnul Isus – Fapte 16:31.)

 w Dacă eşti mântuit de păcat, al Cui copil eşti? (Al lui Dumnezeu, şi 
în continuare al părinţilor tăi.)

Arată cheia verde.
 w Cine locuieşte în copiii lui Dumnezeu şi-i ajută să crească în 

credința în El? (Dumnezeu-Duhul Sfânt) 
 w Ce te va ajuta Dumnezeu-Duhul Sfânt să faci? (Să asculţi de 

Dumnezeu, să faci lucrurile bune pe care Dumnezeu vrea să le faci.)
 w Când copiii lui Dumnezeu sunt neascultători de El, ce trebuie să 

facă? (Să-I spună lui Dumnezeu despre păcatul pe care l-au făcut şi 
să-I ceară iertare; să-I mulțumească pentru iertarea Sa şi să-I ceară 
putere să asculte de El.)
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Lecţia	–	partea	1
Mimează că îi conduci pe copii prin munţi, ocolind stânci, trecând peste pâraie 
şi ferindu-te de crengi. Poţi să pui şi obstacole fizice precum un covoraș peste 

care trebuie să sară, o paraşută pe sub care să se târască, o masă pe care să o înconjoare 
etc. Spune frecvent: „Urmează-mă – Eu sunt călăuza ta. Te conduc pe calea ce bună.“

Dumnezeu a fost călăuza lui Avraam. El i-a arătat unde să locuiască. 
Dumnezeu Şi-a ţinut promisiunea faţă de Avraam şi i-a dat soţiei sale, 
Sara un fiu. Îţi aminteşti numele lui? Da, era Isaac. 
Cere copiilor să-i repete numele. 

Avraam şi Sara au fost foarte bucuroşi că în sfârşit aveau un copil. 
Dumnezeu Îşi ţinuse promisiunea faţă de ei. 
Foloseşte ajutoarele vizuale de la lecţia 3 pentru a aminti copiilor despre Avraam, Sara 
şi Isaac. 

Dumnezeu Îşi ţine întotdeauna promisiunile. El are puterea să facă 
ceea ce a promis că va face. El nu îi dezamăgeşte niciodată pe oameni. 
Putem să avem întotdeauna încredere în El. 

Planşa PPRO4-1
Acum Isaac crescuse. Cred că Avraam îl învăţase multe lucruri despre 
Dumnezeu şi cum El l-a călăuzit în călătoria spre Canaan. El l-a învăţat 
pe Isaac despre promisiunea pe care  i-a făcut-o Dumnezeu – de a-i da 
ţara lui Avraam şi familiei lui, de a-l face să ajungă o naţiune mare şi 
de a binecuvânta întreaga lume prin acea naţiune. 

Dar nu se poate ca un fiu, care este singur, să ajungă o naţiune mare. 
Aşadar, Isaac trebuia să se căsătorească şi să aibă o familie proprie. Crezi 
că Dumnezeu putea să facă în aşa fel încât să se găsească pentru Isaac 
soţia potrivită? Haideţi să vedem. 

Avraam a cerut slujitorului şef din casa lui să vină la el, ca să-i dea o 
sarcină foarte deosebită. Avraam i-a cerut slujitorului să-i promită că 
se duce înapoi în ţara de unde venise el şi îi va aduce de acolo o soţie 
pentru Isaac. Era o sarcină importantă şi grea.

Slujitorul avea îndoieli cu privire la aceasta. Nu ştia dacă avea să 
găsească fata potrivită pentru Isaac. Şi apoi, ce se întâmpla dacă ea nu 
dorea să-şi părăsească familia şi să se căsătorească cu cineva care locuia 
aşa de departe? Dar Avraam ştia că Dumnezeu avea să-l călăuzească pe 
slujitorul lui la locul potrivit şi la familia potrivită. 

Dumnezeu poate să călăuzească oamenii. El poate să le arate cum să 
trăiască. Astăzi noi găsim scris în Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, cum 
vrea El să trăim. 
Arată copiilor Biblia ta. 

Biblia ne spune că Dumnezeu vrea ca fiecare dintre noi să credem 
în Isus. Noi toţi avem nevoie de un Mântuitor, pentru că toţi am 
fost neascultători de Dumnezeu. Noi păcătuim împotriva Lui. Când 
spunem o minciună sau rănim pe cineva, păcătuim împotriva lui 
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Dumnezeu. Dar Dumnezeu ne iubeşte şi L-a trimis pe Domnul Isus 
să ia vina noastră asupra Lui. Când crezi în Isus ca Mântuitor, ştii că 
Dumnezeu te-a iertat de păcate. 

Avraam s-a încrezut în Dumnezeu. El era sigur că Dumnezeu avea să-l 
călăuzească pe slujitorul Lui în această călătorie importantă. 

Partea	2
Planşa PPRO4-3
Slujitorul lui Avraam s-a pregătit pentru lunga călătorie. A luat de la 
Avraam slujitori, 10 cămile, multe bijuterii şi daruri. Era o călătorie 
lungă; ziua mergeau, iar noaptea se odihneau. 

Leagănă-te într-o parte şi într-alta, ca şi cum ai călări pe cămilă.

Era seară, când slujitorul în sfârşit a ajuns în ţara de unde plecase 
Avraam. El s-a oprit în afara cetăţii, lângă o fântână, unde femeile 
veneau să scoată apă pentru băut şi gătit. (În timpul acela nu aveau 
apă la robinet.) El s-a rugat lui Dumnezeu şi I-a cerut să-l îndrume 
către tânăra care să-i fie soţie lui Isaac. Dumnezeu îl iubea pe Isaac şi 
plănuise o soţie bună pentru el. El ştie toate lucrurile, şi ştia care era 
tânăra care avea să fie fericită să fie soţia lui Isaac. Dumnezeu avea 
puterea să călăuzească slujitorul către fata potrivită. 

Slujitorul a vorbit cu Dumnezeu despre un plan pentru a găsi soţia 
potrivită pentru Isaac. El I-a cerut lui Dumnezeu să-i trimită pe fata 
care se va oferi să scoată apă pentru a adăpa cele 10 cămile. Aceasta ar 
fi fost foarte neobişnuit. 

Înainte ca slujitorul să-şi termine rugăciunea, Rebeca, nepoata fratelui 
lui Avraam a venit la fântână. Ea era foarte frumoasă, nu era căsătorită 
şi locuia acasă cu părinţii ei.

Planşa PPRO4-4
Slujitorul a alergat s-o întâlnească şi i-a spus: „Dă-mi, te rog, să beau 
puţină apă din vasul tău“ (din Geneza 24:17).

Rebeca a spus: „Bea, domnul meu … Am să scot apă şi pentru cămilele 
tale, până vor bea şi se vor sătura“  (Geneza 24:18-19).

Îţi mai aminteşti câte cămile avea slujitorul? 10 cămile. Asta însemna 
că fata a trebuit să scoată multă apă. Îţi aminteşti ce s-a rugat slujitorul? 
El a cerut ca fata care vine la fântână să se ofere să scoată apă şi pentru 
cămile. 

Rebeca a muncit din greu ca să scoată apă pentru cele 10 cămile. Ea a 
arătat multă bunătate acestui străin şi a scos multă apă, până a adăpat 
toate cămilele. 

Mimează că torni apă în adăpătoare, pentru cămile. 

Slujitorul i-a dat Rebecăi nişte bijuterii frumoase din aur şi a întrebat-o 
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despre familia ei. Bunicul Rebecăi era fratele lui Avraam. Dumnezeu 
l-a călăuzit pe slujitor să ajungă chiar în familia lui Avraam. Slujitorul 
L-a lăudat pe Dumnezeu pentru felul în care l-a călăuzit.

Partea	3
Rebeca a alergat acasă, a arătat familiei darurile şi i-a povestit ce s-a 
întâmplat. 

Planşa PPRO4-5
Fratele ei, Laban (cere copiilor să-i repete numele) s-a dus repede la fântână şi l-a invitat 
pe slujitor în casa lor. 

„Vino, binecuvântatul Domnului! De ce stai afară? Am pregătit casa 
şi am pregătit un loc pentru cămile“  (din Geneza 24:31).

Slujitorul, cei ce erau cu el şi cămilele au mers acasă. Acolo erau paie 
pregătite pentru cămile, şi apă pentru spălarea picioarelor obosite şi 
pline de praf ale celor ce veniseră de departe. Familia lui Laban le-a 
pregătit masa, dar slujitorul n-a vrut să mănânce. 

El a zis: „Nu mănânc până nu voi spune ce am de spus“ (din Geneza 
24:33). 
Să ai dinainte pregătite pe o masă nişte gustări. La acest punct cere-le să aştepte până 
când slujitorul va spune ce are de spus. Un ajutor costumat poate spune acest monolog. 

„Eu sunt robul lui Avraam. Domnul a umplut de binecuvântări pe 
stăpânul meu, şi el este foarte bogat.  El i-a dat fiului său, Isaac tot ce 
are. Avraam m-a trimis să găsesc o soţie pentru Isaac. El mi-a spus că 
Dumnezeu mă va călăuzi la familia potrivită. Eu m-am rugat şi I-am 
cerut lui Dumnezeu să mă călăuzească. I-am spus că voi cere unei fete 
să-mi dea apă, şi dacă ea se va oferi să dea apă şi cămilelor mele, aceea 
să fie cea aleasă. Rebeca a venit la fântână. Ea a făcut exact ceea ce am 
cerut eu. Îi permiteţi Rebecăi să meargă cu mine şi să fie soţia lui Isaac?“ 
(din Geneza 24:34-49).
Permite copiilor să mănânce gustarea. Vezi să nu dureze prea mult (sau continuă povestirea 
în timp ce ei mănâncă).

Familia Rebecăi a înţeles că Dumnezeu îl călăuzise pe slujitor. Ei au 
crezut că planul lui Dumnezeu era cel mai bun pentru Rebeca. 

Curajoasă, Rebeca a spus: „Vreau să merg cu omul acesta“ (din Geneza 
24:58).

Slujitorul lui Avraam s-a închinat lui Dumnezeu. El L-a lăudat şi I-a 
mulţumit lui Dumnezeu pentru felul în care l-a călăuzit în drumul 
acesta. Familia Rebecăi a sărbătorit evenimentul oferind o masă bogată, 
iar slujitorul a dat, din partea lui Avraam, multe daruri minunate 
Rebecăi şi familiei ei. 

A doua zi Rebeca a plecat cu slujitorul, însoţitorii lui şi cămilele lor 
către ţara Canaan. 
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Planşa PPRO4-6
Rebeca şi-a luat cu ea şi slujnicele ei. A fost o călătorie lungă. 

Biblia ne spune că atunci când au ajuns înapoi la casa lui Avraam, Isaac 
s-a căsătorit cu Rebeca şi el a iubit-o (Geneza 24:67). Dumnezeu l-a 
călăuzit pe slujitorul lui Avraam ca să aleagă soţia potrivită pentru Isaac, 
şi El a făcut ca Isaac să fie un soţ potrivit pentru Rebeca.

Dacă Isus este Mântuitorul tău, cere-I să te călăuzească. Cere-I să-ţi dea 
prieteni buni şi să te ajute să asculţi de mama şi de tatăl tău. 

Isaac şi Rebeca au avut copii, şi astfel familia lui Avraam a crescut. Îţi 
aminteşti promisiunea lui Dumnezeu? El promisese că va binecuvânta 
întreaga lume prin familia lui. Cu mulţi ani mai târziu, Domnul Isus 
S-a născut în familia aceea. El a venit să moară pe cruce, ca să fie 
Mântuitorul lumii. El poate să te mântuiască şi pe tine. 
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Întrebări	de	recapitulare
Verset de memorat

1 Câte lucruri cunoaşte Dumnezeu? (Toate lucrurile; pe cei ce se încred 
în El.) 

2 De ce face Dumnezeu ceea ce este bine? (Pentru că El este bun.) 

3 Ce înseamnă „să te încrezi în El“? (Să crezi în El, să depinzi de El ca 
să te mântuiască şi să te ajute.)

Lecţia (partea 1-3)

1 Ce face o călăuză? (Te conduce; îţi arată calea pe care trebuie să mergi.)

2. Cine i-a promis lui Avraam că-l va binecuvânta şi-l va face tatăl unei 
mari naţiuni? (Dumnezeu)

3 Cine este Mântuitorul, care S-a născut unei fecioare din această 
naţiune? (Isus, Fiul lui Dumnezeu)

4 Cine avea nevoie de o soţie, pentru a avea familia lui proprie? (Isaac)

5 De unde ştia Avraam că Dumnezeu îl va călăuzi pe slujitor către 
soţia potrivită pentru Isaac? (Dumnezeu promite că îi călăuzeşte pe 
cei care Îi cer ajutorul.)

6 Ce a făcut Rebeca, de slujitorul şi-a dat seama că ea este fata către care 
l-a călăuzit Dumnezeu? (I-a dat să bea apă lui şi tuturor cămilelor lui)

7 Ce a spus familia Rebecăi, când slujitorul a spus că doreşte s-o ia pe 
Rebeca, să-i fie soţie lui Isaac? (Au fost de acord ca ea să plece, fiindcă 
au înţeles că lucrul acesta vine de la Domnul.)

8 Cui I-a mulţumit slujitorul, că l-a călăuzit spre Rebeca? (lui 
Dumnezeu)

9 Dacă Isus este Mântuitorul tău, în ce te va călăuzi El, dacă Îi ceri? (În 
alegerea prietenilor, în ascultarea de părinţi și de învăţătorii tăi etc.)

Prezentarea Evangheliei

1 Cine a păcătuit şi merită să fie despărţit de Dumnezeu pentru 
totdeauna? (tu, eu, toţi)

2 Cum a fost pedepsit Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, pentru 
păcatele noastre? (A fost răstignit pe cruce şi a murit.)

3 Ce trebuie să faci pentru a fi mântuit de păcatele tale? (Să crezi în 
Domnul Isus ca Mântuitor. Foloseşte această întrebare pentru a 
recapitula învăţătura despre mântuire. Spune copiilor că pot să se 
roage: „Doamne, ştiu că am păcătuit. Cred că Domnul Isus a murit 
pentru păcatele mele, şi că apoi a înviat. Te rog, iartă-mi păcatele şi 
fă-mă un copil al Tău. În Numele Domnului Isus. Amin.“)
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Lecţia 5
David îl învinge pe Goliat 

Text	biblic	
pentru	
învăţător

1 Samuel 17:1-52

Adevăr	central Dumnezeu promite că-i ajută pe cei ce se încred în El

Aplicaţie Nemântuit: Crede în Domnul Isus, ca Mântuitor.
Mântuit: Încrede-te în Dumnezeu, ca El să te ajute.  

Verset	de	
memorat „Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine.“ (Psalmul 56:3)

Programul	întrunirii De	ce	ai	nevoie Ce	să	faci

Bun venit

 w CD cu muzică şi CD 
player

 w ecusoane (pag. 77), unul 
pentru fiecare copil

 w foi A4, una pentru 
fiecare copil

 w culori sau carioci

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

Activitate „Uită-te la picioarele mele“

Pe o foaie A4 trasează conturul tălpii sau 
încălţămintei fiecărui copil. Pune-i pe copii 
să coloreze talpa. Vorbeşte cu ei despre 
diferitele locuri în care pot să meargă. 

Închinare

 w CD cu muzică şi 
CD player; versurile 
cântecelor (pag. 13-16)

 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 după tine fiecare propoziţie: 
„Doamne, Îţi mulţumim că ne iubeşti. 
Avem încredere că Tu ne ajuţi. Ajută-ne 
să ne folosim picioarele pentru a merge în 
locuri plăcute Ţie. În Numele Domnului 
Isus, Amin.“

Cântec „Ai grijă“ 
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 instrucţiuni (pag. 60) 

Verset Psalmul 56:3
Repetare „Cântă versetul“
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Programul	întrunirii De	ce	ai	nevoie Ce	să	faci

Înviorare

Activitate „Dumnezeu mi-a făcut picioarele“
Spune propoziţiile următoare şi cere 
copiilor să facă exerciţiile împreună cu tine:
Pot să merg. (Mergeţi pe loc.)
Pot să sar cu ambele picioare. (Săriţi pe loc.)
Pot să sar pe un picior, apoi pe celălalt 
(Săriţi într-un picior.)
Pot să fug. (Fugiţi pe loc.)
Pot să merg în vârful picioarelor (Mergeţi 
pe loc în vârful picioarelor.)

Lecţia biblică

 w textul lecţiei (pag. 62)
 w imaginile PPRO5-1, 

PPRO5-2, PPRO5-3, 
PPRO5-4, PPRO5-5 şi 
PPRO5-6

 w PPRO-a, PPRO-b, 
PPRO-c şi PPRO-d

 w CD cu muzică şi 
CD player; versurile 
cântecelor (pag. 13-16)

 w simbolurile cântecului: 
Nu sunt mare ca munţii 
cei înalţi“

 w miel de pluş
 w ruletă sau metru

Lecţia „David îl învinge pe Goliat“
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 lei, urşi şi oi (pag. 86), 
într-un plic

 w o bucată de sfoară/lână 
pusă în cerc, pe podea

 w întrebări (pag. 66) 

Joc „Pune oile în staul“
Când un copil răspunde la o întrebare, 
trage un animal din plic. Toţi copiii trebuie 
să scoată un sunet ca al acelui animal. Apoi, 
dacă este oaie o pune în turmă (cercul din 
sfoară/lână), dacă este leu sau urs, în afara 
cercului.

Prezentarea 
Evangheliei

 w instrucţiuni (pag.61)
 w Evanghelia în imagini 

– PPRO-j, PPRO-k, 
PPRO-l şi PPRO-m

 w PPRO-a, PPRO-b, 
PPRO-c şi PPRO-d 
(opţional)

Prezentarea
Evangheliei

„Evanghelia în imagini“

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 harpă şi benzi, una 
pentru fiecare copil 
(pag. 87)

 w pioneze cu picioruşe
 w elastice din cauciuc, 5 

pentru fiecare copil
 w abţibilduri cu motive 

muzicale
 w fişă de lucru manual, 

una pentru fiecare copil
 w pietre mici decupate din 

folie de aluminiu
 w lipici
 w plastilină sau lut (pag. 8)

Activitate „Harpa lui David“
Folosind pioneze cu picioruşe, fixează 
punctele A şi B de la fâşie la punctele A şi 
B de la harpă. Pune aproximativ 5 elastice 
de cauciuc pentru a forma corzile harpei. 
Decorează harpa cu abţibilduri cu motive 
muzicale. 

Fişă de lucru
manual

„David îl învinge pe Goliat“
Ajută-i pe copii să lipească pe marginea 
pârâului pietricele din folie de aluminiu.

Plastilină „Fă lei şi urşi“
Ajută-i pe copii să facă lei şi urşi din 
plastilină. 

Activitate de îmbogăţire 
(alege una)

 w postere (pag. 88), una 
pentru fiecare copil

 w costume simple (pag. 8)

Activitate „Când cred în Isus ca Mântuitor“
Dă fiecărui copil un poster. Vorbeşte 
despre situaţiile în care ei se pot încrede 
în Dumnezeu.

Activitate „David şi Goliat“
Pune-i pe copii să facă o scenetă cu David şi 
Goliat. Aminteşte-le că David s-a încrezut 
în Dumnezeu şi El l-a ajutat. Repetă 
acţiunile de mai multe ori, ca orice copil 
care doreşte, să aibă ocazia să fie David 
sau Goliat. Ceilalţi copii vor fi filistenii 
şi israeliţii. 
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Predarea	versetului	de	memorat
Verset de memorat

„Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine.“ (Psalmul 56:3)

Introducere
Fiecăruia îi este teamă câteodată. Dacă ceea ce voi sugera îți produce 
teamă, arată-mi aceasta mimând o faţă speriată.
Sugerează diferite lucruri, până când toţi copiii arată că li-e teamă de ceva.  Vorbeşte 
despre păianjeni, tunet, zborul albinelor în jurul tău etc. 
Biblia ne spune care este cel mai bun lucru pe care trebuie să-l faci 
când ţi-e teamă.

Prezentare
Psalmul 56:3 este versetul pe care îl găsim în mijlocul Bibliei. 
Spuneţi adresa împreună de trei ori: prima dată mimând că vă apăraţi de o albină, 
apoi călcaţi în picioare un păianjen mare şi în final vă acoperiţi urechile de bubuitul 
unui tunet.
Roagă un copil să te ajute să găseşti versetul, deschizând Biblia la un semn pe care l-ai 
pus la Psalmul 56:3. Citeşte versetul, apoi arată fiecare din simbolurile lui.

Explicare
„Ori de câte ori mă tem … – Tuturor oamenilor le este teamă 
câteodată, chiar şi celor mai mari, mai puternici sau mai deştepţi. 
Dar lui Dumnezeu nu Îi e teamă niciodată. 
… eu mă încred în Tine“ – Acest verset este ca o rugăciune către 
Dumnezeu, aşadar cuvântul „Tine“ se referă la Dumnezeu. A 
te încrede în Dumnezeu când îţi este teamă înseamnă că ştii că 
Dumnezeu este cu tine şi te iubeşte, şi te bazezi pe El ca să te ajute. El 
poate să te ajute să-i spui unui adult lucrurile de care îţi este teamă. 

Aplicare
Nemântuit: Un lucru de care trebuie să-ţi fie teamă este să fii 

despărţit pentru totdeauna de Dumnezeu, din cauza 
păcatului. Dar tu poţi să-I ceri lui Dumnezeu să-ţi 
îndepărteze păcatul. Primeşte-L pe Isus ca Mântuitor 
şi vei fi un copil al lui Dumnezeu. 

Mântuit:  Dacă deja L-ai primit pe Isus ca Mântuitor,   
încrede-te în Dumnezeu, care te ajută când îţi este 
teamă. Ori de câte ori îţi este teamă, spune-I că te 
încrezi în El. Poţi să spui aceste cuvinte cu voce tare, 
să le spui ca o rugăciune sau să le cânţi. Dumnezeu 
a promis că-i ajută pe cei ce se încred în El, aşadar 
încrede-te în Dumnezeu. 

Repetare
Învață-i pe copii următoarele semne, apoi cântați versetul: 
Ori de câte ori – desfă-ţi mâinile larg. 
mă tem           – tremură.
Eu                  – arată spre tine. 
mă încred       – împreunează-ţi mâinile.
în Tine           – arată în sus. 
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Prezentarea	Evangheliei
Evanghelia în imagini
Arată imaginea cu copiii care se bat (PPRO-j).

Ce fac aceşti copii?
Aşteaptă răspunsul copiilor. 

Oamenii păcătuiesc atunci când nu Îl respectă pe Dumnezeu sau nu 
ascultă de El. Când ştii ce este corect să faci, dar nu faci, păcătuieşti. 
Biblia spune: „Deci cine ştie să facă bine, şi nu face, săvârşeşte un 
păcat!“ (Iacov 4:17).
Dă-le exemple de păcate sau discută cu ei imaginile PPRO-a, PPRO-b, PPRO-c şi 
PPRO-d. 

Trebuie să fii despărţit pentru totdeauna de Dumnezeu, fiindcă ai 
păcătuit. Păcatul trebuie pedepsit. Dar Dumnezeu te iubeşte şi doreşte 
să te ierte de păcatele tale şi să te facă un copil al Său. 
Arată imaginea cu Domnul Isus şi mormântul (PPRO-k).

Dumnezeu L-a trimis pe Isus, Dumnezeu-Fiul pe pământ, ca să fie 
Mântuitorul. Domnul Isus S-a născut ca un copilaş şi a crescut mare, 
dar El nu a păcătuit niciodată. El a făcut întotdeauna ceea ce este 
bine. Domnul Isus nu a meritat să moară, dar a vrut să facă aceasta 
pentru a lua asupra Lui pedeapsa pentru păcatele noastre. Biblia spune: 
„Hristos a murit pentru păcatele noastre … a fost îngropat, şi a înviat“ 
(1 Corinteni 15:3-4). Isus, Mântuitorul este viu astăzi.
Arată imaginea cu copiii care se roagă (PPRO-l).

Orice persoană care Îi spune lui Dumnezeu: „Am păcătuit“, şi Îl 
primeşte pe Domnul Isus ca Mântuitor, poate să fie iertată. Isus deja 
a fost pedepsit pentru păcatele celor ce cred în El. Biblia spune: „Dar 
tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a 
dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu“ (Ioan 1:12). Deci, dacă 
tu Îl primeşti pe Isus ca Mântuitor, vei fi un copil al lui Dumnezeu. 
Eşti un copil al părinţilor tăi, dar şi al lui Dumnezeu. Duhul lui 
Dumnezeu locuieşte în fiecare copil al lui Dumnezeu. El îl ajută să 
înţeleagă Cuvântul lui Dumnezeu şi să asculte de El. Când copiii lui 
Dumnezeu se încred în El, El îi binecuvântează. Apoi într-o zi se vor 
bucura de binecuvântarea de a fi în cer cu Dumnezeu.
Arată imaginea cu cerul (PPRO-m).

Cerul este casa lui Dumnezeu. Acolo totul este perfect. Toţi copiii 
lui Dumnezeu vor locui cu El acolo. Este cel mai minunat loc din 
câte există, pentru că este locul unde locuieşte Dumnezeu. Acolo nu 
este boală sau rană, nu este tristeţe sau singurătate. Tot ceea ce este 
în cer este perfect şi frumos. Şi mai mult decât toate, acolo vom fi cu 
Dumnezeu-Tatăl şi cu Domnul Isus pentru totdeauna. Dumnezeu te 
iubeşte. Biblia spune: „Noi Îl iubim pentru că el ne-a iubit întâi“ (1 
Ioan 4:19). Pentru că Dumnezeu te iubeşte, El vrea ca tu să fii copilul 
Său chiar acum. Şi de asemenea vrea să locuieşti cu El în cer într-o zi. 
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Lecţia	–	partea	1
Ţi s-a dat vreodată ceva de făcut şi te-ai gândit că este prea greu pentru 
tine? Poate mama ţi-a spus: „Acum eşti destul de mare ca să poţi să te 
îmbraci singur.“ Sau poate tata ţi-a spus: „Adună toate jucăriile din 
această cameră.“  Sau poate învăţătoarea ţi-a spus: „Trebuie să înveţi 
să-ţi legi şireturile.“ Ţi s-a dat vreodată să faci ceva şi ţi-a fost teamă 
că este prea greu pentru tine? 
Discută despre aceasta cu copiii. 

Planşa PPRO5-1
Ţine în mână un miel din pluş în timp ce descrii slujba unui păstor. 

David era un tânăr, care avea o sarcină dificilă de îndeplinit. El avea 
grijă de oile tatălui său, Isai. David era păstor. El trebuia să ducă oile la 
păşuni bogate, să găsească apă proaspătă şi curată ca să adape oile, şi ele 
să bea fără teamă. Trebuia să le protejeze de şerpi, lei şi urşi. El stătea 
cu oile zi şi noapte, pe dealuri şi câmpuri departe de casa lui, dormind 
alături de ele. Atât mieluşeilor, cât şi oilor le era foarte teamă dacă auzeau 
sunete ciudate sau se pierdeau sau erau urmărite de animale sălbatice. 
Ele aveau nevoie de David, ca el să fie un păstor bun pentru ele. 

Poezie cu semne „Tic, tac“

Lui David nu îi era teamă. El era un păstor curajos. El avea curaj, 
deoarece ştia că nu este singur. Dumnezeu era cu el tot timpul. David 
ştia că Dumnezeu a promis că îi va ajuta pe cei ce se încred în El. 

Dumnezeu poate să te ajute, pentru că El este atotputernic. Tot ceea ce 
face El este corect. El a creat animalele şi plantele, ceea ce arată că este 
mai puternic decât oricine și orice. Poţi să ai încredere în Dumnezeu. 
El este întotdeauna bun. Dacă Isus este Mântuitorul, încrede-te în El 
în fiecare zi. 

Planşa PPRO5-2
Dumnezeu l-a ajutat pe David să poarte de grijă oilor tatălui său, Isai. 
David se încredea în Dumnezeu, ca El să-l ajute să găsească păşuni bune 
şi apă proaspătă. David se încredea în Dumnezeu, ca El să-l ajute să 
fie puternic şi curajos zi şi noapte. Când un leu sau un urs ataca oile, 
Dumnezeu îl ajuta pe David să le protejeze de aceste animale. David a 
învăţat să se încreadă în Dumnezeu, ca El să-l ajute să-şi îndeplinească 
bine sarcina. 

Dacă ai crezut în Isus ca Mântuitor, încrede-te în Dumnezeu, că El 
poate să te ajute şi pe tine. Dacă trebuie să te îmbraci singur,   
încrede-te în Dumnezeu, ca el să te ajute să-ţi aminteşti ce haine trebuie 
să iei întâi pe tine. Dumnezeu poate să te ajute să găseşti mâneca bluzei 
şi să încalţi şosetele corect. Dacă trebuie să aduni toate jucăriile şi să le 
pui la locul lor, încrede-te în Dumnezeu, ca El să te ajute să îţi aminteşti 
unde trebuie să le pui pe fiecare. Cere-I lui Dumnezeu să te ajute să 
duci la bun sfârşit sarcina care ţi-a fost dată. 
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Mimează că te îmbraci şi alegi diferite jucării. 

Încrede-te în Dumnezeu ca El să te ajute atunci când trebuie să spui o 
poezie sau să cânţi în faţa unui grup. Dumnezeu ţi-a făcut mintea, şi 
El poate să te ajute să-ţi aminteşti ce este necesar. Dumnezeu a promis 
că-i va ajuta pe cei ce se încred în El. Deci, atunci când te temi că ceva 
este prea greu pentru tine, încrede-te în Dumnezeu și El te ajută. Crede 
că Dumnezeu este cu tine; bazează-te pe ajutorul Lui. 

Cântaţi versetul: „Ori de câte ori mă tem“ (Psalmul 56:3).

Partea	2
David nu era singurul care trebuia să se încreadă în Dumnezeu. Departe 
de David şi oile sale erau trei fraţi mai mari ai lui David, soldaţi în 
armata lui Saul. Făceau parte din armata lui Israel, poporul ales al lui 
Dumnezeu. Toţi aceştia ar fi trebuit să se încreadă în Dumnezeu.

Planşa PPRO5-3
Israelul avea un duşman puternic, poporul filistean. Filistenii aveau un 
soldat uriaş, numit Goliat. 
Pune-i pe copii să repete numele lui. 

Biblia ne spune că Goliat avea mai mult de 2,7 m înălţime – era un 
gigant. 
Foloseşte o ruletă sau un metru să compari lungimea sau înălțimea de 2,7 m cu copiii 
şi cel mai înalt adult. 

Armatei lui Israel îi era teamă de el. În fiecare zi Goliat îi provoca să 
vină să se lupte cu el. 

„Alegeţi un om care să vină şi să se lupte cu mine“, striga el (din 1 
Samuel 17:8-10). 

Goliat nu credea în singurul Dumnezeu adevărat. El era mare şi 
puternic. Purta coif şi armură, şi avea o suliţă mare. 
Arată către coiful, armura şi suliţa din imagine. 

El arăta înfricoşător. Goliat râdea de israeliţi. El îşi bătea joc de 
Dumnezeu. El nu credea că Dumnezeul israeliţilor era viu. El se gândea 
că nu contează că râde de Dumnezeu. Dar conta. 

Este păcat să-ți bați joc de Dumnezeu. Oamenii păcătuiesc atunci când 
nu-L onorează şi nu-L respectă pe Dumnezeu.  Tu şi eu ne-am născut 
cu dorinţa de a păcătui. Biblia spune: „Deci, cine ştie să facă bine, şi 
nu face, săvârşeşte un păcat!“ (Iacov 4:17). Aceasta înseamnă că dacă 
Dumnezeu vrea să faci ceva şi tu nu faci, păcătuieşti. 
Arată următoarele exemple de păcat sau discută cu copiii despre planşele PPRO-a, 
PPRO-b, PPRO-c şi PPRO-d.

Dumnezeu spune că oamenii ar trebui să-L respecte şi să I se închine 
(Exodul 20:1-7). Dacă te strâmbi în timp ce cânţi cântări despre 
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Dumnezeu, nu arăţi respect faţă de Dumnezeu. Dacă înjuri sau iei în 
derâdere Numele lui Dumnezeu, nu arăţi respect faţă de Dumnezeu. 
Datorită păcatului, meriţi să fii despărţit de Dumnezeu pentru 
totdeauna. Dar Isus, Fiul lui Dumnezeu, te-a iubit aşa de mult, încât 
a luat asupra Lui pedeapsa pentru păcatul tău şi al meu. Isus a părăsit 
cerul şi S-a născut ca un copil pe acest pământ. A făcut numai lucrurile 
pe care Dumnezeu a vrut să le facă. Isus nu merita să fie pedepsit. Dar El 
a murit pe cruce, ca să ia asupra Lui pedeapsa pentru păcatele noastre. 
„Hristos a murit pentru păcatele noastre … a fost îngropat, şi a înviat“ 
(1 Corinteni 15:3-4). Isus este acum în cer. El este Mântuitorul. Crede 
în El ca să nu mai fi despărţit de Dumnezeu. 

Cântec: „Nu sunt mare ca munţii cei înalţi“

Dar unii oameni refuză să creadă în Isus, ca să-i mântuiască, şi ei nu 
se încred în Dumnezeu ca să-i ajute. Prin faptul că lupta împotriva 
lui Israel, Goliat şi armata lui a arătat că ei nu credeau în Dumnezeu. 
Era timpul ca ei să fie pedepsiţi. Cu toate că armata lui Israel credea 
în Dumnezeu, lor le era teamă de Goliat. Ei uitaseră că Dumnezeu 
era mai mare şi mai puternic decât orice om. Ei nu s-au încrezut în 
Dumnezeu, ca El să-i ajute să lupte împotriva lui Goliat. 

Planşa PPRO5-4
Când David a venit să-i viziteze pe fraţii săi soldaţi şi să le aducă ceva 
de mâncare, el l-a auzit pe Goliat batjocorind pe Dumnezeu şi armata 
lui Israel. David a lăsat mâncarea şi a început să vorbească cu soldaţii. 

David a spus: „Cine este filisteanul acesta … ca să ocărască oştirea 
Dumnezeului celui viu?“ (din 1 Samuel 17:26). 

Mulţi soldaţi l-au auzit pe David vorbind cu atât de mult curaj, încât 
în final l-au dus înaintea împăratului Saul. 

„Eu voi merge să mă bat cu el“, a spus David (din 1 Samuel 17:32). 

„Nu poţi să te duci să te baţi cu filisteanul acesta căci tu eşti un copil, 
şi el este un om războinic din tinereţea lui“, i-a spus împăratul Saul 
lui David (din 1 Samuel 17:33). 

David i-a răspuns: „Când păşteam oile tatălui meu, am omorât un leu 
şi un urs cu mâinile mele. Aşa va fi şi cu filisteanul acesta, fiindcă a 
batjocorit armata lui Dumnezeu. Domnul mă va scăpa din mâna lui“ 
(din 1 Samuel 17:34-37).

Poezie cu semne: „1, 2, 3 – David nu se teme“

Împăratul Saul i-a oferit lui David armura sa. David a încercat coiful 
mare şi platoşa de metal. El a luat în mână sabia mare a împăratului. 
Dar abia putea să meargă cu această armură! David a spus că nu poate să 
meargă cu ea, căci nu este obişnuit cu ea. El s-a încrezut în Dumnezeu. 
David ştia că Dumnezeu este mai puternic decât Goliat. El Îl cunoştea 
pe Dumnezeu şi ştia că poate să se bazeze pe El, ca El să-l ajute să lupte 
şi să câştige împotriva lui Goliat. 
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Cântec: „Nu sunt mare ca munţii cei înalţi“

Partea 3

Planşa PPRO5-5
David ştia că Dumnezeu era mai puternic decât Goliat. Şi David ştia 
şi ce dorea Dumnezeu să facă el. De aceea, s-a dezbrăcat de armura 
împăratului, şi-a luat toiagul, traista de păstor şi praştia, a ales cinci 
pietre netede din pârâu, le-a pus în traista lui de păstor, apoi a înaintat 
spre Goliat. 

Mimează că alegi cinci pietre netede şi le pui în traista de păstor. 

Când Goliat l-a văzut pe David venind, a râs. Goliat a batjocorit pe 
David, armata israelită şi pe Dumnezeu. 

„Ce! sunt câine, de vii la mine cu toiege? … Vino la mine, şi-ţi voi 
da carnea ta păsărilor cerului ….“, s-a lăudat Goliat (din 1 Samuel 
17:43-44).

Dar David a spus: „… eu vin împotriva ta … în Numele Dumnezeului 
oştirii lui Israel, pe care ai ocărât-o“ (din 1 Samuel 17:45). 

David s-a încrezut în Dumnezeu. Dumnezeu promite că îi ajută pe cei 
ce se încred în El. Dacă Isus este Mântuitorul tău, încrede-te în El, şi 
El te va ajuta. Dacă trebuie să faci ceva greu, încrede-te în El şi El te 
va ajuta. Când ţi-e teamă, încrede-te în El, şi El te ajută. Îţi aminteşti 
lucrurile de care li-e teamă oilor? Zgomote, animale sălbatice etc. Care 
sunt lucrurile de care ţi-e ţie teamă? Zgomote ciudate în timpul nopţii? 
Câini care latră la tine? Oile au învăţat să se încreadă în păstorul lor, 
David. Încrede-te în Dumnezeu, ca El să aibă grijă de tine ca un păstor. 
Încrede-te în El, ca să te ajute. 

Poezie cu semne: „Tic, tac“ 

Planşa PMIR5-6
David s-a încrezut în Dumnezeu, când a folosit praştia şi piatra. El a 
pus o piatră în praştie şi a învârtit-o, apoi i-a dat drumul. Dumnezeu 
a făcut ca piatra să intre în fruntea filisteanului. Goliat a căzut cu faţa 
la pământ. Imaginaţi-vă ce bufnitură s-a auzit, când acesta a atins 
pământul!

Mimează că foloseşti praştia, aşa cum a făcut David. 

David l-a ucis pe Goliat. Armata filisteană a fugit. Armata lui Israel a 
câştigat victoria, pentru că Dumnezeu l-a ajutat pe David. David s-a 
încrezut în Dumnezeu, şi El l-a ajutat. El Și-a ţinut promisiunea de 
a-l ajuta. 
Încheie cu o scurtă rugăciune: „Îţi mulţumesc, Dumnezeule, că Tu întotdeauna îţi ţii 
promisiunile. Amin.“
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Întrebări	de	recapitulare
Verset de memorat

1 Care sunt câteva lucruri de care ţi-e teamă? (Sunt posibile mai multe 
răspunsuri.)

2 Cui nu îi este teamă niciodată? (lui Dumnezeu)

3 Ce trebuie să faci când ţi-e teamă? (Să te încrezi în Dumnezeu.)

Lecţia (partea 1-3)

1. Ce trebuia să facă David, ca păstor al oilor tatălui său, Isai? (Să 
găsească păşuni bogate şi ape liniştite; să protejeze turma de pericole; 
să stea cu ele zi şi noapte.)

2. Cine era întotdeauna cu David, aşa că lui nu trebuia să-i fie frică? 
(Dumnezeu)

3. Dacă Isus este Mântuitorul tău, Cine este întotdeauna cu tine şi te 
ajută când ţi-e teamă? (Dumnezeu.) 

4. De cine le era teamă fraţilor lui David şi celorlalţi soldaţi ai lui Israel? 
(de Goliat; de armata filisteană)

5. În ce fel copiii arată că nu-L respectă pe Dumnezeu? (Se strâmbă 
când cântă despre Dumnezeu; Îi folosesc Numele în mod batjocoritor.) 

6. În cine s-a încrezut David, când a luptat împotriva lui Goliat? (în 
Dumnezeu)

7. Împăratul i-a oferit lui David armura şi sabia sa. Totuşi, ce a preferat 
David să folosească? (Hainele lui obişnuite, praştia şi o piatră.)

8. Ce s-a întâmplat cu Goliat, când David a aruncat piatra? (Piatra 
i-a intrat în frunte.)

9 Dacă Isus este Mântuitorul tău, când trebuie să te încrezi în El, ca 
să te ajute? (Sunt posibile mai multe răspunsuri.)

Prezentarea Evangheliei

1 În ce fel meriţi să fii pedepsit datorită păcatului tău? (Să fii veşnic 
despărţit de Dumnezeu.)

2. Ce a făcut Domnul Isus, ca tu să poţi fi un copil al lui Dumnezeu? 
(Isus a murit, ca să ia asupra Lui pedeapsa pentru păcat, şi a înviat.)

3. Ce trebuie să faci ca să fii un copil în familia lui Dumnezeu? (Să 
crezi în Domnul Isus ca Mântuitor. Foloseşte această întrebare pentru 
a recapitula învăţătura despre mântuire. Spune copiilor că pot să se 
roage: „Doamne, ştiu că am păcătuit. Cred că Domnul Isus a murit 
pentru păcatele mele, şi că apoi a înviat. Te rog, iartă-mi păcatele şi 
fă-mă un copil al Tău. În Numele Domnului Isus. Amin.“)
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Lecţia 6
David își ține promisiunea față de Ionatan

Text	biblic	
pentru	
învăţător

1 Samuel 18:1-5 / 1 Samuel 20:14-17 / 1 Samuel 31:1,6 / 2 Samuel 4:4
2 Samuel 8:15 / 2 Samuel 9

Adevăr	central Dumnezeu Îşi ţine promisiunile 

Aplicaţie Nemântuit şi mântuit: Dumnezeu vrea să-ţi ţii promisiunile.

Verset	de	
memorat Recapitulare Psalmul 56:3

Programul	întrunirii De	ce	ai	nevoie Ce	să	faci

Bun venit

 w CD cu muzică şi CD 
player

 w ecusoane (pag. 77), unul 
pentru fiecare copil

 w foaia cu „Dumnezeu a 
făcut“ (pag. 89), una 
pentru fiecare copil

 w culori sau carioci

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

Activitate „Dumnezeu a făcut totul şi m-a făcut şi 
pe mine“

Pune-i pe copii să deseneze în fiecare pătrat 
unde scrie „Dumnezeu a făcut“, o imagine 
cu ce a făcut Dumnezeu. În pătratul unde 
scrie „Dumnezeu m-a făcut pe mine“, 
copiii să se deseneze pe ei înşişi. Apoi   
cere-le să vorbească despre desenele lor.  

Închinare

 w CD cu muzică şi 
CD player; versurile 
cântecelor (pag. 13-16)

 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 mulţumim că ai făcut 
pământul. Îţi mulţumesc că m-ai făcut şi 
pe mine. Ajută-mă să-mi folosesc ochii, 
urechile, mâinile, gura şi picioarele, astfel 
încât să-ţi facă Ție plăcere. În Numele 
Domnului Isus, Amin.“

Cântec „Ai grijă“ 
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 instrucţiuni (pag. 70) 

Verset Psalmul 56:3 (recapitulare).

Repetare Cântă versetul.
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Programul	întrunirii De	ce	ai	nevoie Ce	să	faci

Înviorare

Activitate „Dumnezeu se uită la mine şi mă iubeşte“
Cere copiilor să facă exerciţiile pe care 
le faci tu, în timp ce spui următoarele 
propoziţii:
Când stau în picioare, Dumnezeu se uită 
la mine şi mă iubeşte.
Când bat din palme, Dumnezeu se uită la 
mine şi mă iubeşte.
Când merg, Dumnezeu se uită la mine şi 
mă iubeşte.
Când sar, Dumnezeu se uită la mine şi 
mă iubeşte.
Când alerg, Dumnezeu se uită la mine şi 
mă iubeşte.
Când stau jos, Dumnezeu se uită la mine 
şi mă iubeşte.

Lecţia biblică

 w textul lecţiei (pag. 72)
 w imaginile PPRO6-1, 

PPRO6-2, PPRO6-3, 
PPRO6-4, PPRO6-5 şi 
PPRO6-6

 w PPRO-a, PPRO-b, 
PPRO-c, PPRO-d

 w CD cu muzică şi 
CD player; versurile 
cântecelor (pag. 13-16)

 w simbolurile cântecului 
„Eu cred în Scriptură“

 w bomboane împachetate 
(diferite arome), una 
pentru fiecare copil + 
două în plus

 w o tavă cu fructe şi 
brânză

Lecţia „David îşi ţine promisiunea faţă de 
Ionatan“
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 farfurii, pahare şi 
tacâmuri din plastic

 w întrebări (pag. 76) 

Joc „Aranjează masa“
Când un copil răspunde la o întrebare, 
vine şi ia o farfurie, pahar sau tacâm şi îl 
pune pe masă. 

Prezentarea 
Evangheliei

 w instrucţiuni (pag. 71)
 w Evanghelia în imagini 

– PPRO-j, PPRO-k, 
PPRO-l şi PPRO-m

 w PPRO-a, PPRO-b, 
PPRO-c şi PPRO-d 
(optional)

Prezentarea
Evangheliei

„Evanghelia în imagini“ (recapitulare)
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Programul	întrunirii De	ce	ai	nevoie Ce	să	faci

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.)

Activitate creativă 
(alege una)

 w farfurie de plastic, una 
pentru fiecare copil

 w foarfeci
 w creioane sau markere
 w abţibilduri 
 w lipici 
 w sclipici sau lipici cu 

sclipici 
 w fişă de lucru manual, 

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

Activitate „Fă o coroană“
Îndoaie fiecare farfurie în două şi taie 
dinspre centru spre margine ca şi cum ai 
tăia un tort, dar opreşte-te la marginea 
îndoită. Deschide farfuria şi, ţinând-o 
cu susul în jos îndoaie fiecare „bucată 
triunghiulară“ în sus, pentru a forma 
vârfurile unei coroane. Copiii pot să-şi 
decoreze coroana cu abţibilduri, stele, 
marker, sclipici sau lipici cu sclipici. 

Fişă de lucru
manual

„David îşi ţine promisiunea faţă de 
Ionatan“
Pune-i pe copii să deseneze mâncare în 
farfuriile celor de la masă.

Plastilină „Să facem farfurii şi tacâmuri“
Ajută-i pe copii să modeleze din plastilină 
farfurii şi tacâmuri.  

Activitate de îmbogăţire 
(alege una)

 w farfurii, pahare şi veselă 
din plastic

 w şerveţele drăguţe, unul 
pentru fiecare copil 

 w faţă de masă
 w coroane, una pentru 

fiecare copil (cele făcute 
în timpul activităţii 
creative)

Activitate „Banchet“
Pune-i pe copii să poarte în timpul gustării 
coroanele pe care le-au făcut, şi să-şi 
imagineze că sunt la un banchet.

Activitate „Arată bunătate“
Pune-i pe copii să joace pe roluri cum 
pot arăta bunătate altora. Ajută o echipă 
de copii să mimeze o acţiune, în timp ce 
ceilalţi copii din grup trebuie să ghicească 
ce mimează ei. Câteva sugestii: 
• Îmbrăţişează pe cineva care este trist.
• Condu un orb să se aşeze pe un scaun
• Dă o jucărie cuiva care nu poate să 

umble. 
• Deschide o uşă cuiva care are nevoie 

de ajutor.
• Oferă-te să cari ceva pentru cineva 

care umblă în cârje.
• Spune cuiva despre Isus.
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Predarea	versetului	de	memorat
Verset de memorat

„Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în tine“ (Psalmul 56:3).

Introducere
Să presupunem că tu spui curajos: „Pot să cobor singur pe acest 
tobogan înalt“. Dar când ajungi în vârf şi trebuie să-ţi dai drumul, 
ţi-e teamă. Tatăl tău îţi spune: „Dă-ţi drumul. Încrede-te în mine, 
eu te prind.“ Dar ţie încă ţi-e teamă.  

Prezentare
Psalmul 56:3 ne spune care este cel mai bun lucru pe care poţi să-l 
faci, atunci când ţi-e teamă. 

Spuneţi adresa versetului de trei ori: în timp ce vă acoperiţi ochii, 
uitându-vă printre degete şi apoi luându-vă mâinile de la ochi. 

Cere unui copil să te ajute să găseşti versetul deschizând Biblia la un 
semn pe care l-ai pus la Psalmul 56:3. Citeşte versetul, apoi arată 
simbolurile lui. 

Explicare
„Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în tine“ – Omul care a scris 
aceste cuvinte în Biblie s-a temut uneori. Dar el îi spune lui 
Dumnezeu: „Eu mă încred în Tine“, aşadar „Tine“ se referă la 
Dumnezeu. A te încrede în cineva înseamnă a depinde de cineva, 
a te baza pe cineva. Să te încrezi în Dumnezeu este cel mai bun 
lucru pe care poţi să-l faci, atunci când îţi este teamă, şi în orice 
alte momente. 

Haideţi să încercăm să ne încredem în cel de lângă noi. 

Pune-i pe copii să stea atât de aproape unii de alţii, încât să atingă cu 
mâna întinsă pe cel de lângă el. 

Ţine-te cu mâna dreaptă de umărul vecinului tău şi spune-i: „Promit 
să nu te strâng prea tare de umăr“. Acum ţine-te de umărul lui şi 
ridică-ţi un picior. Continuând să te ţii, sari în celălalt picior. Vecinul 
tău are încrede în tine că nu îl strângi prea tare de umăr, iar tu ai 
încredere că el te susţine, ca să poţi să sari. 

Uneori, datorită păcatului, oamenii în care te încrezi te dezamăgesc. 
Dar Dumnezeu este perfect şi întotdeauna Îşi ţine promisiunile. 
Poţi să te încrezi întotdeauna în El. 

Aplicare
Nemântuit: Dumnezeu promite că îţi iartă păcatele şi te face copilul 

Său, atunci când crezi în Isus ca Mântuitor. Primeşte-L 
pe Isus ca Mântuitor, şi ai încrederea că El Îşi ţine 
promisiunea de a te mântui. 

Mântuit:     Dacă deja L-ai primit pe Isus ca Mântuitor, încrede-te 
în Dumnezeu să te ajute când ţi-e teamă. 
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Repetare
Învață-i pe copii următoarele semne, apoi cântați versetul: 
Ori de câte ori – desfă-ţi mâinile larg. 
mă tem           – tremură.
Eu                  – arată spre tine. 
mă încred       – împreunează-ţi mâinile.
în Tine           – arată în sus. 

Prezentarea	Evangheliei

Evanghelia în imagini (recapitulare)
Arată imaginea cu copiii care se bat (PPRO-j).

 wCe fac aceşti copii? (Aşteaptă răspunsul copiilor.) 
 wCare sunt câteva din lucrurile bune pe care Dumnezeu vrea să le facă 
orice copil? (Sunt posibile mai multe răspunsuri.)
 wCe este păcatul? (A nu face lucrurile bune pe care Dumnezeu vrea să le 
faci – Iacov 4:17. Spune exemple de păcate sau discută despre imaginile 
PPRO-a, PPRO-b, PPRO-c, PPRO-d.)
 wCare este pedeapsa pe care fiecare o merităm datorită păcatelor 
noastre? (Să fii despărţit de Dumnezeu pentru totdeauna.)

Arată planşa cu Domnul Isus şi mormântul (PPRO-k).

 wCând Isus, Fiul lui Dumnezeu a trăit pe pământ, în ce fel a fost El 
diferit? (Nu a păcătuit niciodată.)
 wDe ce a murit Domnul Isus pe cruce? (Ca să ia asupra Lui pedeapsa 
pentru păcatele noastre.)
 wCe s-a întâmplat cu Isus la trei zile după ce a fost îngropat? (A înviat 
– 1 Cor. 15:3-4.)

Arată imaginea cu copiii care se roagă (PPRO-l). 

 wCine poate să aibă păcatele iertate? (Oricine Îi spune lui Dumnezeu 
„Am păcătuit“, şi Îl primeşte pe Isus ca Mântuitor – Ioan 1:12.)
 wDacă Îl primeşti pe Isus ca Mântuitor, al cui fiu eşti? (Al lui Dumnezeu, 
şi în continuare al părinţilor tăi.)
 wCine locuieşte în copiii lui Dumnezeu ca să-i ajute să înţeleagă 
Cuvântul Lui şi să asculte de El? (Dumnezeu-Duhul Sfânt.)

Arată imaginea cu cerul (PPRO-m).

 wUnde vor merge copiii lui Dumnezeu, după ce îşi sfârşesc viaţa pe 
pământ? (În cer, acolo unde locuieşte Dumnezeu.)
 wCare sunt anumite lucruri care nu vor fi în cer? (boală, tristeţe, 
singurătate, moarte etc.)
 wCare este cea mai minunată Persoană din cer, şi cât va dura şederea 
noastră acolo? (Dumnezeu; vom fi acolo pentru totdeauna.)
 wDe ce vrea Dumnezeu ca şi tu să ajungi în cer? (Pentru că El te iubeşte 
– 1 Ioan 4:19.)

Dacă vrei să-L primeşti pe Isus ca Mântuitor şi să fii un copil al lui 
Dumnezeu, dar nu şti ce trebuie să faci, vino şi spune-mi aceasta. 
Voi fi (menţionează locul şi timpul).
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Lecţia	–	partea	1
Ai un prieten foarte bun? I-ai promis vreodată ceva prietenului tău? 
Sau poate i-ai spus tatălui tău: „Tată, dacă îi dai voie prietenului meu 
să vină la noi, promit că mă voi purta foarte frumos.“ Apoi poate i-ai 
spus prietenului tău: „Când vom servi gustarea, te las pe tine să alegi 
primul ceea ce îţi place. Promit!“

Planşa PPRO6-1
Biblia ne spune despre nişte prieteni buni. După ce David l-a omorât 
pe uriaşul Goliat, el a fost luat în armata lui Saul ca soldat. Fiul 
împăratului Saul, prinţul Ionatan, era şi el soldat. David şi Ionatan 
au devenit cei mai buni prieteni. Le plăcea să fie împreună şi să facă 
lucruri împreună. Amândoi erau soldaţi buni. Prinţul Ionatan chiar 
i-a dat lui David mantaua (haina) lui, armura şi armele lui – o sabie, 
un arc şi un brâu. David era bucuros să aibă un prieten aşa de bun, ca 
prinţul Ionatan. Prinţul Ionatan într-adevăr îi purta de grijă lui David.

Dumnezeu te iubeşte şi îţi poartă de grijă mai mult decât ar putea 
s-o facă vreodată un prieten. Biblia ne spune că Dumnezeu iubeşte 
întreaga lume (Ioan 3:16). Dumnezeu te-a creat şi te iubeşte aşa cum 
eşti, fiindcă El te-a creat. Dacă ai crezut în Domnul Isus și ești un 
copil al lui Dumnezeu, El a promis că îi va iubi şi va fi cu copiii Lui 
întotdeauna; şi El va face aceasta.  

Prinţul Ionatan într-adevăr avea grijă de David. David şi prinţul Ionatan 
au fost buni prieteni timp îndelungat. Dar apoi David a trebuit să plece 
de lângă Ionatan şi nu a mai fost soldat în armata împăratului Saul. 
Prinţului Ionatan i-a părut foarte rău că David a trebuit să plece. El 
i-a promis că va avea întotdeauna grijă de David şi se va purta cu el cu 
bunătate. Şi David i-a promis acelaşi lucru. Ei şi-au promis unul altuia 
că se vor purta cu bunătate cu copiii celuilalt. 

Planşa PPRO6-2
Mefiboşet avea doar 5 ani când tatăl său, prinţul Ionatan, a plecat la 
război. 
Spuneţi împreună „Mefiboşet“, apoi numărați pe degete până la 5. 

În palatul împărătesc, Mefiboşet era îngrijit de o femeie. Probabil că el 
avea mulţi prieteni, cu care făcea tot felul de lucruri distractive: poate 
se căţărau în copaci sau se jucau cu jucării. Poate se jucau de-a soldaţii, 
fiindcă tatăl său era soldat. 

Mimați că vă urcați în copaci, şi mărşăluiți ca soldații. 

Dar probabil lui Mefiboşet îi era dor de tatăl său. Prinţul Ionatan era 
adesea plecat în misiuni militare. Poate că lui Mefiboşet îi era frică 
uneori, fiindcă tatăl său era plecat. Ce spune versetul nostru că trebuie 
să faci, atunci când îţi este frică? 

Cântaţi versetul „Ori de câte ori mă tem“, făcând şi semnele. 
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Partea	2
Într-o zi, familia lui Mefiboşet a primit o veste tristă: împăratul Saul 
şi prinţul Ionatan au murit în război. Acum un alt împărat avea să se 
urce pe tron. Cine avea să fie? Ce va face? Ce se va întâmpla cu oamenii 
din palat?

Planşa PPRO6-3
Îngrijitoarei lui Mefiboşet îi era frică. S-a gândit că împăratul care va urca 
pe tron va vrea să-i facă rău lui Mefiboşet. Așadar, ea l-a luat în braţe pe 
Mefiboșet şi a fugit cu el. A vrut să-l ascundă. S-a gândit că împăratul care 
va veni va fi duşmanul lui. 

Biblia spune că, datorită păcatului tău, eşti un duşman al lui Dumnezeu. 
Când nu faci lucrurile bune pe care trebuie să le faci, păcătuieşti. Biblia 
spune: „Cine ştie să facă bine, şi nu face, săvârşeşte un păcat“ (Iacov 4:17).
Dă-le următoarele exemple de păcate sau discută cu ei despre planşele PPRO-a, PPRO-b, 
PPRO-c şi PPRO-d. 
Dacă nu-i dai voie unui prieten să poarte jacheta pe care o ai în plus, când 
mama ta a spus că poate să o poarte, păcătuieşti. Dacă vezi că cineva a 
pierdut nişte bani în magazin, şi tu îi iei şi-i opreşti pentru tine în loc să-i 
dai înapoi, păcătuieşti. Toţi ne-am născut cu dorinţa de a păcătui. Păcatul 
trebuie pedepsit, și tu trebuie să fii despărţit de Dumnezeu pentru totdeauna. 
Să nu locuieşti în cer, ca şi copil al Său. Dar Dumnezeu nu doreşte ca tu să 
fii duşmanul Lui. El a găsit o cale pentru tine, ca să fii prietenul Său. 

Va fi împăratul nou venit prietenos cu Mefiboşet? Îngrijitoarei lui i-a fost 
teamă că el nu va fi aşa. Dacă el va fi duşmanul lui Mefiboşet, era mai bine 
să fugă să-l ascundă. 
Fugi pe loc. 
Îngrijitoarea l-a luat în braţe pe băieţelul de 5 ani şi a fugit. Poate băieţelul 
era prea greu sau poate că ea s-a împiedicat şi a căzut. Oricum ar fi fost, 
Biblia ne spune că ea i-a dat drumul lui Mefiboşet, şi el s-a rănit la picioare. 
Probabil că a plâns mult. A fost un timp foarte trist pentru el. Nu a mai 
putut să meargă pe picioarele lui, iar tatăl şi bunicul lui (prinţul Ionatan şi 
împăratul Saul) erau morţi. Când a crescut, nimeni n-a putut să-l ajute să-şi 
folosească din nou picioarele, şi astfel el nu a mai putut să meargă niciodată. 

Planşa PPRO6-4
În curând, David, cel mai bun prieten al prinţului Ionatan, a devenit 
împărat. El a fost un împărat bun. David Îl iubea pe Dumnezeu şi era 
prietenul Lui. El şi-a amintit cum l-a ajutat Dumnezeu să omoare leul 
şi ursul care i-au atacat turma. Și-a amintit cum l-a ajutat Dumnezeu 
să-l omoare pe uriaşul Goliat, chiar înainte ca el să fie soldat, și de 
asemenea, că Dumnezeu i-a promis că într-o zi el va ajunge împărat. 
Acum venise timpul acela. David era împărat. Dumnezeu Şi-a ţinut 
promisiunea faţă de David. 

Acum David făcuse o promisiune, pe care trebuia să şi-o ţină. David şi-a 
amintit promisiunea pe care a făcut-o prietenului său, prinţul Ionatan. 
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David îi promisese că se va purta cu bunătate faţă de el şi faţă de copiii 
lui Ionatan pentru totdeauna. David Îl iubea pe Dumnezeu şi voia să 
se poarte în aşa fel încât să-I facă plăcere; și el ştia că dacă Dumnezeu 
Îşi ţine promisiunile, şi el trebuie să şi le ţină. 

Dacă Isus este Mântuitorul tău, El vrea să-ţi ţii promisiunile. Dumnezeu 
veghează tot timpul. El ştie ce faci cu ochii, urechile, mâinile şi 
picioarele tale. Dumnezeu te iubeşte. El te va ajuta să-ţi ţii promisiunea 
de a face ceea ce este bine. Dacă se întâmplă vreodată să nu poţi să-ţi 
ţii o promisiune, cere-I iertare lui Dumnezeu şi El te va ierta. 

Cântec: „Ai grijă“

Când vine prietenul tău la tine, îţi vei aminti promisiunea de a te 
juca frumos şi de a împărţi ce ai cu el? Îl vei lăsa să-şi aleagă primul 
gustarea? Haideţi să practicăm această promisiune de a lăsa pe altcineva 
să aleagă primul. 
Dă fiecărui copil câte o bomboană de acelaşi fel, împachetată. Apoi dă-i primului copil 
posibilitatea să mai aleagă una, din două bomboane diferite, pe care i le oferi. Apoi el 
trebuie să permită celui de-al doilea copil să aleagă una din bomboanele lui. Şi aşa mai 
departe. Ultimul copil îţi permite să alegi una din cele două bomboane ale lui. Apoi 
fiecare copil îşi mănâncă bomboana care i-a rămas. 

Toate promisiunile lui Dumnezeu sunt bune și corecte. Deoarece 
Dumnezeu ştie toate lucrurile, El poate să-Şi ţină întotdeauna 
promisiunile. Dumnezeu vrea ca şi tu să-ţi ţii promisiunile. Uneori 
poate faci o promisiune pe care nu poţi s-o ţii – poate să cumperi ceva 
sau să mergi undeva. Sau poate se întâmplă ceva ce nu te-ai aşteptat 
şi nu poţi să-ţi ţii promisiunea. Trebuie să fii atent ce promisiuni faci. 
Roagă-te ca Dumnezeu să te ajute să faci promisiuni bune şi corecte, 
şi cere-I să te ajute să le împlineşti. 

Cântec: „Când mă rog“

Partea	3	

Planşa PPRO6-5
Aşa cum Dumnezeu l-a ajutat pe împăratul David să-şi ţină promisiunea 
faţă de Ionatan, la fel vrea să te ajute şi pe tine să-ţi ţii promisiunile. 

Împăratul David a întrebat: „A mai rămas cineva din casa lui Saul, ca 
să-i fac bine din pricina lui Ionatan?“ (din 2 Samuel 9:1).

Un slujitor al lui Saul i-a spus împăratului David despre Mefiboşet, 
fiul prietenului său Ionatan.

Imediat împăratul David a trimis după Mefiboşet, să-l aducă la el. 
David voia să-i arate bunătate lui Mefiboşet, fiindcă David iubise pe 
Ionatan. 

Dumnezeu îţi arată îndurare pentru că El te iubeşte. Biblia spune: 
„Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când 
eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi“ (Romani 5:8). 
Dumnezeu Şi-a arătat marea Sa îndurare trimiţându-L pe Isus Hristos, 
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Dumnezeu-Fiul, din cer la noi pe pământ. Isus a crescut ca şi ceilalţi 
copii, dar El a făcut întotdeauna numai ceea ce era bine. Apoi Şi-a 
ţinut promisiunea de a mântui oamenii, prin faptul că a murit pe cruce 
pentru păcatele noastre. A fost îngropat, dar nu a rămas mort. El Şi-a 
ţinut promisiunea de a învia a treia zi și este în cer acum. Dumnezeu 
vrea ca tu să-L primeşti pe Isus ca Mântuitor şi să fii un copil al Lui. 
Urmează aceşti trei paşi: 

1. Recunoaşte că ai păcătuit împotriva lui Dumnezeu.

2. Crede că Isus a murit ca să te mântuiască. 

3. Roagă-te lui Dumnezeu. Cere-I iertare pentru păcatele tale şi spune-I 
Domnului Isus că vrei ca El să fie Mântuitorul tău. 

Cântec: „Eu cred în Scriptură“. Cântaţi stând în picioare. 

Dumnezeu Şi-a ţinut promisiunile faţă de tine şi te va ajuta să-ţi ţii 
promisiunile faţă de alţii. Dumnezeu l-a ajutat și pe David să-şi ţină 
promisiunea faţă de Ionatan. 

Planşa PPRO6-6
Mefiboşet crescuse şi era adult acum. Niciodată nu-l întâlnise pe David. 
Lui Mefiboşet îi era frică să vină la palat. El a fost surprins când David 
i-a promis că îi va da tot pământul care aparţinuse lui Saul şi familiei 
lui. El i-a spus că slujitorii aveau să lucreze pământul, şi Mefiboşet să 
stea la palat. El avea să mănânce la palat pentru restul vieţii, ca parte 
din familia lui David. 

Dă copiilor într-o tavă să privească, să miroase şi să mănânce fructe şi brânză.

Ce promisiune plină de bunătate şi dragoste! Dumnezeu l-a ajutat pe 
David să-şi ţină promisiunea pe care o făcuse cu mult timp în urmă 
lui Ionatan şi promisiunea pe care tocmai i-o făcuse lui Mefiboşet. 

Dumnezeu Îşi ţine întotdeauna promisiunile. Noi putem să-L lăudăm 
şi să-I mulţumim pentru aceasta. 
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Întrebări	de	recapitulare
Verset de memorat

1 Care este cel mai bun lucru pe care poţi să-l faci atunci când ţi-e 
teamă? (Să te încrezi în Dumnezeu.)

2 Ce înseamnă „încredere“? (A depinde, a te baza.)

3 Spune-ne despre un timp în care te-ai încrezut în Dumnezeu? (Sunt 
posibile mai multe răspunsuri.)

Lecţia (părţile 1-3)

1 Cine era cel mai bun prieten al prinţului Ionatan? (David)

2 Cine te iubeşte mai mult decât orice prieten care te-ar putea iubi 
vreodată? (Dumnezeu)

3 Ce promisiune şi-au făcut David şi Ionatan unul altuia? (Că se vor 
purta cu bunătate unul faţă de altul şi faţă de copiii lor.)

4 De ce a încercat îngrijitoarea lui Mefiboşet să-l ascundă, când a auzit 
că împăratul Saul şi prinţul Ionatan au murit în război? (Ea s-a gândit 
că împăratul care va veni va fi duşmanul lui Mefiboşet.)

5 Ce s-a întâmplat cu Mefiboşet când îngrijitoarea l-a scăpat? (S-a 
rănit la picioare.)

6 Fiindcă Dumnezeu Îşi ţine promisiunile, tu ce trebuie să faci când 
promiţi ceva? (Să îţi ţii promisiunea.) 

7 Cum Şi-a ţinut Domnul Isus promisiunea de a fi Mântuitorul lumii? 
(El a venit din cer pe pământ, a murit pe cruce pentru păcatele noastre 
şi a înviat.)

8 Cum şi-a ţinut împăratul David promisiunea faţă de prinţul Ionatan? 
(El l-a adus pe Mefiboşet la palat, să trăiască la fel ca unul din familia 
lui David; s-a purtat cu bunătate faţă de el; i-a dat pământul lui Saul.)

9 Dacă Isus este Mântuitorul tău, în ce fel te va ajuta Dumnezeu când 
faci promisiuni? (El te va ajuta să faci promisiuni bune şi să le ţii.)

Prezentarea Evangheliei

1 Ce este păcatul? (Să nu faci lucrurile bune pe care vrea Dumnezeu să 
le faci; tot ceea ce gândeşti, vorbeşti şi faci şi nu-I place lui Dumnezeu.)

2 Cine locuieşte în copiii lui Dumnezeu ca să-i ajute să înţeleagă 
Cuvântul Lui, să asculte de El şi să-şi ţină promisiunile? (Dumnezeu-
Duhul Sfânt.)

3 Ce trebuie să faci ca să fii un copil al lui Dumnezeu? (Să-L primeşti 
pe  Isus ca Mântuitor. Foloseşte această întrebare pentru a recapitula 
învăţătura despre mântuire. Spune copiilor că pot să se roage: 
„Doamne, ştiu că am păcătuit. Cred că Domnul Isus a murit pentru 
păcatele mele, şi că a înviat. Te rog, iartă-mi păcatele şi fă-mă un copil 
al Tău. În Numele Domnului Isus. Amin.“)



77

Promisiunile lui Dumnezeu, pe înţelesul preşcolarilor

Modele de ecusoane
Lecţiile 1-6
Fotocopiază suficiente ecusoane (vezi modelele de mai jos) şi decupează-le, pentru a da fiecărui copil, şi a 
avea câteva în plus. Ecusoanele pot fi copiate pe carton colorat, căruia i se ataşează un ac de siguranţă sau 
o bandă dublu adezivă. 

Promisiunile lui Dumnezeu, pe înţelesul preşcolarilor © 2014 AMEC România. Fotocopiază această pagină doar pentru grupul tău de copii.

Corabie	(lecţiile	1	şi	2)

Coroană	(lecţiile	5	şi	6)

Cămilă	(lecţiile	3	şi	4)
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Îmi desenez faţa
Lecţia 1
Fotocopiază câte una pentru fiecare copil. 

Dumnezeu iubeşte pe _________________.
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Animale din corabie
Lecţia 1
Fotocopiază câte una pentru fiecare copil, pentru activitatea creativă. 
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În corabie
Lecţia 1
Fotocopiază câte o foaie pentru fiecare copil. Pentru învăţător: fă o copie pe carton, decupează pătratele 
şi pune-le într-un plic. 
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În corabie (continuare)
Lecţia 1
Fotocopiază câte o foaie pentru fiecare copil. 
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„Dumnezeu Îşi ţine întotdeauna 
promisiunile“ – cărticică
Lecţia 2
Fotocopiază câte una pentru fiecare copil. Taie pe linia îngroşată, pune împreună cele patru pagini şi 
capsează cărticica.

D
um

ne
ze

u 
Îş

i 
ţin

e 
în

to
td

ea
un

a 
pr

om
is

iu
ni

le
. 



83

Promisiunile lui Dumnezeu, pe înţelesul preşcolarilor

Promisiunile lui Dumnezeu, pe înţelesul preşcolarilor © 2014 AMEC România. Fotocopiază această pagină doar pentru grupul tău de copii.

„Dumnezeu Îşi ţine întotdeauna 
promisiunile“ – cărticică 
(continuare)
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Vedere din spate a 
păpușii pe deget.

Promisiunile lui Dumnezeu, pe înţelesul preşcolarilor © 2014 AMEC România. Fotocopiază această pagină doar pentru grupul tău de copii.

Păpuşi pe degete
Lecţia 2
Fotocopiază pe carton. Taie şi lipeşte o fâşie de hârtie pe spatele fiecărei figuri. Fă destule păpuşi, ca fiecare 
copil să aibă câte una (să fie două din fiecare animal şi trei din fiecare persoană, dacă este posibil). 

Găseşte bijuteria
Lecţia 4 
Foloseşte o bijuterie, fotocopiată pe carton. 
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Evanghelia – chei 
Lecţia 3
Fotocopiază un set de chei pentru fiecare copil. 

Dumnezeu te iubeşte!
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea 
…“ Ioan 3:16

În calitate de copil al lui Dumnezeu, 
trebuie să creşti în credință
„Cere-I lui Dumnezeu să te ajute să asculţi de El.“

Crede în Isus ca Mântuitor 
„Crede în Domnul Isus“
Fapte 16:31

Isus a murit pentru păcatele tale
„Hristos a murit pentru păcatele noastre … şi a 
înviat …“ 1 Corinteni 15:3-4

Tu ai păcătuit
„Toţi au păcătuit.“
Romani 3:23
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Pune oaia în staul 
Lecţia 5
Fotocopiază trei copii, pe carton. 
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Harpa lui David
Lecţia 5 
Fotocopiaz-o pe carton sau monteaz-o pe carton, una pentru fiecare copil. Decupeaz-o şi găureşte-o la 
punctele A şi B. 

AB

AB



Promisiunile lui Dumnezeu, pe înţelesul preşcolarilor

88

Când cred în Isus ca Mântuitor
Lecţia 5
Fotocopiază un poster pentru fiecare copil. 
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Dumnezeu a făcut totul şi m-a făcut şi 
pe mine
Lecţia 6
Fotocopiază o foaie pentru fiecare copil. 

Dumnezeu a făcut Dumnezeu a făcut 

Dumnezeu a făcut 
Dumnezeu m-a făcut 

pe mine. 



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 
15:34.)

 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? (Evrei 
13:5)

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

teni 15:34).
 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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