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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.

Egoiști

Din punct de vedere mental, preşcolarii pun multe întrebări, observând şi învăţând tot
timpul. Ei învață cu toate cele cinci simţuri. Este important să foloseşti metode şi materiale
diferite, care se adresează simţurilor lor, şi ușurează învăţarea. De asemenea, preşcolarii gândesc
literal, având nevoie de o terminologie clară – cuvinte care înseamnă ceea ce spun. Aceasta
nu înseamnă că nu trebuie să foloseşti niciodată cuvinte mai dificile. Este important să le
prezinţi noțiuni biblice pe care nu le vor învăţa în altă parte, cum ar fi „păcat“, „Mântuitor“,
„închinare“ etc. Această serie de lecţii foloseşte cuvinte şi explicaţii alese cu grijă, şi experienţe
senzoriale.

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.

Din punct de vedere emoţional, preşcolarii sunt sensibili, iar sentimentele lor sunt adesea
superficiale. Oferă-le siguranţă şi un sentiment de dragoste şi apartenenţă. Caută să dezvolţi
respect de sine prin comentarii pozitive despre caracterul lor, şi despre felul în care cresc şi învaţă să
facă mai multe lucruri. Preşcolarii sunt încrezători, deci fii exact şi demn de încredere. Câștigă-le
încrederea, ţinându-ţi promisiunile şi fiind consecvent. Obiectivele de predare, învăţăturile
de bază şi aplicaţiile din această serie de lecţii îi îndreaptă spre sursa principală de siguranţă şi
dragoste – o relaţie personală cu Isus Hristos.

Cred ce
li se spune

Curioși

Din punct de vedere fizic, muşchii principali ai preşcolarilor sunt în plină dezvoltare. Aceşti
muşchi în creştere le pot cauza disconfort în cazul în care stau aşezaţi prea mult timp. Preşcolarii
au nevoie de timp de joacă şi de mult spaţiu de mişcare. Au nevoie de diversitate şi activitate în
orice context de învăţare. Pune-i să interpreteze pe roluri istorioare biblice, situaţii şi aplicaţii,
pentru a permite mişcarea şi pentru a repeta lecţia. În această serie de lecţii găseşti activităţi
de interpretare, poezii cu semne şi mişcare – împletite în lecţiile biblice, cântece şi metode de
învăţare a versetelor de memorat.

Vulnerabili

Jucăuși

Caracteristicile preşcolarilor

Din punct de vedere spiritual, preşcolarii acceptă cu entuziasm adevărul biblic, fiind
capabili să înveţe doctrinele de bază exprimate în termeni simpli şi conciși. Unii chiar Îl
primesc pe Hristos ca Mântuitor. Este esenţial să predai prin repetare, şi să le dai posibilitatea
să răspundă chemării. Gândeşte-te permanent la faptul că relaţia lor cu tine, învăţătorul lor,
le va influenţa relaţia lor cu Dumnezeu. Încredinţează Domnului în rugăciune lucrarea ta
de învăţare, şi arată-le copiilor prin comportamentul tău dragostea lui Dumnezeu pentru
ei. Această serie de lecţii oferă o bază pentru adevărurile Evangheliei, exemple potrivite
de păcate şi aplicaţii biblice fixate prin cuvinte, acţiuni şi cântece.
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Cum să foloseşti această serie de lecţii
Această serie de lecţii face parte dintr-un ciclu de lecţii
editate de AMEC special pentru lucrarea cu preşcolarii.
Convingerea noastră este că preşcolarii pot să Îl cunoască
pe Dumnezeu.
Acest material conţine informaţiile de care ai nevoie
pentru a preda grupului de preşcolari cu care lucrezi.
În timp ce predai lecția, încearcă să n-o citeşti, ci să
păstrezi contactul vizual cu copiii. O lecţie predată,
nu citită, este mai convingătoare şi mai interesantă
pentru copii. Învăţătorii mai experimentaţi pot expune
ajutoarele vizuale pe un suport la nivelul ochilor copiilor.
Aceasta permite învăţătorului să aibă mâinile libere
pentru a ţine Biblia sau pentru alte activităţi.

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

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

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

w Gustul – Dă copiilor să guste alimente menţionate

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.

Foloseşte ajutoare vizuale diversif icate

Implică copiii
w Ajutor – Roagă-i pe copii să ţină planşele cu cântece
sau alte ajutoare vizuale şi să împartă materialele.

w Jocuri de roluri – Copiilor le place să interpreteze
anumite evenimente din lecţie.

w Rugăciune – Cere copiilor să se roage cu voce tare

pentru anumite lucruri.
w Cântece cu semne – Cântă cântece cu semne, şi
include poezii cu semne.
w Întrebări – Pune întrebări pe parcursul predării, cât
şi în timpul de recapitulare. Dă timp copiilor să pună
şi ei întrebări.

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

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 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.

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).
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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.

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
fiecare dată același simbol (fie că e vorba de
culoare, imagine sau formă – ex: Dumnezeu
– cerc galben). Recapitulează Evanghelia la
începutul fiecărei ore, printr-o cântare sau verset
de memorat. Încheie fiecare oră cu prezentarea
Evangheliei.
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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 instructoare 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 evanghelizarea copiilor. Dr. Howard Hendricks a afirmat: „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 Dumnezeu de a comunica cu copilul.

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

Plastilină de casă
w
w
w
w
w

w cutii de unică folosinţă, din plastic, găurite pe

făină
sare
apă călduţă
un castron
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/

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.

Instrumente de ţinut ritmul

w cutiuţe din plastic cu capac umplute cu câteva boabe

Îndoaie

Îndoaie

de fasole sau orez;

puse elastice pentru a obţine harfe;

Taie

w cutiuţe cu o singură deschizătură peste care pot f i

120 cm

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 tuburile pot f i cornuri de suf lat;
60 cm

w seturi de câte două beţişoare pentru a bate ritmul;
clinchet de clopoţei;
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coase

w clopoţei prinşi cu fâşii din piele sau panglici, pentru

coase

w cutii din metal sau carton pot f i tobe;
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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 III-a
Lecţie biblică
partea a II-a

Ziua II-a
Lecţie biblică
partea I-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
1. Înfiinţarea
bisericii
Faptele
apostolilor 1:8
Faptele
apostolilor
2:1-47

Adevăr
central

Bun venit

Închinare

Verset de
memorat

Aruncarea
mingii

„Nu sunt mare ca munţii cei
înalţi“
Rugăciune
„Eu cred în Scriptură“
Colectă

„Crede în
Domnul Isus, şi
vei fi mântuit.“
(Faptele
apostolilor 16:31)
Verset cu semne

„Cap şi umeri,
mâini, picioare“

Prezentarea
Evangheliei

Cântece cu semne

Activitate
creativă

Activitate de
îmbogăţire

Faptele
apostolilor
16:31

„Dumnezeu-Tatăl,
Dumnezeu-Fiul“
„Ce minunat e să fii într-o
familie“
Biserica

Roata bisericii
Fişă de lucru
manual
Plastilină

Dragostea lui
Dumnezeu în
alte limbi

Bun venit

Închinare

Ce facem la
biserică

„Nu sunt mare ca munţii cei
înalţi“
Rugăciune
„Ce minunat e să fii într-o
familie“
Colectă

Prezentarea
Evangheliei

Cântece cu semne

Faptele
apostolilor
16:31
(recapitulare)

„Dumnezeu-Tatăl,
Dumnezeu-Fiul“
„Eu cred în Scriptură“

Adevăr
central

Bun venit

Închinare

Isus schimbă
oameni

Eu te voi
conduce

„Nu sunt mare ca munţii cei
înalţi“
Rugăciune
„O carte am în gând“
Colectă

Recapitulare

Prezentarea
Evangheliei

Cântece cu semne

Cruce pliabilă

„Dumnezeu-Tatăl,
Dumnezeu-Fiul“
„Eu cred în Scriptură“

Duhul Sfânt îi
ajută pe urmaşii
lui Isus să spună
altora despre El

Recapitulare
Sună clopotul
bisericii

Lecţia
2. Saul (Pavel)
se alătură
bisericii
Faptele
apostolilor 8:1-3
Faptele
apostolilor
9:1-22
Faptele
apostolilor
20:1-23

Lecţia
3. Petru şi Ioan
întâlnesc un om
cu picioarele
paralizate
Faptele
apostolilor 3

Adevăr
central
Biserica lui
Dumnezeu
continuă să
crească

Recapitulare
Termină de
desenat faţa

Să-l ajutăm pe
omul paralizat
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(Poeziile cu semne sunt scrise italic)

(Poeziile cu semne sunt scrise italic)

(Poeziile cu semne sunt scrise italic)

(alege una)

Verset de
memorat

Înviorare

(alege una)

Înviorare

Urmează
Recapitulare
Faptele apostolilor conducătorul
16:31
Verset cu semne

Activitate
creativă

Activitate de
îmbogăţire

(alege una)

(alege una)

Cântec în
miniatură
Fişă de lucru
manual
Plastilină

Aventura lui
Saul
Creşterea în
viaţa spirituală

Verset de
memorat

Înviorare

„Slujiţi Domnului
cu bucurie …“
(Psalmul 100:2)
Verset cu semne

Aşează-te când
se opreşte
muzica

Activitate
creativă

Activitate de
îmbogăţire

(alege una)

(alege una)

Figuri din sârmă
pluşată
Fişă de lucru
manual
Plastilină

Trenul
slujitorilor lui
Dumnezeu
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Privire generală
Lecţia
4. Dorca Îi
slujeşte lui
Dumnezeu
Faptele
apostolilor
9:36-42

Adevăr
central

Dumnezeu dă
Mima slujirii
copiilor Lui
priceperea de a-I
sluji

Recapitulare
Sârmă de rufe

Lecţia
5. Filip vesteşte
Evanghelia unui
ministru de
finanţe etiopian
Faptele
apostolilor 8:4-8,
26-40

Bun venit

Adevăr
central

Cursa carului

Lecţia

Adevăr
central

6. Petru merge
la Corneliu
Faptele
apostolilor 10

Vestea Bună a
lui Dumnezeu
este pentru
oricine

Recapitulare
A cui este
încălţămintea?

„Nu sunt mare ca munţii cei
înalţi“
Rugăciune
„O carte am în gând“
Colectă

Înviorare

Recapitulare
Psalmul 100:2
Verset cu semne

Expoziţie de
haine

Activitate
creativă

Activitate de
îmbogăţire

(alege una)

(alege una)

Felicitare cusută
Fişă de lucru
manual
Plastilină

Confecţionează
o felicitare
Sunt un slujitor

Prezentarea
Evangheliei

Cântece cu semne

Cruce pliabilă
(recapitulare)

„Nu sunt mare ca munţii cei
înalţi“

Bun venit

Închinare

Verset de
memorat

„Nu sunt mare ca munţii cei
înalţi“
Rugăciune
„Sunt copil, Isuse“
Colectă

„… şi-Mi veţi fi
martori …“
(Faptele
apostolilor 1:8)
Verset cu semne

Mergi şi spune
cuiva

Prezentarea
Evangheliei

Cântece cu semne

Activitate
creativă

Activitate de
îmbogăţire

Cartea fără
cuvinte pliabilă

Biserica
„Eu cred în Scriptură“
„Ce minunat e să fii într-o
familie“
„O carte am în gând“
„Sunt copil, Isuse“

Bun venit

Închinare

Dă Biblia lumii

„Nu sunt mare ca munţii cei
înalţi“
Rugăciune
„Sunt copil, Isuse“
Colectă

Prezentarea
Evangheliei

Cântece cu semne

Cartea fără
cuvinte pliabilă
(recapitulare)

„Ce minunat e să fii într-o
familie“

Biblia, Cuvântul Spune-i unui
lui Dumnezeu, prieten
îţi spune
adevărul despre
Isus

Recapitulare

Verset de
memorat

Închinare

(Poeziile cu semne sunt scrise italic)

(Poeziile cu semne sunt scrise italic)

(alege una)

(alege una)

Sul
Fişă de lucru
manual
Plastilină

Cartea fără
cuvinte pliabilă
Să exersăm

Verset de
memorat

(Poeziile cu semne sunt scrise italic)
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Înviorare

Înviorare

Recapitulare
Întinderea
Faptele apostolilor braţelor
1:8
Verset cu semne

Activitate
creativă

Activitate de
îmbogăţire

(alege una)

(alege una)

Paleta artistului
Fişă de lucru
manual
Plastilină

Labirint de
mărime naturală
Dumnezeu îi
iubeşte pe toţi
copiii din lume
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Versete de memorat – semne
Lecţiile 1 şi 2 „Crede în Domnul Isus şi vei fi mântuit …“ (Faptele Apostolilor 16:31)
Verset cu semne
„Crede“ – împreunează-ţi mâinile, ca pentru rugăciune.
„în Domnul Isus“ – arată în sus, spre cer, acolo unde este Domnul Isus.
„şi vei fi mântuit“ – încrucişează-ţi pumnii (la încheieturile mâinilor), apoi desfă larg braţele, şi deschide palmele.
Lecţiile 3 şi 4 „Slujiţi Domnului cu bucurie …“ (Psalmul 100:2)
Verset cu semne
„Slujiţi“ – mimează că mături
„Domnului“ – arată în sus
„cu bucurie“ – uneşte degetul mare de la mâna dreaptă cu cel de la stânga, şi degetul arătător de la dreapta cu cel
de la stânga, şi trasează în dreptul gurii un zâmbet.
Lecţiile 5 şi 6 „… şi-Mi veţi fi martori …“ (Faptele apostolilor 1:8)
Verset cu semne
„şi-Mi veţi fi“ – arată către cer, acolo unde este Domnul Isus acum
„martori“ – uneşte-ţi palmele în dreptul gurii, apoi deschide-le şi închide-le (aşa cum s-ar deschide şi s-ar închide
gura).

Cântece – versuri, melodie şi semne
Înregistrarea cântecelor menţionate aici se află ori pe
CD-ul din pachet, ori pe site-ul www.edituraamec.ro
(codul de descărcare a negativelor este lipit pe caietul
de idei din pachet). Pachetele sunt disponibile la
AMEC.
Cap şi umeri, mâini, picioare
(Versurile, simbolurile, notele şi semnele cântecului se
găsesc în pachetul seriei de lecţii „Creaţia, pe înţelesul
preşcolarilor“.)
Citeşte Biblia în fiecare zi
(Versurile, simbolurile, notele şi semnele cântecului
se găsesc în pachetul seriei de lecţii „Isus, Fiul lui
Dumnezeu, pe înţelesul preşcolarilor“.)
Eu cred în Scriptură
(Versurile, simbolurile, notele şi semnele cântecului se
găsesc în pachetul seriei de lecţii „Creaţia, pe înţelesul
preşcolarilor“.)
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Nu sunt mare, ca munţii cei înalţi
(Versurile, simbolurile, notele şi semnele cântecului se
găsesc în pachetul seriei de lecţii „Creaţia, pe înţelesul
preşcolarilor“.)
Dumnezeu-Tatăl, Dumnezeu-Fiul
(Versurile şi notele cântecului se găsesc în pachetul
seriei de lecţii „Isus, Fiul lui Dumnezeu, pe înţelesul
preşcolarilor“.)
Vorbesc cu Domnul
(Versurile, simbolurile, notele şi semnele cântecului
se găsesc în pachetul seriei de lecţii „Rugăciunea, pe
înţelesul preşcolarilor“.)
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Ce minunat e să fii
Emin

G/D

Amin

D

Emin

j
#
& c Œ ‰ Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ce mi - nu - nat

e sa fii intr'o fa - mi - li - e,

fa - mi - lia sfân - ta a Dom - nu lui I - sus

G

#
& Œ ‰ Jœ œ œ œ

Ce mi - nu - nat

#
& 
14

&

#

e sã fii intr'o fa - mi - li - e
Amin

œ œœ œ œœœ 

Œ ‰ œ
J

Sun - tem o fa - mi - li - e u - ni
Amin
G/B

œ œœœ œœ 

#
& 

ni Emin/B

#
& œ

œ

œ

24

mi

sun - tem

-

li

-

a

œ. œ
J

ta

o fa - mi - li - e re - a

œ

œ

Dom - nu

-

œ

lui

-

œœ œ œ œ œ œ

œ œœ œ œœœ 

Sun - tem o fa - mi - li - e re - a
Emin
D

œœ

fa - mi - li - a Dom - nu - lui I - sus
Emin
G

œ. œ œ œ œ œ œ œ œ 
J

ta

-

Emin

D

fa - mi - lia sfân - ta a Dom - nu lui I - sus.
D
Emin
G

œ . œJ œ œ œ œ œ œ œ  .

mi - li - a ca - re iu - bes - te
Amin
D

19

j
œ. œ œ œ œ

œ
œœ œ œ œ œ

5

9

Amin

-

œ
I

fa -

Sun - tem o fa - mi - li - e u Amin

fa - mi - li - a ca - re iu - bes
Emin

-

lã

œ œœ œ œœœ

œ . œj œ œ œ œ œ 
œ

la

œ . œj

-

Œ

.

sus.

/: Ce minunat e să fii într-o familie,
Familia sfântă a Domnului Isus. :/
Suntem o familie unită.
Suntem o familie reală.
Familia care iubeşte.
Familia Domnului Isus.
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Sunt
Suntcopil,
copil, Isuse
Isuse
Moldoveanu
NicolaeNicolae
Moldoveanu

& b 42 œ œ œ œ

œ

Allegretto

Sunt co - pil,

&b œ

6

tâ

œ

œ

-

I

ta:

că

&b œ œ œ œ

11

pu - ru - rea

să

&b 

16

zești!

&b œ

21

œ

-

su - se,

œ

œ

eu

Te

œ

stau,

Să

œ

La

pă - tu - țul

œ

în - ge - ra - șii

nu

vor - besc,



œ

œ

œ

œ

œ

œ

mă

Lân - gă

œ

œ

Tu

știu

œ

meu,

să

tri - miți

œ

de

œ

la

œ

œ

Fii mereu cu mine,
Doamne, să mă creşti
Ca să fiu cuminte
Precum Tu doreşti.

Lângă Tine vreau
Pururea să stau,
Să mă creşti cum Tu doreşti
Şi să mă păzeşti!
La pătuţul meu,
Să trimiţi mereu
Îngeraşii, drăgălaşii,
De la tronul Tău!

Când voi creşte mare
Şi-oi şti să citesc,
Fă ca numai Ţie
Doamne, să-Ţi slujesc.

œ

spu - ne'a

vreau

œ œ œ
œ

și

œ

me

œ

tro - nul

Sunt copil, Isuse,
Multe nu vorbesc,
Dar ştiu spune-atâta:
Că eu Te iubesc.

œ



œ

do - rești

œ

dră - gă - la - șii

dar

Ti - ne


œ

œ

œ œ œ œ

crești cum

œ

œ
œ

œ

Refren

iu - besc.

œ
œ

Mul - te

œ





œ œ œ œ

œ

-

să mă pă -



reu



Tău!

(În pachet sunt imagini doar pentru prima strofă și
refren.)
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O carte am în gând
D

A

### 2 Œ
& 4

Car - te am în

E

j
œ œ œ œ œ œ.

‰ j
œ œ œ œ œ œ.
O

Pusă pe note de Ludmila Lungu

gând

Nu'i

al - ta pe pă - mânt.

j
œ œœœ œ œ

Vi - ață-mi dă când ciD

7

&

###

A

œ œ œ œ

tesc în ea, E

œ œ œ œ œ.

j
œ œ œ œ œ

Car - tea, Bi - bli - a.

În

Bi - bli - e

œ.

ci - tesc,

Cum

&

###

œ.

iesc,

j
œ œ œ œ œœ œ œ œ œ

Cu - rat

O carte am în gând,
Nu-i alta pe pământ,
Ce viaţă-mi dă când citesc din ea.
E cartea Biblia.

tre-buie să tră -

A

E
13

j
œ œ œ œ œ

și sfânt în

fapt

și gând pe

œ œ œ œ

Dom-nul

lă - u - dând.

În Biblie citesc
Cum trebuie să trăiesc:
Curat şi sfânt în fapt şi gând,
Pe Domnul lăudând.

15



Biserica, pe înţelesul preşcolarilor

Poezie cu semne
Biserica
Biserica e trupul lui Hristos
Mireasa Lui, soţia Mielului.
Un templu sfânt, format din pietre vii:
Cei ce-au crezut în Domnul, şi sunt ai Lui copii.
Ea e şi-un loc unde cei credincioşi
Ascult-al Său Cuvânt, se roagă şi Îi cânt’.
La cină-şi amintesc de suferinţa Lui,
Şi ei sunt una-n El; familia Lui.
Semnele:
(1) Biserica e (2) trupul lui (3) Hristos;
(4) Mireasa Lui, (5) soţia Mielului.
(1) Un templu sfânt, format din (6) pietre vii:
(7) Cei ce-au crezut în Domnul, şi sunt (3) ai Lui copii.
(1) Ea e şi-un loc unde (7) cei credincioşi
(8) Ascult-al Său Cuvânt, (7) se roagă şi (9) Îi cânt’.
(10) La cină-şi amintesc de (11) suferinţa Lui,
Şi ei sunt (12) una-n El; (13) familia Lui.
(1) Uneşte palmele ca şi cum ai forma cu ele un acoperiş ascuţit.
(2) Schiţează cu ambele palme forma unui trup.
(3) Arată în sus.
(4) Du-ţi mâinile deasupra capului, ca şi cum ţi-ai aranja voalul.
(5) Uneşte degetul mare cu cel arătător al fiecărei mâini, apoi intersectează cele două cercuri formate.
(6) Uneşte vârfurile degetelor de la ambele mâini, pentru a arăta forma unei pietre.
(7) Împreunează-ţi mâinile ca pentru rugăciune.
(8) Pune-ţi mâna la ureche.
(9) Înalţă-ţi braţele, cu palmele deschise.
(10) Formează cu palmele deschise o farfurie/ un coş.
(11 ) Formează o cruce din degetele arătătoare.
(12) Ține-ți degetele de la mâna stângă în mâna dreaptă ca să formezi un pumn.
(13) Pune-i pe copii să-şi dea mâinile.
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Lecţia 1
Înfiinţarea bisericii
Text biblic
pentru învăţător

Faptele apostolilor 1:8 / Faptele apostolilor 2:1-47

Adevăr central

Duhul Sfânt îi ajută pe urmaşii lui Isus să spună altora despre El.

Aplicaţie

Nemântuit și mântuit: Ascultă, când oamenii îţi spun despre Isus.

Verset de memorat „Crede în Domnul Isus, şi vei fi mântuit“ (Faptele apostolilor 16:31).
Programul întrunirii

De ce ai nevoie

Ce să faci
Bun venit

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

Activitate

Bun venit

 CD cu muzică şi CD
player
 ecusoane (pag. 70), unul
pentru fiecare copil
 minge sau alt obiect
moale

„Aruncarea mingii“
Aruncă fiecărui copil, la rând, o minge sau
un obiect moale. Pune copiilor diferite
întrebări (ex. „Cum te cheamă?“ „Ce
mâncare îţi place cel mai mult?“ „Care
este culoarea ta preferată?“ Ce jucărie îţi
place cel mai mult?“ „Care este animalul
tău preferat?“)

Cântec

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

Rugăciune

Închinare

 CD cu muzică şi
CD player; versurile
cântecelor (pag. 12-15)
 „Eu cred în Scriptură“
(cântec vizualizat)
 coş pentru colectă

Condu copiii în rugăciune: „Doamne, Îţi
mulţumim că ne iubeşti. Îţi mulţumim că
Vestea Ta cea Bună este pentru oricine. În
Numele Domnului Isus, Amin.“

Cântec

„Eu cred în Scriptură“ (strofele 1 şi 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

Faptele apostolilor 16:31

Repetare

Verset cu semne

Verset de memorat

 simbolurile PCHU-e,
PCHU-f, PCHU-g şi
PCHU-h
 îndrumări (pag. 20)
 semne (pag. 12)
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Programul întrunirii

De ce ai nevoie

Ce să faci
Activitate

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

 textul lecţiei (pag 22)
 imaginile PCHU1-1,
PCHU1-2, PCHU1-3,
PCHU1-4, PCHU1-5
şi PCHU1-6
 CD cu muzică şi
CD player; versurile
cântecelor (pag. 12-15)
 înregistrare cu cineva
care vorbeşte într-o
limbă străină

Lecţia

„Înfiinţarea bisericii“
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.

 clopoţel
 întrebări (pag. 25)

Joc

„Sună clopotul bisericii“
Când un copil răspunde la o întrebare,
vine în faţă şi sună din clopoţel. Spune-le
dinainte că atunci când învăţătorul bate
din palme, ei trebuie să înceteze să mai
sune.

 îndrumări (pag. 21)
 simbolurile PCHU-f,
PCHU-g şi PCHU-h
 imaginile PCHU-a,
PCHU-b, PCHU-c şi
PCHU-d (opţional)

Prezentare

„Faptele apostolilor 16:31“

Înviorare

Lecţie biblică

?
Recapitulare

Prezentarea
Evangheliei
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Programul întrunirii

De ce ai nevoie
w Pregăteşte o gustare
(atenţie la copiii cu
alergii alimentare).

Gustare

 biserici (pag. 71), una
pentru fiecare copil
 roţi (pag. 72), una
pentru fiecare copil
 creioane sau carioci
 pioneze cu picioruşe,
una pentru fiecare copil
 plastilină (pag. 8)

Activitate creativă
(alege una)

Activitate de îmbogăţire
(alege una)

 o cutie decorată
 obiecte/imagini care
reprezintă fiinţe/lucruri
pentru care copiii
pot să se roage (ex.
familie, prieteni, Biblie,
mâncare, lucruri din
natură etc.)
 imagini ale lucrurilor
create de Dumnezeu

Ce să faci
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.)

Lucru manual

„Roata bisericii“
Pune pe fiecare copil să coloreze clădirea
bisericii şi imaginile de pe roată. Decupează
biserica şi roata. Cu ajutorul pionezei cu
picioruşe, fixează roata pe spatele bisericii
(vezi centrul roţii şi semnul „x“, ca ghid
în fixare).

Foaie de lucru
manual

„Înfiinţarea bisericii“
Pune-i pe copii să coloreze haina lui
Petru.

Plastilină

„Construieşte o biserică“
Îndrumă-i pe copii, arătându-le cum
să ruleze plastilina pentru a face nişte
„sfori“, cu ajutorul cărora să realizeze
conturul unei biserici. Din biluţe şi
„sfoară“ de plastilină să facă apoi în
interiorul bisericii o persoană. Discută
cele două definiţii ale „bisericii“:
oamenii care au crezut în Domnul Isus
ca Mântuitor, şi locul unde aceștia se
întâlnesc să se închine şi să înveţe despre
Dumnezeu.

Activitate

„Dragostea lui Dumnezeu în alte limbi“
Învaţă-i pe copii să spună în alte limbi
„Dumnezeu te iubeşte“. De ex. în
engleză (God loves you), spaniolă (Dios
te ama), franceză (Dieu t’aime) şi în alte
limbi folosite în comunitatea ta.
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Predarea versetului de memorat
Verset de memorat
„Crede în Domnul Isus, şi vei fi mântuit.“ (Faptele apostolilor 16:31)
Introducere
Imaginează-ţi că te-ai urcat pe un zid. Tatăl tău îţi spune: „Sari, şi eu
te prind.“ Tu sari pentru că tu crezi ce spune tatăl tău. Tu crezi că el
nu te va lăsa să cazi. Crezi că el te prinde. În Biblie, Dumnezeu ne
spune cine este Persoana cea mai vrednică de încredere şi ce poate să
facă ea pentru noi.
Prezentare
Fiecare verset din Biblie are o adresă, ca să putem să-l găsim mai uşor.
Versetul de astăzi se găseşte în cartea Faptele apostolilor 16:31.
Spuneţi împreună adresa de trei ori, de fiecare dată sărind pe loc.
Cere unui copil să te ajute să găseşti versetul, deschizând Biblia la un semn
de carte pe care l-ai pus la Faptele apostolilor 16:31. Citeşte versetul, apoi
arată simbolurile PCHU-e, PCHU-f, PCHU-g şi PCHU-h.
Explicare
„Crede în … – a crede înseamnă a te baza, a depinde. Dacă sari de
pe un zid tu te bazezi pe tatăl tău că te prinde sau depinzi de el ca să
te prindă. Dumnezeu îţi spune să crezi (să te bazezi, să depinzi, să ai
încredere) în Domnul Isus, că El este Singurul care poate să-ţi ierte
păcatele.
„… Domnul Isus …“ – Domnul Isus este Fiul lui Dumnezeu. El a venit
pe pământ, născându-Se ca un copil, apoi a crescut. El întotdeauna a
făcut numai ceea ce era bine. El a venit pe pământ, ca să ne mântuiască
de pedeapsa pe care trebuia s-o primim pentru păcatele noastre, pentru
lucrurile rele pe care le-am gândit, le-am spus şi le-am făcut.
Aplicare
Nemântuit: Domnul Isus a venit pe pământ, ca să-i mântuiască pe
oameni. Dacă vrei ca Domnul Isus să fie Mântuitorul
tău, fă următoarele:
Recunoaşte în faţa lui Dumnezeu că ai păcătuit şi că
îţi pare rău.
Crede că Isus a venit să te mântuiască, plătind pentru
păcatul tău prin moartea Lui pe cruce.
Roagă-te Lui şi cere-I să fie Mântuitorul tău.
Mântuit:

Dacă ai crezut în Domnul Isus ca Mântuitorul tău,
mulţumeşte-I că faci parte din biserica Lui.

Repetare
„Verset cu semne“
Spune versetul, făcând semnele (pag. 12). Arată şi ajutoarele vizuale
în timp ce faci aceasta.
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Prezentarea Evangheliei
Faptele apostolilor 16:31
Arată planşa PCHU-f (băiat şi fată rugându-se, şi Biblia).
Biblia ne spune multe lucruri despre băieţi şi fete. Fiecare băiat şi fiecare fată sunt creaţi de Dumnezeu, deoarece
Dumnezeu este Creatorul tuturor lucrurilor. Dumnezeu este sfânt – El face întotdeauna ceea ce este corect.
Dar băieţii şi fetele nu sunt sfinţi. Dumnezeu spune: „Toţi au păcătuit“ (Romani 3:23). Noi gândim, spunem
şi facem lucrurile aşa cum ne place nouă, în loc să le facem aşa cum Îi place lui Dumnezeu.
Spune-le exemple de păcate sau discută despre planşele PCHU-a, PCHU-b, PCHU-c, PCHU-d.
Noi facem lucruri rele deoarece ne-am născut cu dorinţa de a păcătui. Biblia ne spune că în cer, casa minunată
a lui Dumnezeu, nu este păcat (Apocalipsa 21:27).
Biblia spune că „atât de mult a iubit Dumnezeu lumea…“ (Ioan 3:16). Aceasta înseamnă că Dumnezeu ne
iubeşte. El vrea ca noi să facem parte din biserică, familia Lui, şi să locuim cu El în cer şi după ce viaţa noastră
pe acest pământ se va sfârşi.
Arată planşa PCHU-g (Isus).
Isus este Fiul lui Dumnezeu. El a părăsit cerul ca să vină pe pământ. S-a născut ca un bebeluş şi a crescut,
ajungând adult. El întotdeauna a făcut ceea ce era bine. Isus a adus vestea bună de la Dumnezeu, şi anume, că
El este Mântuitorul. Mântuitorul este acea persoană care poate să mântuiască (să salveze) oamenii de păcat.
Din cauza păcatelor noastre, se cuvine să fim pedepsiţi prin despărţirea de Dumnezeu pentru totdeauna. Dar
Isus, Mântuitorul, poate să ne scape de acea pedeapsă. Isus ne-a iubit atât de mult, încât a acceptat să moară
pe cruce în locul nostru. El a fost îngropat într-un mormânt, apoi a treia zi a înviat (1 Corinteni 15:3-4). Isus,
Mântuitorul, este astăzi viu, în cer. El este Singurul care poate să te mântuiască de păcatele tale.
Arată planşa PCHU-h (încheieturile cu lanţurile zdrobite).
A trăi în păcat este mai rău decât a fi legat cu cătuşe sau lanţuri. Isus nu vrea ca tu să trăieşti în păcat. Tu trebuie
să crezi în Isus ca Mântuitor, în Cel care a fost deja pedepsit de Dumnezeu pentru păcatele tale. El poate să te
elibereze de păcatele tale.
Spune împreună cu copiii versetul din Faptele apostolilor 16:31, în timp ce faceţi şi semnele.
Când crezi în Isus ca Mântuitor al tău, Dumnezeu Îşi ţine promisiunea şi te mântuieşte, te scapă de păcat.
Eşti eliberat de păcat, deoarece puterea păcatului este zdrobită. Dumnezeu îţi dă o dorinţă nouă, aceea de a
face ceea ce este bine. Dumnezeu Duhul Sfânt locuieşte în tine, ca să te ajute să faci ceea ce este bine. Eşti un
copil al lui Dumnezeu. Împreună cu toţi cei ce au crezut în Domnul Isus, faci parte din biserică, familia lui
Dumnezeu, dar tu continui să faci parte şi din familia părinţilor tăi.
Dacă vrei să-I spui Domnului Isus că tu crezi în El ca Mântuitor, dar nu ştii cum să faci aceasta, te ajut cu plăcere.
Spune copiilor că eşti disponibil să-i sfătuieşti în timpul următoarei activităţi.
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Lecţia – partea 1
Să aştepţi, să aştepţi, să aştepţi. Să aştepţi până îţi dă mama să mănânci.
Să aştepţi până vine ziua ta de naştere. Uneori este greu să aştepţi.
Ucenicii, urmaşii Domnului Isus, aşteptau. Isus nu mai era cu ei în
casa din Ierusalim. El Se întorsese înapoi în cer, după ce trăise pe acest
pământ 33 de ani. Isus a făcut multe minuni, apoi a murit pe cruce şi
a înviat. Acum El este în cer. Aveau să fie ucenicii singuri? Nu! Înainte
ca Domnul Isus să Se întoarcă la cer, El le-a spus că le va trimite un
Ajutor (Ioan 16:7). Duhul Sfânt avea să vină să-i ajute pe ucenici să
spună altora despre El. Ucenicii aşteptau să vină Duhul Sfânt, despre
care Domnul Isus promisese că avea să-L trimită. Duhul Sfânt este
Dumnezeu, exact aşa cum este şi Dumnezeu-Tatăl și Domnul Isus-Fiul.
Ei sunt un singur Dumnezeu în trei Persoane.
„Dumnezeu-Tatăl, Dumnezeu-Fiul“
Cine promisese că avea să trimită pe Duhul Sfânt? Isus. Crezi că El Şi-a
ţinut promisiunea? Haideţi să vedem ce s-a mai întâmplat.
Planşa 1-1
Ucenicii erau împreună într-o casă, când dintr-odată s-a auzit un sunet
ca un vâjâit puternic de vânt. Sunetul venea din cer, şi a umplut toată
casa. Nu era la fel ca vântul care bate şi îndoaie copacii. Acesta era în
interiorul casei. Ucenicii au văzut ceva ce n-au mai văzut niciodată
înainte – ceva ca nişte limbi de foc, care au venit şi s-au aşezat pe fiecare
dintre ei. Nu i-a rănit pe niciunul. Dumnezeu le-a arătat că ceea ce
se întâmpla venea de la El. Tuturor ucenicilor li s-a dat Duhul Sfânt,
şi toţi au putut să vorbească în limbi pe care nu le-au învăţat înainte.
În ce limbă vorbim noi? Puteţi să vă imaginaţi cum ar fi ca dintr-odată
să putem să vorbim altă limbă, fără să o fi învăţat mai dinainte?
Pune înregistrarea cu cineva care vorbeşte într-o limbă necunoscută copiilor,
ca ei să-şi dea seama la ce te referi când vorbeşti despre alte limbi.
Planşa 1-2
În Ierusalim erau mulţi oameni, din multe ţări. Ei veniseră la Ierusalim
pentru o sărbătoare. Proveneau din diferite ţări, şi toţi vorbeau limbi
diferite. Ei au auzit ce s-a întâmplat şi au fost uimiţi.
„Ce se întâmplă? Cum se face că îi auzim pe aceşti oameni vorbind în
limba în care ne-am născut?“, s-au întrebat unii pe alţii (vezi Faptele
apostolilor 2:7-11).
Ucenicii nu fuseseră la şcoală ca să înveţe aceste limbi, şi mulţimea
ştia aceasta.
„Toţi aceştia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum de vorbesc astfel?“
(vezi Faptele apostolilor 2:7).
Toţi îi auzeau pe ucenici vorbind despre Dumnezeu, şi toţi înţelegeau
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ce spun. Cum s-a întâmplat aceasta?
Aşteaptă răspunsul copiilor.
Dumnezeu-Duhul Sfânt venise, şi îi ajuta pe ucenici să spună altora
despre Domnul Isus.
Dar unii oameni nu au vrut să-i asculte şi au început să-şi bată joc
de ucenici. Tu să nu fii niciodată ca oamenii aceia, ci întotdeauna să
asculţi cu atenţie când alţii te învaţă despre Isus. A învăţa despre Isus
este foarte important, deoarece El este Dumnezeu-Fiul şi este singura
Persoană care poate să fie Mântuitorul tău.
În ziua aceea a luat fiinţă biserica. Toţi cei ce au crezut în Domnul Isus
atunci şi după aceea fac parte din biserică.

Partea 2
Planşa 1-3
Petru, unul din ucenicii Domnului Isus, a început să vorbească despre
Domnul Isus mulţimii care s-a adunat.
„Nu trebuie să vă bateţi joc de oamenii aceştia. Ei vorbesc în limbi
diferite, ca urmare a împlinirii unei promisiuni făcute de Dumnezeu.
Duhul Sfânt a venit“ (vezi Faptele apostolilor 2:14-16).
Petru a avut multe lucruri de spus oamenilor adunaţi. El voia ca ei să
asculte totul despre Isus. Trebuia mulţimea să asculte sau să-şi bată joc?
Mulţimea a ascultat. Petru le-a spus că Isus a murit pe cruce, dar că El
nu a rămas în mormânt. El a înviat. Petru şi alţi ucenici L-au văzut viu.
Planşa 1-4
Şi astăzi avem nevoie să auzim despre Isus. El S-a născut pe pământ
ca un copilaş şi a trăit o viaţă fără păcat. Când El a murit pe cruce,
Dumnezeu Îl pedepsea pentru lucrurile rele pe care le-am făcut tu, eu
şi toţi oamenii din lume. Noi toţi facem lucruri rele şi se cuvine să fim
pedepsiţi de Dumnezeu. Dar Dumnezeu ne iubeşte, şi L-a trimis pe
Domnul Isus să ia asupra Lui pedeapsa care ni se cuvenea. Ca să fii
iertat de păcatele tale, trebuie să-I ceri Domnului Isus să te ierte, și să
fie Mântuitorul tău.
Planşa 1-5
Mulţimea a ascultat cuvintele lui Petru şi a fost îngrozită de ceea ce
le-a spus el. Oamenii au înţeles că într-adevăr ei au nevoie ca Isus să-i
ierte şi să-i mântuiască.
„Ce să facem?“, au întrebat ei (vezi Faptele apostolilor 2:37).
Petru le-a spus oamenilor ce să facă: să le pară rău de lucrurile rele pe
care le-au făcut, să renunţe la ele şi să creadă în Domnul Isus. A fost
bine că ei au ascultat ceea ce le-a spus Petru, deoarece nimeni altcineva
nu putea să-i mântuiască, decât Domnul Isus.
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Planşa 1-6
Şi voi trebuie să fiţi ca oamenii care au ascultat, deoarece a învăţa despre
Domnul Isus este mai important decât orice alt lucru. Ascultaţi de
învăţătorii care vă învaţă aici la grup, şi de asemenea, de părinţii voştri
acasă, când citesc Biblia împreună cu voi. Cereţi-I lui Dumnezeu să
vă ajute să fiţi ascultători buni.
„Ce minunat e să fii într-o familie“

Partea 3
Planşa 1-5
În ziua aceea, când Petru le-a spus oamenilor că trebuie să le pară rău
de păcatele pe care le-au făcut şi să renunţe la ele, mulţi, mulţi oameni
au crezut în Isus, şi au fost mântuiți. Ei au ascultat cuvintele lui Petru
şi au făcut ce le-a spus el. Toţi cei ce au crezut în Domnul Isus au
devenit parte din biserică. Biserica nu este o clădire – ci oamenii care
I-au cerut Domnului Isus să fie Mântuitorul lor.
Spune de câteva ori, împreună cu copiii, poezia cu semne
„Biserica“.
Dacă I-ai cerut Domnului Isus să fie Mântuitorul tău, faci parte
din familia lui Dumnezeu, Biserica. Dumnezeu-Duhul Sfânt este
întotdeauna cu tine, ca să te ajute. Nu trebuie ca o flacără de foc să
se aşeze pe capul tău. Şi nu trebuie să vorbeşti în alte limbi. Poţi să
cânţi, să te rogi şi să înveţi despre Dumnezeu. Pe măsură ce înveţi din
Biblie, Dumnezeu-Duhul Sfânt te va ajuta să înţelegi tot mai multe
despre Domnul Isus.
Oamenii care acum formau biserica nu au încetat să asculte ce-i învăţa
Petru. Ei s-au întâlnit ca să audă tot mai multe lucruri despre Domnul
Isus. Ei mâncau împreună, îşi aminteau cum Domnul Isus a murit
pentru ei, îşi împărţeau unii cu alţii lucrurile pe care le aveau, şi vorbeau
cu Dumnezeu în rugăciune.
Dacă I-ai cerut Domnului Isus să fie Mântuitorul tău, continuă să-i
asculţi pe oamenii care te învaţă despre El. Spune şi altora despre Isus,
deoarece, dacă El este Mântuitorul tău, Dumnezeu-Duhul Sfânt este
cu tine, şi El te va ajuta să spui şi altora despre El.
Încheie lecţia printr-o rugăciune simplă, mulţumindu-I lui Dumnezeu
pentru Duhul Sfânt care i-a ajutat pe urmaşii Domnului Isus să spună
altora despre El. Cere-I lui Dumnezeu să-i ajute pe copii să asculte cu
atenţie, când cineva îi învaţă despre Domnul Isus.
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Întrebări de recapitulare
Verset de memorat
1. În cine trebuie să crezi, ca să fii mântuit? (în Domnul Isus)
2. De la ce trebuie să fii salvat? (de la despărţirea veşnică de
Dumnezeu)
3. Dacă ai crezut în Isus ca Mântuitor, din ce faci parte acum? (din
Biserică, familia lui Dumnezeu)
Lecţia (partea 1-3)
1. Pe cine promisese Domnul Isus că-L va trimite la ucenici, şi ei Îl
aşteptau? (pe Duhul Sfânt)
2. Când a venit Duhul Sfânt, ce i-a ajutat El pe ucenici să facă? (Să
vorbească în limbi pe care ei nu le învăţaseră niciodată.)
3. Ce au făcut unii oameni, ceva ce tu n-ar trebui să faci niciodată?
(Şi-au băut joc de ucenici.)
4. Ce a făcut Petru? (A spus mulţimii despre Isus.)
5. De ce trebuie să ascultăm când ni se spune despre Isus? (Deoarece
El este singurul care poate să ne mântuiască.)
6. Unde poţi să asculţi pe oamenii care îţi vorbesc despre Isus? (la
Grupul Vestea Bună/ biserică)
7. Oamenii care au crezut în Isus au făcut parte din …? (biserică)
8. Cum poţi să fii parte din biserica lui Dumnezeu? (Să crezi în
Domnul Isus ca Mântuitor.)
9. Dacă ai crezut în Isus, cine te va ajuta să înveţi mai multe despre
El? (Dumnezeu-Duhul Sfânt.)
Prezentarea Evangheliei
1. Unde nu este niciun păcat? (în cer, casa perfectă a lui Dumnezeu)
2. Cine a trăit pe pământ, dar nu a păcătuit niciodată? (Domnul Isus)
3. Ce trebuie să faci ca să fii iertat de păcatele tale şi să faci parte din
biserică? (Să crezi în Domnul Isus ca Mântuitor al tău.)
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Lecţia 2
Saul (Pavel) se alătură bisericii

Text biblic
pentru învăţător

Faptele apostolilor 8:1-3 / Faptele apostolilor 9:1-22

Adevăr central

Biserica lui Dumnezeu continuă să crească.

Aplicaţie

Nemântuit: Crede în Domnul Isus, ca să faci parte din biserica Lui.
Mântuit: Mulţumeşte-I lui Dumnezeu că faci parte din biserica Lui.

Faptele apostolilor 20:1-23

Verset de memorat Recapitulează Faptele apostolilor 16:31
Programul întrunirii

Bun venit

Închinare

Verset de memorat

De ce ai nevoie

Ce să faci

 CD cu muzică şi CD
player
 ecusoane (pag. 70), unul
pentru fiecare copil
 roata bisericii (pag.
71-72)

Bun venit

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

Activitate

„Ce facem la biserică“
Pregăteşte dinainte o roată a bisericii.
Permite copiilor ca, pe rând, să rotească
roata, ca să fie văzute imaginile în fereastra
bisericii. Pune pe fiecare copil, când îi vine
rândul, să spună ceva despre poza lui.

 CD cu muzică şi
CD player; versurile
cântecelor (pag. 12-15)
 simboluri pentru
cântecul: „Nu sunt mare
ca munţii cei înalţi“
 coş pentru colectă

Cântec

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

Rugăciune

Condu copiii în rugăciune sau pune-i
să repete după tine fiecare propoziţie:
„Doamne, Îţi mulţumesc că ai făcut lumea
şi m-ai făcut şi pe mine. Îţi mulţumesc că
ne-ai dat biserica. În Numele Domnului
Isus, Amin.“

Cântec

„Ce minunat e să fii într-o familie“

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

Faptele apostolilor 16:31

Repetare

„Verset cu semne“

 simbolurile PCHU-e,
PCHU-f, PCHU-g şi
PCHU-h
 îndrumări (pag. 30)
 semne (pag. 12)
 vestă de salvare
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Programul întrunirii

De ce ai nevoie

Ce să faci

Activitate

„Urmează conducătorul“
Fă o activitate, şi cere copiilor să facă la
fel ca tine. Ex. aleargă pe loc, sari pe loc,
flutură-ţi braţele, stai în vârful picioarelor,
atinge-ţi degetele de la picioare. Apoi pune
câţiva copii să fie ei conducători.

 textul lecţiei (pag. 32)
 imaginile PCHU2-1,
PCHU2-2, PCHU2-3,
PCHU2-4 şi PCHU2-5
 CD cu muzică şi
CD player; versurile
cântecelor (pag. 12-15)
 „Eu cred în Scriptură“
(verset vizualizat)
 o hartă a lumii sau un
glob pământesc

Lecţia

„Saul (Pavel) se alătură bisericii“
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.

 desenează câte un oval
pe fiecare dintre cele
două foi de hârtie
 creioane sau markere
 mapă cu clamă
(opţional)
 întrebări (pag. 34)

Joc

„Termină de desenat faţa“
Când un copil răspunde la o întrebare,
poate să vină şi să deseneze pe oval ceva care
aparţine feţei (ex. un ochi, nasul, o ureche,
părul etc.). Când prima faţă este completă,
începe desenarea celei de-a doua. Foloseşte
o mapă cu clamă, ca ei să aibă ceva tare sub
foaie când desenează, şi ţie să-ţi fie uşor
să arăţi faţa celorlalţi, de îndată ce unul a
adăugat ceva la desen.

 îndrumări (pag. 31)
 simbolurile PCHU-f,
PCHU-g şi PCHU-h
 PCHU-a, PCHU-b,
PCHU-c, PCHU-d
(opţional)

Prezentare

„Faptele apostolilor 16:31“ (recapitulare)

Înviorare

Lecţie biblică

?
Recapitulare

Prezentarea
Evangheliei
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Programul întrunirii

De ce ai nevoie

 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.)

 „Ce minunat e să fii
într-o familie“ (pag.
77-78), un set pentru
fiecare copil şi pentru
învăţător
 beţe de lucru manual
(mari), trei pentru
fiecare copil şi pentru
învăţător
 lipici
 creioane sau markere
 fişă de lucru manual,
una pentru fiecare copil
 lipici cu sclipici
 plastilină (pag. 8)
 beţe de lucru manual,
unul pentru fiecare copil

Lucru manual

„Cântec în miniatură“
Pune-i pe copii să coloreze cele 5 imagini
şi să decupeze dreptunghiurile, apoi să le
lipească pe câte un băţ de lucru manual
(imaginile mici vor fi lipite câte două pe un
băț, spate în spate). Cântaţi apoi cântecul
împreună, cerând copiilor să întoarcă
imaginile la timpul potrivit.

Foaie de lucru
manual

„Saul (Pavel) se alătură bisericii“
Ajută-i pe copii să întindă lipici cu sclipici,
pe razele de lumină (liniile punctate) care
strălucesc peste Saul.

Plastilină

„Pregătirea Bibliei“
Ajută-i pe copii să facă din plastilină forma
unei Biblii deschise. Folosind un băţ de
lucru manual, să facă nişte urme care să
arate ca nişte cuvinte scrise pe o pagină.
Să recite apoi versetul, ca şi cum ar fi scris
pe pagină.

 costume (opţional –
pag. 8)

Scenetă:

„Aventura lui Saul“
Cere copiilor să mimeze acţiunile diferiţilor
oameni din povestire (Saul, oamenii care
erau cu Saul, Anania), în timp ce tu spui
povestirea.

Joc

„Creşterea în viaţa spirituală“
Începând din poziţia ghemuit, sugerează
modalităţi în care copiii pot să crească în
viaţa spirituală. La fiecare mod de creştere
sugerat, înălţaţi-vă, până când ajungeţi să
staţi pe vârfuri. Repetă jocul de mai multe
ori, încurajând copiii să-şi amintească
modurile de creştere şi să sugereze și altele.

Gustare

Activitate creativă
(alege una)

Activitate de îmbogăţire
(alege una)

Ce să faci
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Predarea versetului de memorat
Verset de memorat
„Crede în Domnul Isus, şi vei fi mântuit.“ (Faptele apostolilor
16:31)
Introducere
Când crezi că ceva este adevărat, acţionezi pe baza a ceea ce crezi.
Cere unui ajutor adult sau adolescent să vină în faţă şi să stea în
picioare, cu spatele la tine. În apropiere, dar nu chiar în spatele lui,
să fie un scaun.
Am un scaun în apropiere de tine, dar nu este chiar în spatele tău.
Când spun: „Aşează-te!“, crede că poţi să te aşezi, fiindcă îl voi
pune acolo exact la timpul potrivit. Crezi că nu te voi lăsa să cazi?
Pune în linişte scaunul în spatele ajutorului, şi cere ajutorului să se
aşeze. Ajutorul se va aşeza.
Acesta este doar un mod de a te ajuta să înţelegi ce înseamnă
credinţa. Înseamnă să fii aşa de sigur că ceva este adevărat, încât să
acţionezi pe baza a ceea ce crezi.
Prezentare
Arată copiilor simbolurile PCHU-e, PCHU-f, PCHU-g şi PCHU-h.
Cere unui copil să te ajute să găseşti versetul, deschizând Biblia la un
semn pus la Faptele Apostolilor 16:31. Citeşte versetul din Biblia ta.
Explicare
„Crede în Domnul Isus“ – Dumnezeu ne spune să credem în Domnul
Isus. Trebuie să credem că El a venit pe pământ să moară pe cruce
pentru a lua asupra Lui pedeapsa pentru păcatele noastre. După
trei zile El a înviat, şi acum este viu în cer.
„… şi vei fi mântuit“ – oricine crede în Domnul Isus este salvat de
pedeapsa care i se cuvine, aceea de a sta pentru totdeauna departe
de Dumnezeu, în iad.
Aplicare
Nemântuit: Dumnezeu poate să te mântuiască. Isus a fost pedepsit
pentru păcatele tale, atunci când a murit pe cruce. El a
înviat şi este singurul Mântuitor. Dacă îți dai seama că
ai păcătuit şi crezi în Isus ca Mântuitor, vei fi mântuit.
Recunoaşte faptul că eşti păcătos şi îţi pare rău de
păcatele pe care le-ai făcut.
Crede în Domnul Isus ca Mântuitor.
Roagă-te lui Dumnezeu şi cere-I să te mântuiască.
Mântuit:

Dacă deja ai crezut în Isus ca Mântuitor, mulţumeşte-I
că te-a mântuit. Faci parte din biserica lui Dumnezeu.

Repetare
„Verset cu semne“
Spuneţi versetul, făcând semnele (pag. 12). Arată copiilor
simbolurile, în timp ce faci aceasta.
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Prezentarea Evangheliei
Faptele apostolilor 16:31 (recapitulare)
Arată imaginea PCHU-f (băiatul şi fata rugându-se, şi Biblia).
 Cine a creat pe copii? (Dumnezeu)
 Unde este casa minunată a lui Dumnezeu? (în cer)
 Dumnezeu este sfânt. Cine nu este sfânt? (Tu şi eu – Romani 3:23. Dă exemple de păcat sau discută
despre planşele PCHU-a, PCHU-b, PCHU-c şi PCHU-d.)
 Care este atitudinea lui Dumnezeu faţă de tine, în ciuda faptului că tu păcătuieşti? (El te iubeşte –
Ioan 3:16.)
 Toţi aceia care au crezut în Domnul Isus formează … (biserica lui Dumnezeu).
Arată planşa PCHU-g (Isus în cerc)
 Cine este Isus? (Dumnezeu-Fiul, Mântuitorul)
 Domnul Isus a făcut întotdeauna numai ceea ce este bine. Atunci pentru al cui păcat a fost El
pedepsit? (al tău, al meu, al tuturor)
 Care este pedeapsa care ni se cuvine pentru păcatele noastre? (Să fim despărţiţi veşnic de
Dumnezeu, în iad; să nu facem parte din familia lui Dumnezeu).
 Cum a fost pedepsit Domnul Isus pentru păcatele noastre? (A suferit, a fost răstignit pe o cruce şi a
murit.)
 Ce s-a întâmplat a treia zi după ce Domnul Isus a fost îngropat? (Isus a înviat – 1 Corinteni 15:34.)
Arată planşa PCUH-h (mâinile cu lanţul rupt).
 Cum poţi să fii eliberat de păcatul tău? (Crede în Isus ca Mântuitor – Faptele apostolilor 16:31.)
 Când crezi în Isus ca Mântuitor, de ce eşti mântuit? (De pedeapsa păcatului, care duce la despărţirea
veşnică de Dumnezeu, în iad.)
 Când crezi în Isus ca Mântuitor, din ce familie mai faci parte, pe lângă familia părinţilor tăi? (Din
familia lui Dumnezeu, numită şi biserica Lui.)
 Cine va locui în tine, ca să te ajute să faci ceea ce este corect? (Dumnezeu-Duhul Sfânt)
Dacă vrei să-I spui lui Dumnezeu că tu crezi în Isus ca Mântuitor, dar nu ştii cum să faci aceasta, te ajut
cu plăcere.
Spune copiilor că ești disponibil să-i sfătuiești în timpul următoarei activităţi.
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Lecţia – partea 1
Urmaşii Domnului Isus (numiţi, de asemenea, şi ucenici) au început
să spună tuturor despre Isus. Ei au spus cum a murit Isus pe cruce şi
că a înviat după trei zile. Aceasta era într-adevăr o veste bună. Isus nu
a rămas în mormânt, ci a înviat. Ucenicii L-au văzut. Apoi Isus S-a
întors în cer. Dar urmaşii Domnului Isus nu au rămas singuri. Duhul
a venit să-i ajute şi să fie cu ei. Duhul Sfânt este Dumnezeu, la fel cum
este Dumnezeu-Tatăl şi Domnul Isus-Fiul.
Dumnezeu-Tatăl
În timp ce ucenicii Domnului Isus spuneau Vestea Bună despre El,
mulţi oameni a crezut şi s-au alăturat bisericii lui Dumnezeu. Dar erau
acolo şi unii oameni care nu credeau că Isus este Dumnezeu. Unul
dintre aceşti oameni era Saul.
Pune-i pe copii să repete numele lui.
Planşa 2-1
Saul ştia ce spuneau ucenicii despre Isus – că Isus era Mântuitorul.
El nu a crezut aceasta. El credea în Dumnezeu, dar se gândea că Isus
era doar un om care a murit. Lui nu-i plăcea deloc ceea ce spuneau
ucenicii. Trebuia să găsească o modalitate să-i oprească. Aşa că a început
să meargă din casă în casă, şi acolo unde găsea oameni care credeau
în Isus, îi arunca în închisoare. Apoi s-a hotărât să meargă în cetatea
Damasc.
Pune-i pe copii să repete numele oraşului.
Ce credeţi că voia să facă la Damasc?
Aşteaptă răspunsul copiilor.
El voia să-i găsească pe oamenii care credeau în Isus şi să-i pună şi pe
aceia în închisoare. Acesta era planul lui Saul. El s-a pregătit pentru
călătorie. A luat câţiva oameni cu el şi au plecat.
Pune-i pe copii să se bată cu palmele pe picioare, imitând sunetul
copitelor cailor.

Partea 2
Saul era în drum spre Damasc. El îi ura pe urmaşii Domnului Isus, şi
voia să-i arunce pe toţi în închisoare.
Planşa 2-2
El era aproape de cetate, când, dintr-odată, o lumină mai strălucitoare
decât soarele a strălucit în jurul lor. Lumina a fost aşa de strălucitoare,
că Saul a căzut la pământ. Apoi el a auzit o voce din cer.
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Planşa 2-3
„Saule, Saule, de ce Mă prigoneşti?“ (vezi Faptele apostolilor 9:4).
„Cine eşti, Doamne?“, a întrebat Saul (Faptele apostolilor 9:5).
„Eu sunt Isus, pe care-L prigoneşti“ (Faptele apostolilor 9:5).
Ce şoc pentru Saul! El L-a auzit pe Isus vorbind din cer. Acum el ştia
că Isus este viu.
Şi tu trebuie să ştii despre Isus. El este Dumnezeu Fiul, care a murit
pe cruce. El nu a rămas mort, ci a înviat şi este viu şi astăzi în cer. În
Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, găseşti adevărul despre Domnul Isus.
„Eu cred în Scriptură“ (strofele 1-5). Ridicaţi-vă în picioare şi
cântaţi.
Isus i-a spus lui Saul ce să facă. „Scoală-te, şi intră în cetate“ (vezi
Faptele apostolilor 9:6).
Dar când Saul s-a ridicat, nu vedea nimic. Oamenii care erau cu el l-au
luat de mână şi l-au condus pe drumul pe care trebuia să meargă. Ei
nu ştiau ce să creadă. Văzuseră lumina, dar nu înţeleseseră cuvintele pe
care Isus i le-a spus lui Saul. Probabil că s-au întrebat ce se întâmplă. Ei
l-au dus pe Saul în Damasc, la o casă de pe strada numită „Dreaptă“.
Saul a stat acolo trei zile, fără să mănânce sau să bea ceva.
Numără pe degete, împreună cu preşcolarii, până la trei.
Saul a aşteptat să vadă ce îi va spune Dumnezeu să facă.
În timpul acesta, în acelaşi oraş, era un om numit Anania. El făcea parte
din biserica lui Dumnezeu. El Îl iubea pe Isus şi voia să trăiască în aşa
fel încât să-I facă plăcere lui Dumnezeu, şi să-I slujească. Dumnezeu
avea o lucrare specială pentru el.
„Du-te pe strada numită «Dreaptă», şi caută-l pe un om numit Saul.
El te aşteaptă, fiindcă într-o vedenie (un fel de vis pe care îl ai când eşti
treaz), te-a văzut venind“ (vezi Faptele apostolilor 9:11-12).

Partea 3
Anania n-a fost prea bucuros să meargă să-l vadă pe acest om numit
Saul. El auzise despre faptele lui. Auzise că peste tot pe unde s-a dus a
ordonat ca oamenii ca Anania să fie aruncaţi în închisoare. Anania a
ezitat să meargă la casa de pe strada „Dreaptă“ unde se afla Saul.
El i-a spus lui Dumnezeu: „Doamne, am auzit de la mulţi despre
toate relele pe care le-a făcut omul acesta urmaşilor Tăi, şi că i-a dus la
închisoare“ (vezi Faptele apostolilor 9:13).
Dar Dumnezeu i-a spus: „Du-te, căci vreau să-i dau lui Saul să facă o
lucrare foarte specială pentru Mine“ (vezi Faptele apostolilor 9:15).
Saul nu avea de gând să mai facă rău celor din biserică, ci acum voia
ca mulţi să audă despre Domnul Isus şi să se alăture şi ei bisericii lui
Dumnezeu.
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Planşa 2-4
Anania I-a slujit lui Dumnezeu făcând ce I-a cerut El. S-a dus pe strada
„Dreaptă“. A găsit casa şi a cerut să vorbească cu Saul.
Mimează că ciocăni la uşă şi întrebi: „Pot să vorbesc cu Saul?“
Anania a intrat înăuntru. Biblia ne spune că el şi-a pus mâinile peste
Saul şi a spus: „Frate Saul, Domnul Isus, Cel care ţi-a apărut înainte
pe drum, m-a trimis să-ţi recapeţi vederea şi să fii umplut cu Duhul
Sfânt“ (Faptele apostolilor 9:17).
Citeşte din Biblie Faptele apostolilor 9:17.
Dintr-odată, Saul a început să vadă din nou. Aceasta era o minune –
ceva ce numai Dumnezeu putea să facă. Saul era o persoană diferită.
El nu mai voia acum să-i persecute pe cei din biserică. Acum el făcea
parte din biserică şi voia ca tot mai mulţi oameni să fie mântuiţi şi să
se alăture bisericii.
Dacă L-ai primit pe Isus ca Mântuitor, mulţumeşte-I lui Dumnezeu
că faci parte din familia Lui, biserica.
Planşa 2-5
Acum Saul a început să spună altor oameni vestea bună despre Domnul
Isus. El le spunea că Isus este Mântuitorul promis, trimis de Dumnezeu.
El nu a încetat să le spună despre Isus. Biblia ne spune că el a călătorit
în multe oraşe, şi peste tot pe unde a mers a spus despre Domnul Isus.
În Biblie găsim scris despre toate călătoriile lui Saul şi despre lucrurile
care i s-au întâmplat. El a scris scrisori bisericilor, şi aceste scrisori au
fost păstrate în Biblie.
Arată copiilor Biblia ta.
Saul a făcut rău celor ce făceau parte din biserică, dar Dumnezeu i-a
arătat cine este Domnul Isus cu adevărat. Aceasta l-a transformat total
şi atunci, în loc să mai persecute biserica, Saul a vestit Evanghelia ca
mulţi să creadă în Domnul Isus şi biserica să crească.
Astăzi, familia lui Dumnezeu, biserica, este încă în creştere în întreaga
lume.
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Întrebări de recapitulare
Verset de memorat
1. Ce înseamnă să crezi? (Să fii aşa de sigur că ceva este adevărat, încât
să acţionezi pe baza a ceea ce crezi.)
2. În cine trebuie să crezi? (în Isus)
3. Ce a făcut Isus, ca tu să poţi fi mântuit? (A murit pe cruce.)
Lecţia (partea 1-3)
1. Cine îi ajuta pe ucenicii Domnului Isus să spună altora despre Isus?
(Dumnezeu-Duhul Sfânt)
2. Cine persecuta familia lui Dumnezeu, biserica? (Saul)
3. Unde a mers Saul? (la Damasc)
4. Ce a văzut şi a auzit Saul în timp ce era în drum spre Damasc? (A
văzut o lumină strălucitoare şi L-a auzit pe Isus vorbindu-I.)
5. Ce a aflat Saul despre Isus? (Că El este Dumnezeu Fiul şi El este viu.)
6. Cine altcineva trebuie să ştie despre Isus? (tu, eu, oricine)
7. Ce n-a mai putut Saul să facă, după ce s-a ridicat de la pământ?
(Să vadă.)
8. Ce a făcut Saul, după ce a crezut în Domnul Isus? (El a spus altora
despre Isus.)
9. Ce se întâmplă acum cu biserica, familia lui Dumnezeu? (Continuă
să crească.)
Prezentarea Evangheliei
1. Cine te iubeşte, chiar dacă păcătuieşti? (Dumnezeu)
2. Cum a fost Domnul Isus pedepsit pentru păcatele noastre? (A fost
răstignit pe cruce şi a murit. )
3. Ce trebuie să facem ca să fim iertaţi de păcatele noastre? (Să credem
în Domnul Isus ca Mântuitor.)
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Lecţia 3
Petru şi Ioan întâlnesc un om cu picioarele paralizate

Text biblic
pentru învăţător

Faptele apostolilor 3

Adevăr central

Isus schimbă oameni.

Aplicaţie

Nemântuit: Cere-I Domnului Isus să fie Mântuitorul tău şi să te schimbe.
Mântuit: Cere-I Domnului Isus să te ajute să faci ceea ce este corect.

Verset de memorat „Slujiţi Domnului cu bucurie …“ Psalmul 100:2
Programul întrunirii

Bun venit

De ce ai nevoie

 CD cu muzică şi CD
player
 ecusoane (pag. 70), unul
pentru fiecare copil
 eşarfă pentru legat la
ochi
 un traseu simplu printre
scaune

Bun venit

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

Activitate

„Eu te voi conduce“
Întreabă-i pe copii dacă vrea vreunul dintre
ei să fie legat la ochi. Cere altui copil ca,
împreună cu tine, să te ajute să conduci pe
cel legat la ochi pe un traseu simplu printre
scaune. Aminteşte copiilor că ei pot să-I
slujească lui Dumnezeu ajutându-I pe alţii.

 CD cu muzică şi
CD player; versurile
cântecelor (pag. 12-15)
 coş pentru colectă

Cântec

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

Rugăciune

Condu copiii în rugăciune: „Doamne, Îţi
mulţumim că ne iubeşti. Îţi mulţumim că
putem să Te slujim ajutându-i pe alţii. În
Numele Domnului Isus, Amin.“

Închinare

Verset de memorat

Ce să faci

 simbolurile din pachet
 imagini cu lucruri
pe care ni le-a dat
Dumnezeu (ex.
mâncare, familie etc.)
 îndrumări (pag. 39)
 semne (pag. 12)
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Cântec

„O carte am în gând“

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

Psalmul 100:2

Repetare

„Verset cu semne“
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Programul întrunirii

De ce ai nevoie

Ce să faci

Activitate

Cere copiilor să stea în picioare şi să facă
împreună cu tine acţiunile pe care le faci
tu (ex. alergi pe loc, îţi fluturi mâinile,
îţi roteşti capul, mărşăluieşti pe loc), în
timp ce merge muzica. Când se opreşte
muzica, toţi copiii trebuie să se aşeze încet.
Dă drumul la muzică şi cere copiilor să se
ridice din nou, şi să facă altă acţiune, până
când iarăşi se opreşte muzica. Continuă cu
diferite acţiuni.

Înviorare

Lecţie biblică

?

Recapitulare

Prezentarea
Evangheliei

„Aşează-te când se opreşte muzica“

 textul lecţiei (pag. 41)
 imaginile PCHU3-1,
PCHU3-2, PCHU3-3,
PCHU3-4, PCHU3-5
şi PCHU3-6
 CD cu muzică şi
CD player; versurile
cântecelor (pag. 12-15)
 „Eu cred în Scriptură“

Lecţia

„Petru şi Ioan întâlnesc un om cu picioarele
paralizate“
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.

 monede într-o pungă
sau un portmoneu, una
pentru fiecare copil
 o farfurie din metal
 întrebări (pag. 43)

Joc

„Să-l ajutăm pe omul paralizat“
Când un copil răspunde corect la o
întrebare, ia o monedă din pungă şi o pune
pe farfuria de metal.

 îndrumări (pag. 40)
 PCHU-i
 PCHU-a, PCHU-b,
PCHU-c şi PCHU-d
(opţional)

Prezentare

„Cruce pliabilă“
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Programul întrunirii

De ce ai nevoie

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

Gustare

 figuri din sârmă pluşată
 fişă de lucru manual,
una pentru fiecare copil
 monede decupate din
folie de aluminiu, mai
multe pentru fiecare
copil
 plastilină (pag. 8)

Activitate creativă
(alege una)

Activitate de îmbogăţire
(alege una)
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Ce să faci

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.)

Lucru manual

„Figuri din sârmă pluşată“
Arată copiilor cum să facă trei figuri din
sârmă pluşată. Pentru cap, fă un cerc la
mijlocul unei sârme pluşate. Capetele
acestei sârme vor fi braţele. Îndoaie pe
jumătate o a doua sârmă. Agaţ-o de
partea de jos a capului. Îndoaie-o pentru
a forma trupul; partea de jos să formeze
picioarele. Folosind cele trei figuri pe care
le-au confecţionat, pune-i pe copii să facă
o scenetă prin care să arate întâlnirea dintre
Petru, Ioan şi omul paralizat.

Foaie de lucru
manual

„Petru şi Ioan întâlnesc un om cu picioarele
paralizate“
Pune-i pe copii să lipească în farfuria
cerşetorului monede din folie de aluminiu.

Plastilină

„Farfuria cerşetorului“
Arată copiilor cum să facă o farfurie
(farfuria cerşetorului). Aminteşte-le că
Petru şi Ioan i-au dat cerşetorului ceva mult
mai bun decât banii.

Joc

„Trenul slujitorilor lui Dumnezeu“
Discută cu copiii câteva moduri în care ei
pot să-i ajute pe alţii. Apoi cere copiilor să
formeze un cerc. Ia un copil de mână şi
mergeţi în jurul cercului, în timp ce copiii
ceilalţi spun:
„Cine vrea să ne-nsoţească
Domnului să Îi slujească?
Să se suie-n tren acum
Să mergem pe drumul bun.“
Opreşte-te în spatele unui copil. El trebuie
să-şi spună tare numele, şi să se „suie în
tren“, luând de mână pe primul copil.
Toţi copiii spun: Uuuu! Uuuu!, şi trenul
porneşte mai departe. Adaugă astfel copii
la tren până când toţi „s-au urcat“ în tren.
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Predarea versetului de memorat
Verset de memorat
„Slujiţi Domnului cu bucurie …“ (Psalmul 100:2).
Introducere
Mimați o faţă tristă, una mânioasă şi una bucuroasă.
Faţa zâmbitoare arată că sunteţi bucuroşi.
Biblia ne spune când este un timp potrivit să fii bucuros – atunci
când Îi slujeşti Domnului. Imediat vom vedea ce înseamnă aceasta.
Prezentare
Versetul de astăzi se găseşte în Biblie la Psalmul 100:2.
Spune adresa, împreună cu copiii de trei ori, având o faţă bucuroasă
– mai întâi stând într-un picior, apoi în celălalt, apoi sărind pe loc.
Cere unui copil să te ajute să găseşti versetul, deschizând Biblia la un
semn pe care l-ai pus la Psalmul 100:2. Citeşte versetul, apoi arată
simbolurile din pachet.
Explicaţie
„Slujiţi … – a sluji înseamnă a ajuta, a lucra pentru cineva, a face
lucruri bune pentru cineva.
… Domnului … – Biblia ne spune să-I slujim lui Dumnezeu,
Domnului. A ajuta la lucrarea lui Dumnezeu pe pământ este un
lucru bun pe care putem să-l facem.
… cu bucurie …“ – Dumnezeu doreşte să-I slujim cu o inimă plină
de bucurie şi o atitudine binevoitoare. Când Îi slujim lui Dumnezeu
ne amintim toate lucrurile bune pe care El ni le-a dat şi care pot
să ne ajute să-I slujim cu bucurie şi bunăvoinţă.
Arată copiilor imagini cu lucruri pe care ni le-a dat Dumnezeu –
mâncare, familie etc.
Aplicaţie
Nemântuit: Nu poţi să-I slujeşti Domnului cu bucurie, până
când nu eşti un copil al Lui. Tu trebuie să ştii că
Isus, Mântuitorul, a murit pentru tine pe cruce
pentru a lua asupra Lui pedeapsa care ţi se cuvenea
pentru păcatele tale. După trei zile El a înviat, şi
acum este în cer. Poţi să-I ceri să te ierte de păcate.
Mântuit:

Dacă deja ai crezut în Isus ca Mântuitor, poţi să-I
slujeşti cu bucurie.
Discută cu copiii despre moduri în care ei pot să slujească
– să adune jucăriile, să dea jucăriile şi prietenilor lor
când aceştia vin în vizită la ei, să se poarte cu bunătate
faţă de fraţii/surorile lor etc.

Repetare
Repetă versetul împreună cu copiii, făcând semnele (vezi pag. 12).
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Prezentarea Evangheliei
Crucea pliabilă (PCHU-i)
Instrucţiuni: Scrie pe bucăţi de hârtie cele trei cuvinte
de pe cruce: DUMNEZEU (GOD), PĂCAT (SIN) şi
DA (YES), apoi lipeşte-le cu blu-tack peste cuvintele
corespunzătoare.
De asemenea, scrie pe o bucată de hârtie următoarele,
şi lipeşte-o pe pătratul cu scris:
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea
(inclusiv pe tine şi pe mine), că a dat pe singurul Lui
Fiu [Domnul Isus], pentru ca oricine crede în El
(ca Mântuitor), să nu piară (să fie veşnic despărţit de
Dumnezeu), ci să aibă viaţa veşnică (viaţa eternă cu
Dumnezeu, în calitate de copil al Său).“ (Ioan 3:16)
(PCHU-i)
Decupează crucea pe liniile îngroşate exterioare. Apoi
îndoaie pătratele astfel:
Îndoaie pătratul 1 pentru a acoperi pătratul 6.
Îndoaie pătratul 2 pentru a acoperi pătratele 1 şi 6.
Îndoaie pătratul 3 pentru a le acoperi pe celelalte.
Îndoaie pătratul 4 pentru a acoperi pătratul 5.
Îndoaie pătratele 4 şi 5 pentru a acoperi pe toate
celelalte.
Când începi prezentarea, ţine crucea astfel încât să se
vadă pătratul galben, cu partea unită în partea de jos.
Pasul 1 – arată numai pătratul galben.
Culoarea galben ne aminteşte de Dumnezeu,
care întotdeauna face numai ceea ce este bine.
Dumnezeu locuieşte în cer, un loc minunat, unde
străzile şi oraşul sunt de aur. Cerul este locul unde
copiii lui Dumnezeu se vor bucura să locuiască
împreună cu El pentru totdeauna.
Pasul 2 – întoarce în jos pătratul galben, pentru a se
vedea cuvântul „DUMNEZEU“ şi pătratul negru.
Dumnezeu, Creatorul tuturor lucrurilor, te-a
făcut exact aşa cum eşti. Dumnezeu a spus: „Te
iubesc cu o iubire veşnică“ (Ieremia 31:3). Aceasta
este o dragoste care nu încetează niciodată.
Dumnezeu vrea ca tu să fii copilul Său şi să trăieşti
cu El în cer, când îţi sfârşeşti viaţa pe pământ. Dar
Dumnezeu nu iubeşte păcatele tale.
Pasul 3 – întoarce pătratul negru spre dreapta pentru
a arăta inima neagră şi pătratul roşu.
Tu şi eu am păcătuit pentru că ne-am născut cu
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o natură păcătoasă, cu dorinţa de a păcătui. Noi
gândim, spunem şi facem lucruri care nu-I plac
lui Dumnezeu. „Toţi au păcătuit“ (Romani 3:23).
Dă exemple de păcat sau discută planşele PCHU-a,
PCHU-b, PCHU-c şi PCHU-d.
Noi merităm să pierim – să fim veşnic despărţiţi
de Dumnezeu, în iad, din cauza păcatelor
noastre. Dar în ciuda păcatelor pe care le facem,
Dumnezeu totuşi ne iubeşte.
Pasul 4 – întoarce pătratul roşu spre stânga pentru a
arăta crucea/mormântul şi pătratul alb.
Isus este Fiul lui Dumnezeu. El a venit din cer pe
pământ. A trăit ca un copilaş, apoi a crescut, şi
întotdeauna a făcut numai ce este bine. Când avea
aproximativ 33 de ani, a luat de bună-voie asupra
Lui pedeapsa pentru păcatele noastre şi a murit
pe cruce pentru tine şi pentru mine. „Hristos a
murit pentru păcatele noastre … a fost îngropat,
şi a înviat a treia zi …“ (1 Corinteni 15:3-4).
Pasul 5 – întoarce pătratul alb în sus pentru a arăta
cuvântul „DA“ şi imaginea cu Isus.
Isus este Mântuitorul – Cel în care trebuie să
crezi, ca să ai păcatele iertate. Când crezi în
Isus ca Mântuitor al tău, El te curăţă de toate
păcatele tale. În Ioan 3:16 scrie (citeşte de pe
spatele ajutorului vizual). Dacă vrei să-I spui
lui Dumnezeu că tu crezi în Domnul Isus ca
Mântuitor, dar nu ştii cum să faci aceasta, te ajut
cu plăcere.
Pasul 6 – întoarce în jos pătratul cu cuvântul
„DUMNEZEU“, pentru a arăta cerul şi copiii.
Dacă crezi în Isus ca Mântuitor, faci parte din
familia lui Dumnezeu – biserica. Cât trăieşti pe
pământ, Dumnezeu va avea grijă de tine şi te
va ajuta să creşti în credinţa în El. Creşti citind
Biblia, împlinind ce scrie în ea, rugându-te şi
ascultând de Dumnezeu. Apoi, când viaţa ta pe
acest pământ se va încheia, vei merge în cer pentru
a trăi cu Dumnezeu şi cu toţi oamenii care L-au
primit pe Isus ca Mântuitor.
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Lecţia – partea 1
Planşa 3-1
Era după-amiaza. Petru şi Ioan mergeau la templu să se roage lui
Dumnezeu. Ei Îl iubeau pe Domnul Isus. Cât timp El fusese pe pământ,
ei petrecuseră mult timp cu El. Dar acum Domnul Isus era din nou
în cer. El murise pe cruce, apoi înviase şi Se înălţase la cer. Petru, Ioan
şi mulţi alţii Îl văzuseră pe Domnul Isus viu. Îţi aminteşti pe Cine
promisese Domnul Isus că Îl va trimite să-i ajute pe ucenicii Lui? El
promisese că va trimite pe Duhul Sfânt (Ioan 16:7). Duhul Sfânt este
Dumnezeu şi, cu toate că ucenicii nu puteau să-L vadă, ei ştiau că El
venise şi acum era cu ei. Când Duhul Sfânt a venit, El i-a ajutat pe
ucenici să spună altora Vestea Bună despre Domnul Isus.
Dumnezeu-Tatăl, Dumnezeu-Fiul
Petru şi Ioan mergeau la templu.
Mergeţi pe loc.
Planşa 3-2
Mai erau şi alţi oameni care mergeau la templu, dar era unul care nu
putea să ajungă acolo pe picioarele lui, fiindcă el nu putea să meargă.
Aşa s-a născut, paralizat de picioare. În fiecare zi el era dus şi pus la
poarta templului. El şedea acolo şi cerea de milă celor ce intrau în
templu. În acele zile, dacă nu puteai să umbli, nu puteai să-ţi iei un
serviciu, aşadar, singura modalitate în care acest om putea să obţină
bani pentru mâncare era să ceară oamenilor. Cum crezi că se simţea
omul acela, stând în fiecare zi acolo şi cerşind bani?
Rostiţi împreună fiecare zi a săptămânii.
El nu putea nici măcar să intre în templu, deoarece nu i se permitea
aceasta.
Dar cine mergea la templu? Petru şi Ioan.
Mergeţi din nou pe loc.
Omul paralizat i-a văzut venind. El nu-i cunoştea – pentru el ei erau
doar nişte oameni cărora se gândea să le ceară bani. Crezi că ei aveau
de gând să-i dea bani?

Partea 2
Omul paralizat le-a cerut bani lui Petru şi Ioan. Poate s-a gândit că-i
vor da o monedă sau două. Dar în loc de aceasta, Petru a vorbit cu el.
Planşa 3-3
„Uită-te la noi“, i-au spus ei (Faptele apostolilor 3:4).
Omul probabil se uita în pământ. Poate că niciodată nu se uita la faţa
oamenilor care treceau pe lângă el.
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Uitaţi-vă în pământ.
Când a auzit cuvintele lui Petru, s-a uitat în sus.
Uitaţi-vă în sus.
El s-a uitat atent la ei şi aştepta să primească ceva de la ei. Dar Petru
i-a spus: „Aur şi argint n-am; dar ce am îţi dau: în Numele lui Isus
Hristos … scoală-te şi umblă!“ (vezi Fap. 3:6).
Planşa 3-4
Cum putea omul acesta să facă aşa ceva? El nu mersese niciodată în
viaţa lui. Dar Biblia ne spune că Petru l-a apucat de mână şi l-a ridicat.
Imediat i s-au întărit tălpile şi gleznele (arată spre gleznele tale) şi el a
început să sară şi să umble. Putea să stea în picioare! Putea să umble!
Era vindecat!
Sari de câteva ori.
Cum credeţi că se simţea acum? În acea zi el fusese dus acolo şi aşezat
la poarta templului ca să cerşească bani. Acum putea să umble, să alerge
şi să sară. Nu mai era necesar să fie dus de cineva şi nu mai trebuia să
cerşească bani. Viaţa lui s-a schimbat în mod complet.
Nu Petru a schimbat viaţa acelui om, ci Domnul Isus. El a fost vindecat
în Numele Domnului Isus. Omul paralizat a crezut că Domnul Isus
îl poate vindeca. El a crezut în Isus.
Domnul Isus nu vindecă întotdeauna pe oamenii care sunt bolnavi sau
paralizaţi, dar el întotdeauna schimbă oamenii, îi transformă. Când
crezi în El ca Mântuitor, eşti copilul Lui şi faci parte din familia Lui –
biserica. Tu continui să faci parte şi din familia ta, dar eşti membru şi
în familia lui Dumnezeu. Când crezi în Isus ca Mântuitor, tu, care nu
făceai parte din familia Lui, acum eşti membru în familia Lui. Apoi
Dumnezeu-Duhul Sfânt te ajută să faci ceea ce este bine. El te ajută
să înţelegi tot mai mult lucrurile scrise în Biblie, şi te ajută să te rogi
lui Dumnezeu.

Partea 3
Petru şi Ioan au intrat în templu. Omul care a fost vindecat s-a ţinut
după ei. El umbla, sărea şi Îl lăuda pe Dumnezeu.
Planşa 3-5
Faceţi un ocol al camerei, mergând şi sărind.
Când copiii se întorc la locurile lor, cântaţi strofa a cincea a cântării
„Eu cred în Scriptură“.
În templu erau mulţi oameni. Era ceva normal pentru oameni să meargă
acolo în fiecare după-amiază să se roage. Aceşti oameni trecuseră adesea
pe lângă omul paralizat, care şedea la poartă şi cerşea bani. Când ei
l-au văzut umblând şi sărind în templu, au fost uimiţi şi surprinşi. Ei
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au alergat la Petru şi la Ioan, în locul unde erau ei. Poate s-au gândit
că Petru şi Ioan aveau puteri deosebite.
Petru a vorbit mulţimii: „De ce vă uitaţi ţintă la noi? Nu noi l-am făcut
pe acest om să umble, ci Isus!“ (vezi Fap. 3:12, 16).
Oamenii care îl ascultau pe Petru auziseră despre Isus. Ei ştiau că El
a murit pe cruce. Petru voia ca ei să-şi dea seama că Isus nu era doar
un om obişnuit, ci era Dumnezeu-Fiul. Oamenii L-au omorât pe Isus
prin răstignirea pe cruce, dar ei nu şi-au dat seama Cine era El. Acum
Petru le-a spus că trebuia să le pară rău pentru lucrurile rele pe care
le-au făcut şi să-I ceară lui Isus să-i mântuiască, să-i ierte de păcate.
Planşa 3-6
Ca şi oamenii din templu, din acea zi, şi noi trebuie să înţelegem că
Isus este Fiul lui Dumnezeu. El a murit pe cruce, pentru a lua asupra
Lui pedeapsa pe care o merităm noi. În a treia zi a înviat, şi a fost văzut
de mulţi oameni. Apoi El S-a înălţat la cer, unde este şi acum. Isus este
viu în cer şi astăzi.
Oamenii au ascultat cuvintele lui Petru. Ei au văzut pe omul vindecat,
care acum umbla şi sărea. Aceasta le-a arătat că ceea ce Petru le-a spus
despre Domnul Isus era adevărat. Acum ei trebuiau să acţioneze pe
baza a ceea ce au auzit. Ei trebuiau să creadă în Isus. Biblia ne spune că
mulţi dintre ei au făcut aceasta. Ei au crezut în Isus, şi biserica a crescut.

Întrebări de recapitulare
Verset de memorat
1. Ce înseamnă „să slujeşti“? (Să ajuţi, să lucrezi şi să faci bine cuiva.)
2. Cui ar trebui să-I slujim? (lui Dumnezeu)
3. Cum ar trebui să-I slujim lui Dumnezeu? (Cu bucurie – cu o inimă
veselă şi o atitudine binevoitoare.)
Lecţia (partea 1-3)
4. Unde mergeau Petru şi Ioan? (la templu)
5. Cine şedea la poarta templului? (Un om paralizat de picioare, care
nu mersese niciodată.)
6. Ce făcea el la poarta templului? (Cerşea.)
7. Ce i-a spus Petru omului paralizat? („În Numele lui Isus Hristos,
scoală-te şi umblă!“)
8. Cine a schimbat viaţa omului paralizat? (Isus)
9. Oamenii care cred astăzi în Domnul Isus fac parte din …? (biserică,
numită şi familia lui Dumnezeu.)
10. Cine a intrat în templu împreună cu Petru şi Ioan? (Omul care a
fost vindecat.)
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11. Ce a făcut omul vindecat în templu? (A umblat, a sărit şi L-a lăudat
pe Dumnezeu.)
12. Ce le-a spus Petru oamenilor adunaţi? (Că Isus a murit şi a înviat.)
Prezentarea Evangheliei
1. De ce păcătuim noi? (Pentru că ne-am născut cu această dorinţă, cu
o natură păcătoasă.)
2. Ce se întâmplă cu tine, când crezi în Isus ca Mântuitor? (Păcatele
îţi sunt iertate, şi ai viaţă cu Dumnezeu pentru totdeauna.)
3. Ce trebuie să faci ca să fii iertat, să faci parte din biserica lui
Dumnezeu? (Să crezi în Isus ca Mântuitor al tău.)
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Lecţia 4
Dorca Îi slujeşte lui Dumnezeu
Text biblic
pentru învăţător

Faptele apostolilor 9:36-42

Adevăr central

Dumnezeu dă copiilor Lui priceperea de a-I sluji

Aplicaţie

Nemântuit: Fii un copil al lui Dumnezeu, crezând în Domnul Isus.
Mântuit:
Foloseşte-ţi priceperea cu bucurie în a-I sluji lui Dumnezeu.

Verset de memorat Recapitulare Psalmul 100:2
Programul întrunirii

De ce ai nevoie

Ce să faci

 CD cu muzică şi CD
player
 ecusoane (pag. 70), unul
pentru fiecare copil

Bun venit

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

Activitate

„Mima slujirii“
Cere fiecărui copil să mimeze un mod de
a-i sluji pe alţii (ex. adună jucăriile, serveşte
cu chipsuri, adună gunoiul, pregăteşte
masa, mătură, şterge masa). Cere celorlalți
copii să ghicească activitatea.

 CD cu muzică şi
CD player; versurile
cântecelor (pag. 12-15)
 coş pentru colectă

Cântec

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

Rugăciune

Condu copiii în rugăciune: „Doamne, Îţi
mulţumim pentru Biblie. Îţi mulţumim
că Biblia ne spune aşa de multe lucruri
minunate despre Tine. Te rugăm, ajută-ne
să fim ascultători buni astăzi. În Numele
Domnului Isus, Amin.“

Cântec

„O carte am în gând“

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

Psalmul 100:2

Repetare

Verset cu semne

Bun venit

Închinare

Verset de memorat

 simbolurile din pachet
 imagini cu lucruri pe
care Dumnezeu ni le-a
dat (ex. mâncare, familie
etc.)
 îndrumări (pag. 48)
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Programul întrunirii

De ce ai nevoie

Ce să faci

 haine (pag. 85-86)
 coş mic

Activitate

„Expoziţie de haine“
Pune hainele în coş. Pune-i pe copii,
unul câte unul, să ia câte o haină din coş
şi să o deseneze. În acest timp, ceilalţi
copii mimează că se îmbracă cu haina
respectivă.

 textul lecţiei (pag. 50)
 PCHU4-1, PCHU4-2,
PCHU4-3 şi PCHU4-5
 CD cu muzică şi
CD player; versurile
cântecelor (pag. 12-15)
 şerveţele, fructe feliate,
brânză, chipsuri
 bucăţi de materiale
diferite

Lecţia

„Dorca Îi slujeşte lui Dumnezeu“
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.

 haine (pag. 73-74)
 cârlige de rufe
 un fir lung de lână sau
sfoară
 întrebări (pag. 52)

Joc

„Sârmă de rufe“
Agaţă firul de lână sau sfoara pe o tablă
de flanelograf, pe un perete sau între două
scaune, pentru a forma o sârmă de rufe.
Când un copil răspunde corect, vine şi
alege o haină şi o agaţă cu un cârlig de
sârma de rufe.

 îndrumări (pag. 49)
 PCHU-i
 PCHU-a, PCHU-b,
PCHU-c şi PCHU-d
(opţional)

Prezentare

„Cruce pliabilă“ (recapitulare)

 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.)

Înviorare

Lecţia biblică

?
Recapitulare

Prezentarea
Evangheliei

Gustare
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Programul întrunirii

Activitate creativă
(alege una)

Activitate de îmbogăţire
(alege una)

De ce ai nevoie

Ce să faci

 felicitări cusute (pag.
75), una pentru fiecare
copil
 fir de lână cu lungimea
de 90 cm, având un
capăt înfăşurat în scotch,
unul pentru fiecare copil
 creioane sau markere
 fişă de lucru manual,
una pentru fiecare copil
 bucăţi mici de materiale,
una pentru fiecare copil
 lipici
 plastilină (pag. 8)
 beţe de lucru manual,
unul pentru fiecare copil

Lucru manual

„Felicitare cusută“
Pune-i pe copii să coloreze imaginile şi să
treacă firul de lână prin găurile felicitării.

Foaie de lucru
manual

„Dorca Îi slujeşte lui Dumnezeu“
Ajută-i pe copii să lipească o bucată de
material pe pătura cu care este învelită
Dorca.

Plastilină

„Să facem haine“
Arată copiilor cum să întindă plastilina
în bucăţi plate, apoi să folosească băţul
de lucru manual pentru a tăia forme de
cămaşă, rochie sau pantaloni.
Aminteşte-le că Dorca făcea haine şi le
dădea altora.

 felicitări (pag. 76), una
pentru fiecare copil
 creioane sau markere
 materiale pentru curăţat

Activitate

„Confecţionează o felicitare“
Cere copiilor să se gândească la cineva care
este bolnav sau trist. Ajută-i să decupeze
pe liniile exterioare, apoi să îndoaie foaia
pentru a obţine o felicitare. Să o decoreze
după cum doresc, şi să-şi scrie numele pe
linia de lângă „de la“. Îndrumă-i pe copii
cum să se roage pentru persoana căreia îi
va da felicitarea.

Scenetă

„Sunt un slujitor“
Desfăşoară împreună cu copiii o activitate
de slujire potrivită locului în care faceţi
programul (ex. ştergerea prafului de
pe mobilă, ducerea gunoiului, spălarea
jucăriilor etc.).
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Predarea versetului de memorat
Verset de memorat
„Slujiţi Domnului cu bucurie …“ (Psalmul 100:2)
Introducere
Ştii să alergi? Să sari? Să baţi din palme?
După fiecare întrebare faceţi activitatea împreună – alergaţi pe loc,
săriţi pe loc şi bateţi din palme.
Când faci ceva bine, zâmbeşti, nu-i aşa? Biblia ne spune când este
un timp foarte potrivit să zâmbim.
Prezentare
Versetul de astăzi se găseşte la Psalmul 100:2.
Spuneţi adresa împreună de trei ori, zâmbind – prima dată alergând pe
loc, apoi sărind pe loc şi ultima dată bătând din palme.
Cere unui copil să te ajute să găseşti versetul, deschizând Biblia la un
semn pe care l-ai pus la Psalmul 100:2. Citeşte versetul, apoi arată
simbolurile din pachet.
Explicare
„Slujiţi Domnului … – Dumnezeu este Domnul. El a făcut toate
lucrurile. El vrea să-I slujim făcând totul cât putem de bine.
… cu bucurie …“ – Dumnezeu vrea să-I slujim cu o inimă veselă
şi cu o atitudine binevoitoare. Când Îi slujim lui Dumnezeu ne
amintim de toate lucrurile bune pe care El ni le-a dat, şi aceasta ne
ajută să-I slujim cu bucurie.
Arată copiilor imagini cu lucruri pe care Dumnezeu ni le-a dat:
mâncare, familie etc.
Aplicare
Nemântuit: Nu poţi să-I slujeşti Domnului cu bucurie, dacă nu
eşti copilul Său. Tu trebuie să ştii că Isus, Mântuitorul,
a murit pe cruce pentru tine, pentru a lua asupra Lui
pedeapsa care ţi se cuvenea, din cauza păcatelor tale.
După trei zile a înviat, iar acum este în cer. Cere-I să te
ierte de păcatele tale.
Mântuit:

Dacă deja ai crezut în Isus ca Mântuitor, slujeşte-I cu
bucurie.
Discută moduri în care cei mici pot să slujească: să adune
jucăriile atunci când li se cere, să împartă jucăriile cu
prietenii lor când aceştia vin la ei să se joace, să se poarte
cu bunătate faţă de fraţii/surorile lor etc. Vorbiţi şi despre
cum pot să facă totul cât mai bine, de fiecare dată.

Repetare
Repetă versetul împreună cu copiii, făcând semnele. Arată şi
simbolurile.
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Prezentarea Evangheliei
Crucea pliabilă (recapitulare)
Pliază crucea aşa cum s-a arătat la lecţia precedentă. Apoi ţine crucea astfel încât să se vadă pătratul
galben, cu partea unită în partea de jos.
Pasul 1 – arată numai pătratul galben.
•

La ce ne gândim când vedem culoarea galbenă? (La cer, la casa lui Dumnezeu, unde oraşul şi
străzile sunt de aur.)

Pasul 2 – întoarce în jos pătratul galben, pentru a se vedea cuvântul „DUMNEZEU“ şi pătratul negru.
•

Cât timp te va iubi Dumnezeu? (Dacă eşti copilul Lui, El te va iubi întotdeauna.)

•

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

•

De ce lucru ne aminteşte culoarea neagră? (de păcat)

Pasul 3 – întoarce pătratul negru spre dreapta pentru a arăta inima neagră şi pătratul roşu.
•

Ce este păcatul? (Să gândeşti, să spui şi să faci lucruri care nu-I plac lui Dumnezeu.)

•

Cine a păcătuit? (Tu, eu, oricine – Romani 3:23. Spune-le copiilor exemple de păcat sau discută cu ei
despre planşele PCHU-a, PCHU-b, PCHU-c şi PCHU-d.)

•

Ce pedeapsă ni se cuvine nouă pentru păcatele pe care le-am făcut? (Să pierim; să fim despărţiţi
pentru totdeauna de Dumnezeu, în iad.)

Pasul 4 – întoarce pătratul roşu spre stânga pentru a arăta crucea/mormântul şi pătratul alb.
•

Cum a fost pedepsit Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, pentru păcatele tale şi ale mele? (A murit
pe cruce.)

•

Ce S-a întâmplat cu Domnul Isus după ce a murit? (A fost îngropat şi a înviat a treia zi – 1
Corinteni 15:3-4).

Pasul 5 – întoarce pătratul alb în sus pentru a arăta cuvântul „DA“ şi imaginea cu Isus.
•

Cine este singurul Mântuitor, care poate să te cureţe de păcatele tale, dacă tu crezi în El? (Isus –
Ioan 3:16).

•

Ce înseamnă să „crezi în Isus“? (Să te bazezi pe El, să depinzi de El ca să te mântuiască.)

Dacă vrei să-I spui lui Dumnezeu că tu crezi în El, dar nu ştii cum să faci aceasta, te ajut cu plăcere.
Fii gata să sfătuieşti copiii, în timpul următoarei activităţi.
Pasul 6 – întoarce în jos pătratul cu cuvântul „DUMNEZEU“, pentru a arăta cerul şi copiii.
•

Când crezi în Isus ca Mântuitor, faci parte din …? (biserică)

•

Ştii câteva moduri prin care poţi să creşti în viaţa spirituală? (Să citeşti din Biblie, să vorbeşti cu
Dumnezeu în rugăciune, să faci ceea ce vrea Dumnezeu să faci.)

•

Dacă faci parte din biserică, unde vei trăi după ce viaţa ta pe acest pământ se va sfârşi? (În cer,
împreună cu Dumnezeu şi cu toţi oamenii care Îl au pe Isus ca Mântuitor.)
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Lecţia – partea 1
„Dorca este aşa de drăguţă. Întotdeauna face lucruri bune pentru alţi
oameni.“
Îmi imaginez că mulţi oameni spuneau aceasta despre Dorca, deoarece
Biblia ne spune că ea făcea multe fapte bune şi milostenii (Faptele
apostolilor 9:36). De ce credeţi că ea era aşa de drăguţă?
Aşteaptă răspunsul copiilor.
Planşa 4-1
Biblia ne dă un indiciu important. Biblia o numeşte pe Dorca „ucenică“
– o femeie care asculta şi împlinea învăţăturile Domnului Isus. Ea a
crezut în Dumnezeu, şi în Domnul Isus ca Mântuitor al ei. Dorca a
înţeles că ea are nevoie de un Mântuitor, fiindcă şi ea era păcătoasă.
Şi ea a încălcat poruncile lui Dumnezeu. Dar după ce a crezut în Isus
ca Mântuitor, ea a vrut să urmeze exemplul Lui, şi Dumnezeu-Duhul
Sfânt a ajutat-o să fie ca El – bună şi blândă.
Şi tu şi eu trebuie să fim ca Dorca. Trebuie să credem în Isus ca
Mântuitor. Isus a venit pe pământ să moară pe cruce pentru a lua asupra
Lui pedeapsa care ni se cuvenea pentru păcatele noastre. Singura cale
prin care cineva poate să fie mântuit este prin credinţa în Domnul Isus.
Trebuie să căutăm să fim mântuiţi, deoarece Dumnezeu va pedepsi
pe oricine a încălcat poruncile Lui. Când eşti neascultător de mama
ta şi de tatăl tău, încalci porunca lui Dumnezeu. Și Biblia spune că
toți au încălcat poruncile Lui. Dar Vestea Bună este că, dacă tu crezi
în Domnul Isus ca Mântuitor, nu vei fi pedepsit, ci vei face parte din
familia lui Dumnezeu – biserica.
„Ce minunat e să fii într-o familie“
Deoarece Dorca Îl urma pe Domnul Isus, ea făcea parte din familia
lui Dumnezeu – biserica. Dumnezeu i-a dat Dorcăi priceperea să-I
slujească ajutând alţi oameni.
Planşa 4-2
Dacă ai crezut în Isus ca Mântuitor, poţi să-ţi foloseşti priceperea pentru
a-i ajuta pe alţii. Biblia ne spune cum să-I slujim.
Spuneţi împreună Psalmul 100:2.
Dar ce puteţi să faceţi voi? Haideţi să ne slujim unii altora cu bucurie,
în timp ce servim gustarea. Zâmbiţi, pentru a vă arăta bucuria.
Pune-i pe copii să se servească unii pe alţii cu şerveţele, fructe
feliate, biscuiţi şi chipsuri. Încurajează-i să se poarte cu bunătate
şi să respecte bunele maniere.

Partea 2
Planşa 4-1
Dorcăi îi plăcea să-I slujească lui Dumnezeu. Biblia ne spune că ea
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făcea o mulţime de fapte bune şi-i ajuta pe cei săraci (vezi Faptele
apostolilor 9:36).
Citeşte din Biblie Faptele apostolilor 9:36.
Ea Îi slujea lui Dumnezeu făcând bine şi ajutându-i pe alţii. Dorca
urma exemplul Domnului Isus – Dumnezeu-Duhul Sfânt locuia în
ea şi o ajuta să facă bine. Dorca era foarte pricepută la cusut, de aceea
şi-a folosit această pricepere pentru a face haine pentru femeile sărace.
Arată diferite materiale. Dă-le copiilor să le atingă şi să spună culorile lor.
Vorbeşte despre hainele care ar putea fi făcute din acele materiale.
Planşa 4-3
Dar apoi Dorca s-a îmbolnăvit şi a murit. Prietenii ei din biserică au
fost foarte trişti. Le lipsea Dorca.
Ei au auzit că Petru era în oraşul vecin, de aceea au trimis nişte oameni
ca să-l găsească şi să-i spună: „Te rugăm să vii imediat până la noi“ (vezi
Faptele apostolilor 9:38).
Petru a venit cu cei doi oameni în oraşul unde locuise Dorca şi, când a
ajuns, a fost dus în camera unde era pus trupul Dorcăi. În cameră erau
femeile pe care le ajutase Dorca. Ele într-adevăr aveau nevoie de ajutorul
ei. Ea le făcuse haine. Ele nu îşi permiteau să meargă la magazin să-şi
cumpere haine. Nu aveau bani, de aceea aveau nevoie de cineva care
să le facă haine. Femeile plângeau. Ele i-au arătat lui Petru hainele şi
cămăşile pe care Dorca le făcuse pentru ele.
Crezi că lui Dumnezeu Îi păsa că femeile erau aşa de triste? Da, Lui
Îi păsa de acele femei văduve (cărora le murise soţii). El ştie când eşti
trist, şi Îi pasă de tine. Biblia ne spune că Dumnezeu ne iubeşte. El Se
îngrijeşte de tine şi de mine aşa de mult, că L-a trimis pe Isus în lume
ca să ne mântuiască.

Partea 3
Petru ştia că lui Dumnezeu Îi păsa de acele văduve triste. Petru a scos
pe toată lumea afară din cameră. Apoi a îngenuncheat şi a vorbit cu
Dumnezeu. Petru ştia că numai Dumnezeu putea să-i ajute în această
situaţie.
Apoi Petru s-a întors spre trupul Dorcăi şi i-a spus: „Dorca, scoală-te!“
(vezi Faptele Apostolilor 9:40).
Ce crezi că s-a întâmplat? Biblia ne spune că Dorca a deschis ochii,
şi, când l-a văzut pe Petru s-a ridicat în capul oaselor. Dumnezeu a
înviat-o pe Dorca. Numai Dumnezeu putea să facă aceasta. Nu Petru
a făcut această minune, ci Dumnezeu.
Petru a luat-o de mână pe Dorca şi a ajutat-o să se ridice.
Planşa 4-5
El a chemat imediat pe membrii bisericii şi pe văduve şi le-a pus-o
înainte vie. Cum crezi că s-au simţit aceştia? Cred că au fost foarte
bucuroşi.
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În curând, vestea despre ceea ce s-a întâmplat cu Dorca s-a răspândit peste tot. Imaginează-ţi cum vorbeau
oamenii între ei despre Dorca.
Pune-i pe copii să spună unii altora: „Ai auzit ce s-a întâmplat cu Dorca?“ Dacă ai un ajutor, fă o
scenetă, mimând că sunteţi două femei, care spune una alteia pe scurt ce s-a întâmplat. Treci prin punctele
principale ale povestirii.
Pe măsură ce vestea s-a răspândit, mulţi oameni au crezut în Domnul Isus.
Astăzi, când oamenii care Îl iubesc pe Domnul Isus mor, Dumnezeu nu îi înviază. Ei merg să fie cu
Dumnezeu în cer. Ceea ce s-a întâmplat cu Dorca a fost neobişnuit. A fost bine pentru văduvele pe care
ea le-a ajutat, şi pentru oamenii care au auzit despre aceasta, deoarece au înţeles că ceea ce oamenii spun
despre Domnul Isus este adevărat.
Crezi că tot ceea ce este scris în Biblie despre Domnul Isus este adevărat? Dacă ai vreo întrebare despre
ceea ce învăţăm despre El, îţi răspund cu plăcere.

Întrebări de recapitulare
Verset de memorat
1. Cine este Cel care a făcut toate lucrurile? (Dumnezeu)
2. Cum putem să-I slujim lui Dumnezeu? (Făcând totul cât se poate de bine.)
3. Dacă vrei să-I slujeşti lui Dumnezeu, ce trebuie să faci mai întâi? (Să crezi în Isus ca Mântuitor.)
Lecţia (partea 1-3)
4. Cum se numea femeia din povestirea noastră? (Dorca)
5. De ce era Dorca aşa de bună cu ceilalţi? (Ea era o ucenică a Domnului Isus.)
6. Cum poţi să fii un urmaş al Domnului Isus? (Să crezi în Domnul Isus ca Mântuitor.)
7. Cum I-a slujit Dorca lui Dumnezeu? (Îi ajuta pe alţii cosând haine pentru ei.)
8. Ce lucru foarte trist i s-a întâmplat Dorcăi? (A murit.)
9. Cui Îi păsa că prietenii Dorcăi erau trişti că ea murise? (lui Dumnezeu)
10. Pe cine cunoştea Petru, şi ştia că are putere să-i ajute? (pe Dumnezeu)
11. Dumnezeu a înviat-o pe Dorca. Ce s-a întâmplat cu oamenii care au auzit de această minune? (Mulţi
au crezut în Isus. )
12. Ce ştim noi despre lucrurile scrise de Dumnezeu în Biblie? (Că sunt adevărate.)
Prezentarea Evangheliei
1. Fiindcă El te iubeşte, unde vrea El să fii într-o zi? (în cer)
2. Pe cine a trimis Dumnezeu să-i mântuiască pe oameni? (pe Isus)
3. Ce trebuie să faci, ca să fii iertat de păcatele tale? (Să crezi în Isus ca Mântuitor.)
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Lecţia 5
Filip vesteşte Evanghelia unui ministru de finanţe etiopian
Text biblic
pentru învăţător

Faptele apostolilor 8:4-8, 26-40

Adevăr central

Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, îţi spune adevărul despre Isus.

Aplicaţie

Nemântuit: Crede ce îţi spune Biblia despre Isus.
Mântuit:
Spune altora ce spune Dumnezeu în Biblie despre Isus.

Verset de memorat „… şi-Mi veţi fi martori … “ (Faptele apostolilor 1:8)
Programul întrunirii

Bun venit

De ce ai nevoie

 CD cu muzică şi CD
player
 ecusoane (pag. 70), unul
pentru fiecare copil

Bun venit

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

Activitate

„Spune-i unui prieten“
Foloseşte acest timp pentru a recapitula
versetul din Faptele apostolilor 16:31.
Pune-i pe copii să spună versetul cu semne
unui coleg de clasă. Încurajează-i să-l spună
şi unui prieten după oră.

 CD cu muzică şi
CD player; versurile
cântecelor (pag. 12-15)
 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 pentru Biblie.
Ajută-ne să ascultăm şi să facem ce scrie
în ea. Ajută-ne să spunem altora despre
Tine. În Numele Domnului Isus, Amin.“

Cântec

„Sunt copil, Isuse“ sau „O carte am în
gând“

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

Faptele apostolilor 1:8

Repetare

„Verset cu semne“

Închinare

Verset de memorat

Ce să faci






simbolurile din pachet
îndrumări (pag. 56)
cutie sau pungă
un fruct
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Programul întrunirii

De ce ai nevoie

Ce să faci

Activitate

„Mergi şi spune cuiva“
Pune-i pe copii să facă acţiuni care îi poate
duce la cineva care are nevoie să audă Vestea
Bună despre Isus (ex. să meargă pe loc, să
alerge, să sară, să ţopăie etc).

 textul lecţiei (pag. 58)
 imaginile PCHU5-1,
PCHU5-3, PCHU5-4
şi PCHU5-5
 CD cu muzică şi
CD player; versurile
cântecelor (pag. 12-15)
 „Eu cred în Scriptură“,
„Ce minunat e să fii
într-o familie“ și „Sunt
copil, Isuse“ (cântece
vizualizate)
 hartă cu locurile
menţionate în lecţie
 sul

Lecţia

„Filip vesteşte Evanghelia unui ministru de
finanţe etiopian“
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.

 car (pag. 79)
 întrebări (pag. 60)

Joc

„Cursa carului“
Pune carul, în partea stângă, pe tabla
de flanelograf. Când un copil răspunde
corect la o întrebare, vine şi mută carul
puţin către dreapta. Dacă, după mai multe
răspunsuri, carul ajunge în partea dreaptă
a tablei, pune-l înapoi în partea stângă şi
continuă jocul.

 îndrumări (pag.57)
 PCHU-j
 PCHU-a, PCHU-b,
PCHU-c şi PCHU-d
(opţional)

Prezentare

„Cartea fără cuvinte pliabilă“

 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.)

Înviorare

Lecţia biblică

?
Recapitulare

Prezentarea
Evangheliei

Gustare
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Programul întrunirii

Activitate creativă
(alege una)

De ce ai nevoie

Ce să faci

 o hârtie A4 bej, una
pentru fiecare copil
 beţe pentru lucru
manual sau beţe de 20
cm, două pentru fiecare
copil
 creioane colorate sau
markere
 fişă de lucru manual,
una pentru fiecare copil
 lipici
 suluri mici din hârtie,
unul pentru fiecare copil
 plastilină sau lut (pag. 8)

Activitate

„Sul“
Pune-i pe copii să rupă din ambele părţi
ale foii, pe laturile lungi, câte o fâşie, ca să
obţină margini zimţate. Ajută-i să lipească
beţe de lucru manual sau beţe pe marginile
scurte ale hârtiei, apoi rulaţi hârtia în
jurul beţelor. Pune-i să deseneze pe sul o
imagine cu Domnul Isus răstignit pe cruce.
Aminteşte-le copiilor că etiopianul citea
din sul despre Isus.

Foaie de lucru
manual

„Filip vesteşte Evanghelia unui ministru de
finanţe etiopian“
Ajută-i pe copii să lipească pe sulul din
mâna etiopianului un sul mic de hârtie.

Plastilină

„Un car pentru ministrul de finanţe“
Arată copiilor cum să facă un car. Aminteşte
copiilor că Filip s-a supus lui Dumnezeu şi
a alergat după car.

 cartea fără cuvinte
pliabilă (pag. 80), una
pentru fiecare copil. Taie
pe liniile îngroşate (nu
pe cele punctate!)
 creioane colorate
 PCHU-j pentru a arăta
cum se foloseşte Cartea
fără cuvinte pliabilă

Activitate

„Cartea fără cuvinte pliabilă“
Colorează cercul cu galben, crucea cu roşu
şi inima pe care este un marcaj, cu negru.
Lasă cealaltă inimă albă. Colorează cu verde
spaţiul din jurul fiecărui simbol. Îndoaie
de-a lungul liniei punctate. Apoi îndoaie
de-a lungul liniilor scurte, astfel încât cercul
galben să acopere inima neagră.
Când o foloseşti: (1) Arată cercul galben. (2)
Îndoaie cele două jumătăţi ale cercului galben
spre spate, pentru a se vedea inima neagră. (3)
Întoarce „cartea“ pentru a arăta crucea roşie.
(4) Îndoaie crucea roşie spre spate, pentru
a se vedea inima albă. (5) Vorbeşte despre
culoarea verde.

Activitate

„Să exersăm“
Folosind PCHU-j şi Cartea fără cuvinte
pliabilă pe care ai făcut-o mai sus, învaţă-i
pe copii ce să spună despre fiecare simbol.
(Foloseşte propoziţii din „Prezentarea
Evangheliei“ şi din lecţia biblică).

Activitate de îmbogăţire
(alege una)
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Predarea versetului de memorat
Verset de memorat
„… şi-Mi veţi fi martori …“ (Faptele apostolilor 1:8)
Introducere
Uitaţi-vă la mine.
Deschide o cutie sau o pungă, scoate un fruct şi dă-l unui ajutor. El
începe să-l mănânce. Apoi pune copiilor întrebări.
Cine a mâncat fructul? De unde avea fructul? De unde l-am luat?
Aşteaptă răspunsul copiilor.
Când răspundeţi la întrebările mele cu lucruri pe care le ştiţi
deoarece le-aţi văzut, sunteţi „martori“. Biblia ne spune despre a
fi martori.
Prezentare
Adresa versetului de astăzi este Faptele apostolilor 1:8.
Spuneţi adresa împreună de trei ori – prima dată clipind din ochi, apoi
cu ochii închişi, apoi cu ei deschişi larg.
Roagă un copil să te ajute să găseşti versetul, deschizând Biblia la
un semn pe care l-ai pus la Faptele apostolilor 1:8. Citeşte versetul,
apoi arată simbolurile lui.
Explicare
… şi-Mi veţi fi martori … – În acest verset vorbeşte Domnul Isus.
El spune ucenicilor Săi că ei au văzut lucrurile pe care le-a făcut El,
și de aceea pot să spună altora despre El.
Şi oamenii de astăzi pot să fie martori ai Domnului Isus. Ei nu L-au
văzut umblând pe pământ, dar dacă Isus este Mântuitorul lor, ei Îl
cunosc, Îl iubesc şi ştiu că El este real. Ei pot să spună tuturor despre
Isus, aşa cum este scris în Biblie despre El.
Aplicare
Nemântuit: Isus a murit pe cruce ca să fie Mântuitorul tău. El a
înviat şi vrea ca tu să crezi în El. Dacă recunoşti că
ai păcătuit, îţi pare rău, şi crezi în Isus ca Mântuitor,
El îţi va ierta păcatele şi vei fi un copil al Său. Poţi să
ai încredere că lucrurile pe care le-ai auzit din Biblie
sunt adevărate. Oamenii care L-au auzit pe Isus
vorbind au fost martori ai acestor lucruri şi ei le-au
scris pentru noi.
Dacă nu eşti un copil al lui Dumnezeu, roagă-te Lui şi
spune-I că tu crezi în Domnul Isus ca Mântuitor. Ştii,
El răspunde rugăciunii tale, şi te face un copil al Său.
Mântuit:

Dacă ai crezut în Isus ca Mântuitor, poţi să fii sigur
că lucrurile scrise în Biblie despre El sunt adevărate.
Spune familiei tale şi prietenilor tăi ce ştii tu despre
Isus.

Repetare
Repetă versetul împreună cu copiii, făcând semnele.
56

Biserica, pe înţelesul preşcolarilor

Prezentarea Evangheliei
Cartea fără cuvinte pliabilă – PCHU-j
Arată simbolurile potrivite în timp ce predai.
Arată cercul auriu.
Acest cerc auriu ne aminteşte de Dumnezeu, care este desăvârşit, şi de cer, locul unde locuieşte Dumnezeu.
Dumnezeu a făcut cerul şi pământul. Dumnezeu te-a făcut exact aşa cum a vrut, şi El te iubeşte aşa cum
te-a făcut. În Biblie, Dumnezeu spune: „Te iubesc cu o iubire veşnică“ (Ieremia 31:3). Dar lui Dumnezeu
nu Îi place tot ceea ce faci tu.
Arată inima neagră.
Uneori faci lucruri rele. Uneori eşti neascultător de părinţii tăi.
Dă-le exemple de păcat sau discută cu ei planşele PCHU-a, PCHU-b, PCHU-c şi PCHU-d.
Dumnezeu numeşte aceste lucruri „păcate“. În Biblie, Dumnezeu spune: „… toţi au păcătuit“ (Romani
3:23). Tu şi eu păcătuim. Păcatul trebuie pedepsit. Această inimă neagră ne aminteşte că inima noastră
este murdară de păcat şi suntem despărţiţi de Dumnezeu.
Arată crucea roşie.
Această cruce îmi aminteşte de felul în care Dumnezeu Şi-a arătat dragostea Lui pentru noi. Dumnezeu
Şi-a trimis Fiul, pe Domnul Isus, ca să fie Mântuitorul nostru. Isus a venit din cer şi a trăit pe pământ ca
om. El a făcut întotdeauna ceea ce a fost corect. El a fost pedepsit pentru păcatele noastre, atunci când,
de bună voie, a suferit şi a murit pe cruce. Apoi El a înviat, şi acum este în cer. Biblia spune: „Hristos a
murit … a fost îngropat, şi a înviat“ (1 Corinteni 15:3-4). Isus este Mântuitorul, Singurul care poate să
te salveze de păcat.
Arată inima albă.
Această inimă albă îmi aminteşte că, atunci când crezi în Isus ca Mântuitor, eşti iertat de păcatele tale.
Devii copil al lui Dumnezeu şi faci parte din biserica lui Dumnezeu. Biblia spune: „Dar tuturor celor ce
L-au primit [pe Domnul Isus], adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui
Dumnezeu“ (Ioan 1:12). Dacă vrei să-L primeşti pe Isus ca Mântuitor şi nu ştii ce trebuie să faci, la sfârşitul
lecţiei vino şi spune-mi, şi îţi voi arăta ce spune Biblia despre aceasta.
Arată culoarea verde.
Dumnezeu-Duhul Sfânt va veni să locuiască în tine, în timpul acesta cât eşti pe pământ. El te va ajuta să
creşti în viaţa de credinţă. Culoarea verde îmi aminteşte de plante care cresc. Când creşti în viaţa de credinţă,
creşti în cunoaşterea lui Dumnezeu şi în înţelegerea a ceea ce El îţi spune în Biblie. Creşti în ascultarea
de El şi în mărturisire, adică în a spune altora Vestea Bună despre Dumnezeu şi despre Isus, Mântuitorul.
Haideţi să ne uităm din nou la simboluri şi să vedem ce am spune la fiecare, dacă am fi martori.
Spuneţi, vă rog, împreună cu mine:
(cercul auriu) „Dumnezeu a făcut toate lucrurile. Dumnezeu este desăvârşit. Dumnezeu te iubeşte.“
(inima neagră) „Tu şi eu am păcătuit.“
(crucea roşie) „Isus este Fiul lui Dumnezeu. Isus a murit pentru păcatele noastre. Isus a înviat.“
(inima curată) „Crede în Isus ca să fii iertat de păcate.“
(culoarea verde) „Creşte în viaţa spirituală. Spune altora Vestea Bună.“
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Lecţia – partea 1
Începe cu poezia cu semne „Biserica“
Sunt multe clădiri de biserici în lume, dar toţi oamenii care fac parte
din familia lui Dumnezeu fac parte şi dintr-o singură biserică mare,
biserica lui Dumnezeu. Filip făcea parte din biserica din Ierusalim.
Pune-i pe copii să spună „Ierusalim“.
Filip ştia că oamenii de pretutindeni aveau nevoie să înveţe despre
Dumnezeu. Filip s-a dus în Samaria să mărturisească (să spună altora)
despre Dumnezeu.
Pune-i pe copii să spună „Samaria“. Arată-le aceste locuri pe hartă.
Şi tu şi eu trebuie să ştim despre Dumnezeu. Astăzi putem să aflăm
despre Dumnezeu din Cuvântul Său, Biblia.
Arată Biblia.
Biblia este o Carte foarte specială. Este Cuvântul lui Dumnezeu pentru
noi, oamenii. Este locul în care este scris adevărul despre Dumnezeu.
Biblia ne spune că Dumnezeu ne iubeşte. Ne spune şi despre faptul că
suntem păcătoşi şi că avem nevoie de un Mântuitor. Biblia ne spune
că Dumnezeu L-a trimis pe Isus să fie Mântuitorul şi cum El a murit
pe cruce pentru a lua pedeapsa pe care noi o meritam. Este important
pentru fiecare să ştie ce spune Biblia.
„Eu cred în Scriptură“
Planşa 5-1
Filip le-a spus oamenilor din cetate Cine este Isus. El le-a spus că Isus
este Mântuitorul pe care Dumnezeu promisese că avea să-L trimită.
Oamenii au ascultat cu atenţie la ceea ce le-a spus Filip despre Isus.
Când oamenii îţi spun din Biblie despre Isus, trebuie să-i asculţi cu
atenţie. Cum arăţi că asculţi cu atenţie?
Cere-le copiilor să-şi spună părerea. Menţionează şi faptul că nu ar trebui
să vorbească atunci când vorbeşte altcineva. Să se uite la imagini, ca să
înţeleagă povestirea etc.

Partea 2
Filip i-a învăţat pe oamenii din Samaria multe lucruri despre Isus. Apoi
un înger (un mesager trimis de Dumnezeu) i-a spus că trebuie să plece
şi să meargă în altă parte.
„Du-te pe drumul, care merge prin pustiu“, i-a spus îngerul (vezi
Faptele Apostolilor 8:26).
Ce credeţi că a făcut Filip? Filip a plecat la drum. În timpul acela nu
erau maşini sau autobuze sau biciclete, aşadar probabil Filip a mers pe
jos. Era o distanţă mare.
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Mergi pe loc, împreună cu copiii.
Poate că Filip s-a mirat de ce trebuie să meargă într-un loc unde
nu erau nici oraşe şi nici oameni primprejur. Cui putea să-i spună
despre Isus, dacă acolo nu erau oameni? Filip a crezut că era singur pe
drum, dar nu era.
Planşa 5-3
Pe acelaşi drum mai călătorea cineva. Era un om important. Era
ministrul de finanţe al Etiopiei. Aceasta însemna că el avea grijă
de visteriile cu bani ale împărătesei ţării sale. Era o slujbă foarte
importantă. Dar ce făcea acest om aşa de departe de ţara sa? El călătorise
din Africa până la Ierusalim, ca să meargă la templu să se închine lui
Dumnezeu. Şi acum omul era în drum spre casă. El nu mergea pe jos.
El era bogat şi important, aşa că îşi permitea să călătorească într-un
car. Carul semăna cu o caleaşcă trasă de cai.
Acest om era aşa de bogat că avea o carte din Vechiul Testament. În
timpurile acelea erau foarte puţini cei care aveau o carte din Vechiul
Testament. El avea una, şi o citea cu glas tare în timp ce călătorea. El
citea din cartea Isaia, dar ea nu arăta aşa cum arată cea din Biblia mea,
ci era scrisă pe un sul.
Arată copiilor Biblia şi un sul.
Planşa 5-4
Filip a alergat către car. El a auzit pe omul respectiv citind din Isaia.
„Înţelegi tu ce citeşti?“, l-a întrebat Filip (Fapte 8: 30).
„Cum aş putea să înţeleg“, i-a spus omul, „dacă nu-mi va explica cineva?
Urcă, te rog, în car şi stai aici“ (vezi Faptele apostolilor 8:31).
Filip i-a explicat ce spuneau cuvintele respective despre Isus. El i-a
spus etiopianului cum Isus a venit să fie Mântuitorul lumii, cum a
murit pe cruce şi cum el, etiopianul, putea să fie iertat dacă credea în
Domnul Isus.
Când oamenii îţi spun ce scrie în Biblie despre Isus, trebuie să asculţi,
aşa cum a ascultat şi etiopianul.
El a crezut Vestea Bună despre Domnul Isus. În acea zi el a crezut în
Domnul Isus ca Mântuitor al lui.
Şi tu trebuie să faci aceasta. Isus este Singurul care poate să te
mântuiască. Şi tu trebuie să crezi în Domnul Isus.

Partea 3
Planşa 5-5
Ministrul de finanţe a vrut să arate că el a crezut în Isus. În timp ce el
şi Filip călătoreau, au ajuns la o apă.
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„Uite apă. Ce mă împiedică să fiu botezat?“, a spus ministrul de finanţe
(vezi Faptele apostolilor 8:36).
Aşadar, Filip l-a botezat, arătând prin aceasta că el a crezut în Isus. De
îndată ce au ieşit afară din apă, Filip a dispărut.
Biblia ne spune că ministrul de finanţe şi-a continuat călătoria spre
casă, plin de bucurie. El a fost foarte bucuros că cineva i-a explicat
Evanghelia, că a înţeles că Domnul Isus îl iubeşte şi a murit pentru el.
Ministrul a crezut în Isus şi a fost mântuit.
Să cântăm un cântec despre cât de mult îi iubeşte Dumnezeu pe cei
ce cred în El.
„Ce minunat e să fii într-o familie“
Dar ce s-a întâmplat cu Filip? El a fost răpit şi dus de Dumnezeu în
alt loc.
El a continuat să spună oamenilor despre Isus. El a mers în multe
locuri, şi oriunde s-a dus a spus altora Vestea Bună despre Isus. Dacă
şi tu ai crezut în Isus, poţi să spui şi tu altora despre El.
„Sunt copil, Isuse“

Întrebări de recapitulare
Verset de memorat
1. Cine este un martor? (Cineva care a văzut ceva.)
2. Cine erau martorii Domnului Isus? (urmaşii Lui)
3. De unde ştim ce au văzut ucenicii Domnului Isus? (din Biblie)
Lecţia (partea 1-3)
1. Cum se numea cel ce vestea Evanghelia, din povestirea de astăzi?
(Filip)
2. De unde putem să învăţăm astăzi despre Dumnezeu? (din Biblie)
3. Ce ar trebui să faci când oamenii te învaţă lucruri din Biblie? (Să
asculţi cu atenţie.)
4. Unde i-a spus îngerul lui Filip să meargă? (pe un drum pustiu)
5. Cine mergea pe acelaşi drum într-un car? (un ministru de finanţe
din Africa)
6. Ce făcea omul acela în car? (Citea o carte din Vechiul Testament.)
7. Ce a făcut ministrul de finanţe când a auzit Vestea Bună despre
Domnul Isus? (A crezut în Domnul Isus.)
8. Ce a făcut după ce a crezut? (A fost botezat.)
9. Ce au făcut după aceea fiecare? (Ministrul a plecat mai departe
plin de bucurie, iar Filip a fost dus în alt loc să continue să vestească
Evanghelia.)
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Prezentarea Evangheliei
1. Care este unul din lucrurile de care ne aminteşte cercul auriu?
(Dumnezeu a făcut toate lucrurile; Dumnezeu este desăvârşit;
Dumnezeu te iubeşte.)
2. Care este unul din lucrurile de care ne aminteşte inima neagră?
(Că tu şi eu am păcătuit.)
3. Ce trebuie să faci ca să fii iertat de păcatele tale? (Să crezi în Isus
ca Mântuitor.)
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Lecţia 6
Petru merge la Corneliu

Text biblic
pentru învăţător

Faptele Apostolilor 10

Adevăr central

Vestea Bună a lui Dumnezeu este pentru oricine.

Aplicaţie

Nemântuit:
Mântuit:

Crede Vestea Bună a lui Dumnezeu.
Spune altora Vestea Bună.

Verset de memorat Recapitulare Faptele apostolilor 1:8
Programul întrunirii

Bun venit

De ce ai nevoie

Ce să faci

 CD cu muzică şi CD
player
 ecusoane (pag. 70), unul
pentru fiecare copil
 Biblii (pag. 72)
 harta lumii (pag. 81)
 lipici

Bun venit

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

Activitate

„Dă Biblia lumii“
Ajută-i pe copii să lipească Bibliile pe harta
lumii. Vorbeşte despre copiii din ţările
respective, care au nevoie să audă Vestea
Bună despre Isus. Recapitulează mesajul
Evangheliei.

 CD cu muzică şi
CD player; versurile
cântecelor (pag. 12-15)
 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 putem să te
cunoaştem. Ajută-ne să spunem familiei
şi prietenilor despre Tine. În Numele
Domnului Isus, Amin.“

Cântec

„Sunt copil, Isuse“

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

Faptele apostolilor 1:8

Repetare

„Verset cu semne“

Închinare

Verset de memorat






simbolurile din pachet
îndrumări (pag. 5)
o pungă din hârtie
clopoţel
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Programul întrunirii

De ce ai nevoie

Ce să faci

Activitate

„Întinderea braţelor“
Pune-i pe copii să formeze un cerc, apoi să
meargă unul după altul, în timp ce merge
muzica. Atunci când muzica se opreşte, ei
trebuie să-şi întindă braţele cât mai sus.

 textul lecţiei (pag. 67)
 imaginile PCHU6-1,
PCHU6-2, PCHU6-3
şi PCHU6-5
 CD cu muzică şi
CD player; versurile
cântecelor (pag. 12-15)
 costume pentru
Corneliu, slujitori şi
soldaţi (opţional)

Lecţia

„Petru merge la Corneliu“
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.

 un fir lung de lână
 întrebări (pag. 69)

Joc

„A cui este încălţămintea?“
Pune-i pe toţi copiii să se descalţe la un
picior. Formează din firul de lână un
cerc mare şi pune toată încălţămintea
acolo. Când un copil răspunde corect la
o întrebare, vine şi alege un pantof/papuc
etc. şi caută să-i găsească stăpânul. Când
l-a găsit, îl dă copilului respectiv, care se
încalţă cu el. Apoi acel copil răspunde la o
întrebare, şi ia alt pantof şi-i caută stăpânul.
Jocul continuă până când toţi copiii se
încalţă cu încălţămintea lor.

 îndrumări (pag. 66)
 PCHU-j
 PCHU-a, PCHU-b,
PCHU-c, PCHU-d
(opţional)

Prezentare

„Cartea fără cuvinte pliabilă“ (recapitulare)

 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.)

Înviorare

Lecţia biblică

?
Recapitulare

Prezentarea
Evangheliei

Gustare
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Programul întrunirii

Activitate creativă
(alege una)

De ce ai nevoie

 paleta artistului (pag.
82), una pentru fiecare
copil
 foarfece
 creioane sau markere
 abţibilduri cu copii
din întreaga lume, şase
pentru fiecare copil
 plastilină (pag. 8)
 ustensile de modelat

 labirint făcut din mese,
scaune, jucării şi alte
obiecte
 alimente din diferite
părţi ale lumii, pentru a
le da copiilor să le guste

Activitate de îmbogăţire
(alege una)
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Ce să faci

Activitate

„Paleta artistului“
Decupează paleta. Colorează cercurile în
culori diferite. Pune-i pe copii să lipească
în fiecare cerc al paletei un abţibild cu un
copil (copiii să fie diferiţi).

Foaie de lucru
manual

„Petru merge la Corneliu“
Pune-i pe copii să lipească pe faţa de masă
abţibilduri cu animale necurate (vezi
Leviticul 11).

Plastilină

„Confecţionează feţe“
Ajută-i pe copii să facă din plastilină
discuri, pe care apoi să le marcheze cu
ustensile de modelat pentru a arăta ca
nişte feţe.

Activitate

„Labirint de mărime naturală“
Construieşte în clasă, din obiecte pe care le
ai la îndemână (mese, scaune, jucării) un
labirint simplu. Cere copiilor să găsească
drumul de la start la final. Dacă sunt mulţi
copii în grup, împarte-i în grupe mai mici
şi cere pe rând câte unei grupe să găsească
drumul.

Joc

„Dumnezeu îi iubeşte pe toţi copiii din
lume“
Pregăteşte din timp mai multe alimente din
alte ţări pe care să le dai copiilor să le guste.
Vorbeşte-le despre faptul că oamenii din
lume sunt diferiţi şi le plac lucruri diferite.
Apoi spune-le că Dumnezeu iubeşte fiecare
persoană, indiferent de ceea ce mănâncă
sau cum trăieşte.
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Predarea versetului de memorat
Verset de memorat
„…şi-Mi veţi fi martori …“ (Faptele apostolilor 1:8)
Introducere
Închideţi-vă ochii strâns şi ascultaţi.
Deschide cu zgomot o pungă de hârtie, scoate clopoţelul şi sună din el.
Acum deschideţi-vă ochii şi răspundeţi-mi la întrebare. Ce am făcut?
Aşteaptă răspunsul copiilor.
Când răspunzi la întrebarea mea, şi îmi spui lucruri pe care le-ai văzut sau le-ai
auzit întâmplându-se, tu eşti un „martor“. Biblia ne spune că noi trebuie să fim
martori.
Prezentare
Biblia ne spune lucrul acesta în Faptele apostolilor 1:8.
Spune adresa de trei ori împreună cu copiii – mai întâi clipind din ochi, apoi cu ochii
închişi, şi apoi cu ochii larg deschişi.
Cere unui copil să te ajute să găseşti versetul deschizând Biblia la un semn pe care l-ai
pus la Faptele apostolilor 1:8. Citeşte versetul, apoi arată simbolurile lui.
Explicare
„… şi-Mi veţi fi martori …“ – Persoana care spune aceste lucruri este Domnul Isus.
El le spune ucenicilor că ei au văzut cu ochii lor şi au auzit cu urechile lor lucrurile
pe care le-a făcut şi le-a spus El. De aceea, ei pot să spună şi altora lucrurile pe care
Isus le-a făcut şi le-a spus. Acele lucruri pe care ei le-au văzut şi le-au auzit sunt
scrise acum în Biblie.
Arată una din Evangheliile din Biblie.
Oamenii pot să fie martori pentru Isus astăzi, dacă au învăţat despre El din Biblie
şi I-au cerut să fie Mântuitorul lor.
Aplicare
Nemântuit: Isus a murit pe cruce, ca să fie Mântuitorul tău. El a înviat şi vrea ca
tu să crezi în El. Dacă ştii că ai păcătuit şi crezi în Isus ca Mântuitor,
păcatele tale vor fi iertate şi vei fi un copil al lui Dumnezeu. Vei şti
că lucrurile pe care le-ai auzit despre Domnul Isus din Biblie sunt
adevărate. Oamenii care au văzut minunile Domnului Isus şi L-au auzit
vorbind au mărturisit despre El şi au scris aceste lucruri pentru noi.
Mântuit: Dacă ai crezut în Isus ca Mântuitor, înseamnă că eşti sigur că lucrurile
care sunt scrise în Biblie despre Domnul Isus sunt adevărate. Oamenii
care L-au văzut şi L-au auzit pe Isus au scris aceste lucruri despre El.
Spune unui prieten sau cuiva din familia ta una dintre povestirile pe
care le ştii despre Isus.
Repetare
Repetă versetul împreună cu copiii, făcând semnele.
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Prezentarea Evangheliei
Cartea fără cuvinte pliabilă – PCHU-j
Arată simbolurile potrivite în timp ce predai.
Arată cercul auriu.
Acest cerc auriu ne aminteşte de Dumnezeu, care este desăvârşit, şi de cer, locul unde locuieşte Dumnezeu.
Dumnezeu a făcut cerul şi pământul. Dumnezeu te-a făcut exact aşa cum a vrut, şi El te iubeşte aşa cum
te-a făcut. În Biblie, Dumnezeu spune: „Te iubesc cu o iubire veşnică“ (Ieremia 31:3). Dar lui Dumnezeu
nu Îi place tot ceea ce faci tu.
Arată inima neagră.
Uneori faci lucruri rele. Uneori eşti neascultător de părinţii tăi.
Dă-le exemple de păcat sau discută cu ei planşele PCHU-a, PCHU-b, PCHU-c şi PCHU-d.
Dumnezeu numeşte aceste lucruri „păcate“. În Biblie, Dumnezeu spune: „… toţi au păcătuit“ (Romani
3:23). Tu şi eu păcătuim. Păcatul trebuie pedepsit. Această inimă neagră ne aminteşte că inima noastră
este murdară de păcat şi suntem despărţiţi de Dumnezeu.
Arată crucea roşie.
Această cruce îmi aminteşte de felul în care Dumnezeu Şi-a arătat dragostea Lui pentru noi. Dumnezeu
Şi-a trimis Fiul, pe Domnul Isus, ca să fie Mântuitorul nostru. Isus a venit din cer şi a trăit pe pământ ca
om. El a făcut întotdeauna ceea ce a fost corect. El a fost pedepsit pentru păcatele noastre, atunci când,
de bună voie, a suferit şi a murit pe cruce. Apoi El a înviat, şi acum este în cer. Biblia spune: „Hristos a
murit … a fost îngropat, şi a înviat“ (1 Corinteni 15:3-4). Isus este Mântuitorul, Singurul care poate să
te salveze de păcat.
Arată inima albă.
Această inimă albă îmi aminteşte că atunci când crezi în Isus ca Mântuitor, eşti iertat de păcatele tale.
Devii copil al lui Dumnezeu şi faci parte din biserica lui Dumnezeu. Biblia spune: „Dar tuturor celor ce
L-au primit [pe Domnul Isus], adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui
Dumnezeu“ (Ioan 1:12). Dacă vrei să-L primeşti pe Isus ca Mântuitor şi nu ştii ce trebuie să faci, la sfârşitul
lecţiei vino şi spune-mi, şi îţi voi arăta ce spune Biblia despre aceasta.
Arată culoarea verde.
Dumnezeu-Duhul Sfânt va veni să locuiască în tine, în timpul acesta cât eşti pe pământ. El te va ajuta să
creşti în viaţa de credinţă. Culoarea verde îmi aminteşte de plante care cresc. Când creşti în viaţa de credinţă,
creşti în cunoaşterea lui Dumnezeu şi în înţelegerea a ceea ce El îţi spune în Biblie. Creşti în ascultarea
de El şi în mărturisire, adică în a spune altora Vestea Bună despre Dumnezeu şi despre Isus, Mântuitorul.
Haideţi să ne uităm din nou la simboluri şi să vedem ce am spune la fiecare, dacă am fi martori.
Spuneţi, vă rog, împreună cu mine:
(cercul auriu) „Dumnezeu a făcut toate lucrurile. Dumnezeu este desăvârşit. Dumnezeu te iubeşte.“
(inima neagră) „Tu şi eu am păcătuit.“
(crucea roşie) „Isus este Fiul lui Dumnezeu. Isus a murit pentru păcatele noastre. Isus a înviat.“
(inima curată) „Crede în Isus ca să fii iertat de păcate.“
(culoarea verde) „Creşte în viaţa spirituală. Spune altora Vestea Bună.“
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Lecţia – Partea 1
Planşa 6-2
Corneliu era un om foarte important.
Pune-i pe copii să-i repete numele.
El făcea parte din armata romană. Nu era soldat, ci ofiţer – „sutaş“.
Aceasta însemna că avea sub conducerea lui 100 de soldaţi. El locuia
într-un oraş numit Cezareea (pune-i pe copii să repete acest nume), dar
el era din Italia.
Corneliu auzise despre Dumnezeu. El credea că Dumnezeu este real.
Corneliu a arătat aceasta prin faptul că se ruga lui Dumnezeu şi dădea
bani oamenilor nevoiaşi. Dar Corneliu nu făcea parte din biserica lui
Dumnezeu. El ştia despre Dumnezeu, dar nu ştia şi despre Domnul
Isus.
Într-o după-amiază, când Corneliu se ruga, dintr-odată a apărut un
înger.
Îngerul i-a spus: „Cornelie!“ (Faptele apostolilor 10:3)
Cum crezi că s-a simţit Corneliu? Biblia ne spune că el s-a uitat ţintă
la înger, şi s-a înfricoşat.
„Ce este, Doamne?“ , a întrebat el (vezi Faptele apostolilor 10:4).
Îngerul i-a adus lui Corneliu un mesaj din partea lui Dumnezeu. El i-a
spus că Dumnezeu a auzit rugăciunile lui Corneliu şi a văzut faptele
pe care le făcea pentru oamenii nevoiaşi. Acum, Corneliu trebuia să
trimită după un om numit Petru, care locuia într-o casă lângă mare,
într-un oraş numit Iope.
Planşa 6-3
Aşadar, Corneliu a chemat la el doi dintre slujitorii lui şi un soldat,
le-a spus tot ce s-a întâmplat şi i-a trimis la Iope să-l aducă pe Petru.
Fă o scenetă în care să arăţi conversaţia dintre Corneliu şi slujitori
şi soldat. În această scenetă, tu poţi juca rolul lui Corneliu, şi trei
copii costumaţi să fie slujitorii şi soldatul.
Slujitorii şi soldatul au plecat la drum. Cred că au luat cu ei mâncare
şi apă.

Partea 2
În acelaşi timp, Petru era la o casă lângă mare, în oraşul Iope. Era miezul
zilei. Petru s-a suit pe acoperişul plat al casei să se roage. Dar i s-a făcut
foame. Ţi-a fost şi ţie vreodată foame? Petru a cerut să i se pregătească
ceva de mâncare, şi, pe când aştepta să i se pregătească masa, a avut o
vedenie (un fel de vis pe care îl ai când eşti treaz).
Atunci Dumnezeu i-a spus ceva foarte important. Petru trebuia să
înţeleagă că Vestea Bună despre Domnul Isus era pentru orice om, din
orice parte a lumii. Nu avea nicio importanţă dacă ai fost născut în Israel
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(unde se născuseră Petru şi ceilalţi ucenici) sau în Italia (acolo unde
se născuse Corneliu). Toţi aveau nevoie să audă despre Domnul Isus.
Şi noi trebuie să ştim lucrul acesta. Nu contează în ce ţară te-ai născut,
ce culoare are părul tău sau ce limbă vorbeşti; cu toţii trebuie să auzim
despre Isus. Ştii de ce? Pentru că toţi avem nevoie de un Mântuitor.
Toţi oamenii au fost neascultători de Dumnezeu şi se cuvine să fie
pedepsiţi pentru păcatele lor. Biblia ne spune că Dumnezeu Îi iubeşte
pe oameni, de aceea El L-a trimis pe Domnul Isus, ca să fie Mântuitorul
lor. Şi tu trebuie să auzi despre Domnul Isus şi trebuie să-I ceri să te
mântuiască de păcatele tale.
Slujitorii lui Corneliu şi soldatul au găsit casa de lângă mare. Ei s-au
oprit la poartă şi au întrebat: „Locuieşte Petru aici?“ (vezi Faptele
apostolilor 10:18).
Dumnezeu îi spusese lui Petru să coboare la ei şi să se ducă cu ei. Era
probabil prea târziu ca să plece la drum, iar oamenii erau obosiţi, de
aceea Petru i-a invitat înăuntru, şi în noaptea aceea ei au dormit în
casa de lângă mare.
A doua zi, au plecat la casa lui Corneliu. În timpul acesta, Corneliu
fusese ocupat. El aştepta cu nerăbdare să vină Petru, şi voia ca şi familia
şi prietenii lui să-l întâlnească pe Petru. Aşadar, Corneliu i-a invitat pe
toţi aceştia acasă la el.
Pune-i pe copii să mimeze că se invită unul pe altul să vină să-l
asculte pe Petru.
De ce era aşa de important ca oamenii să vină să-l asculte pe Petru? El
avea să le spună despre Isus. Este important ca şi tu să asculţi învăţăturile
despre Isus aici la grup. Şi tu poţi să-i inviţi pe prietenii tăi să vină aici,
aşa cum şi Corneliu i-a invitat în casa lui să asculte despre Domnul Isus.

Partea 3
Planşa 6-5
Când Petru a ajuns la casa lui Corneliu, acolo era adunată o mulţime de
oameni, care îl aşteptau. Petru a început să spună tuturor despre Isus.
El le-a spus cum Isus a murit pe cruce, ca să ia asupra Lui pedeapsa
pentru păcatele oamenilor. Le-a mai spus cum după trei zile Domnul
Isus a înviat, şi că el, Petru, L-a văzut cu ochii lui. Le-a spus că Isus a
mâncat cu ei – El nu era un duh sau o vedenie, ci era El însuşi înviat.
Petru le-a spus că „oricine crede în El [Domnul Isus] capătă, prin
Numele Lui, iertarea păcatelor“ (Faptele apostolilor 10:43).
Planşa 6-1
Exact ca oamenii din casa lui Corneliu, şi tu ai nevoie să ţi se ierte
păcatele. Păcat înseamnă tot ce este împotriva voii lui Dumnezeu,
precum neascultarea de părinţi, certa sau bătaia cu fraţii sau surorile
tale. Dar vestea bună este că tu poţi fi iertat, şi poţi să faci parte din
familia lui Dumnezeu, biserica.
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Oamenii din casa lui Corneliu au crezut în Isus. Fiecăruia dintre ei li
s-a dat Duhul Sfânt, care să-i ajute să trăiască într-un fel plăcut Lui.
Ei făceau acum parte din biserică.
Petru a învăţat că biserica lui Dumnezeu este formată din oameni din
întreaga lume. Vestea Bună despre Isus este pentru fiecare.
„Ce minunat e să fii într-o familie“
Întrebări de recapitulare
Verset de memorat
1. Unde găsim scrise lucrurile pe care oamenii le-au văzut şi le-au
auzit despre Isus? (în Biblie)
2. Ce ştim despre lucrurile care sunt scrise în Biblie? (Că sunt
adevărate.)
3. Cum poţi să ai păcatele iertate? (Să crezi în Isus ca Mântuitor.)
Lecţia (părţile 1-3)
1. Cum se numea ofiţerul din povestirea noastră? (Corneliu)
2. Corneliu ştia despre Dumnezeu, dar despre Cine nu ştia el? (despre
Isus)
3. Pe cine trebuia să cheme Corneliu? (pe Petru)
4. Ce trebuia să înţeleagă Petru? (Că Vestea Bună despre Isus este pentru
oricine.)
5. Cine trebuie să audă despre Isus? (toţi oamenii)
6. De ce trebuie oricine să audă despre Isus? (Pentru că El este
Mântuitorul.)
7. De ce toţi avem nevoie să ni se ierte păcatele? (Pentru că toţi am
păcătuit.)
8. Ce este păcatul? (Tot ceea ce nu este după voia lui Dumnezeu – ex.
a fi neascultător de părinţi sau a te certa/bate cu fraţii/surorile tale.)
9. Dacă Îi ceri Domnului Isus să te ierte şi El este Mântuitorul tău,
faci parte din …? (biserica Lui)
Prezentarea Evangheliei
1. Care este un lucru pe care ar trebui să ni-l amintim, atunci când
ne uităm la crucea roşie? (Că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Isus a
murit pe cruce. Isus a înviat.)
2. Care este un lucru pe care ar trebui să ni-l amintim, atunci când
ne uităm la inima albă? (Că atunci când credem în Domnul Isus, El
ne curăţă inima de păcate.)
3. Ce trebuie să faci, ca să faci parte din biserica lui Dumnezeu? (Să
crezi în Isus ca Mântuitor.)
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Modele de ecusoane
Lecţiile 1-6

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

Simbol pentru Trinitate
(lecţiile 1 şi 2)

Faţă zâmbitoare
(lecţiile 3 şi 4)

Lumea (lecţiile 5 şi 6)
Biserica, pe înţelesul preşcolarilor © 2015 AMEC România. Fotocopiază această pagină doar pentru grupul tău de copii.
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Roata bisericii
Lecţiile 1 şi 4

Fotocopiază pe carton roata bisericii (paginile 71-72), un set pentru fiecare copil, şi pentru învăţător.
Înainte de oră decupează fereastra bisericii.

Biserica, pe înţelesul preşcolarilor © 2015 AMEC România. Fotocopiază această pagină doar pentru grupul tău de copii.
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Roata bisericii
(Continuare)
Lecţiile 1 şi 4

Dă Biblia lumii
Lecţia 6

Fotocopiază, laminează şi decupează Bibliile şi harta (paginile 72 şi 81).

Biserica, pe înţelesul preşcolarilor © 2015 AMEC România. Fotocopiază această pagină doar pentru grupul tău de copii.
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Sârmă de rufe şi expoziţie de haine
Lecţia 3

Fotocopiază un set de haine (paginile 73-74) pentru „sârma de rufe“ şi un set pentru „expoziţia de haine“.
Colorează-le şi decupează-le.

Biserica, pe înţelesul preşcolarilor © 2015 AMEC România. Fotocopiază această pagină doar pentru grupul tău de copii.
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Sârmă de rufe şi expoziţie de haine (continuare)

Biserica, pe înţelesul preşcolarilor © 2015 AMEC România. Fotocopiază această pagină doar pentru grupul tău de copii.
74

Biserica, pe înţelesul preşcolarilor

Felicitare cusută
Lecţia 3

Fotocopiază pe carton, una pentru fiecare copil. Decupează şi găureşte.

Biserica, pe înţelesul preşcolarilor © 2015 AMEC România. Fotocopiază această pagină doar pentru grupul tău de copii.
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Felicitare
Lecţia 3

Fotocopiază pe carton, una pentru fiecare copil.

Pentru _________
Dumnezeu te iubește

Biserica, pe înţelesul preşcolarilor © 2015 AMEC România. Fotocopiază această pagină doar pentru grupul tău de copii.
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„Ce minunat e să fii într-o familie“ – ajutoare vizuale

pentru cântec

Fotocopiază pe carton (paginile 77-78), un set pentru fiecare copil, şi pentru învăţător.

Biserica, pe înţelesul preşcolarilor © 2015 AMEC România. Fotocopiază această pagină doar pentru grupul tău de copii.
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„Ce minunat e să fii într-o familie“ – ajutoare vizuale

pentru cântec (continuare)

1

2

3

4
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Biserica, pe înţelesul preşcolarilor

Car

Lecţia 5
Fotocopiază carul, decupează-l şi lipeşte-i pe spate hârtie de flanelograf sau de rolă de bucătărie.
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Biserica, pe înţelesul preşcolarilor

Cartea fără cuvinte pliabilă
Lecţiile 5 şi 6

Fotocopiază pe carton, una pentru fiecare copil.
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Biserica, pe înţelesul preşcolarilor

Dă Biblia lumii
Lecţia 6

Fotocopiază pe carton,
una pentru fiecare copil.
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Biserica, pe înţelesul preşcolarilor

Paleta
artistului
Lecţia 6

Fotocopiază pe carton câte
o paletă pentru fiecare copil.
Decupeaz-o.

Isus ne iubește
pe toți

Numele
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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.
Persoana lui Dumnezeu şi
dragostea Lui pentru copil






Dumnezeu este Creatorul; El te-a făcut.
Dumnezeu este sfânt (fără păcat, perfect).
Dumnezeu te iubeşte.
Biblia spune, „atât de mult a iubit Dumnezeu
lumea“ (Ioan 3:16).

Starea copilului înaintea lui
Dumnezeu

 Păcat înseamnă orice gândeşti, spui sau faci și
nu-I place lui Dumnezeu.
 Te-ai născut cu o „dorinţă“ de a face lucrurile așa
cum îți place ție.
 Păcătuieşti _________ (dă exemple la nivelul
preşcolarilor).
 Biblia spune că „toţi au păcătuit“ (Romani 3:23).
 Pedeapsa pe care o dă Dumnezeu pentru păcat
este moartea – despărțirea de Dumnezeu pentru
totdeauna.
Remediul lui Dumnezeu:
iertarea de păcat prin Isus Hristos

 Isus este Fiul lui Dumnezeu.
 Isus nu a păcătuit niciodată.
 Isus a murit de bunăvoie pe cruce pentru
a lua pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcat.
 Biblia spune că „sângele lui Isus Hristos, Fiul
Lui, ne curăţă de orice păcat“ (1 Ioan 1:7).
 Isus a murit, şi după trei zile a înviat (1 Corinteni 15:3, 4).
 Isus este acum în cer.
Ce să faci ca să fii mântuit

 Fii gata să spui „nu“ păcatului.
 Mulţumeşte-I Domnului Isus că a murit pe
cruce pentru tine.
 Cere-I să-ţi ierte toate păcatele şi să-ţi dea viaţa
veşnică.
 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.)

Întrebări cheie pentru sfătuire
Nevoia

 Cred că-mi dau seama de ce ai venit să vorbeşti cu mine, dar vrei totuşi să-mi spui tu?
 De ce ai nevoie de Domnul Isus?
 Ce este păcatul? Cine a păcătuit? (Romani
3:23)
 Poţi să te gândeşti la un lucru pe care l-ai
făcut şi pe care Dumnezeu îl numeşte păcat?

Remediul

 De ce L-a trimis Dumnezeu pe Domnul
Isus pe pământ?
 Cine este Domnul Isus?
 Ce a făcut Isus cu păcatul tău? (1 Corinteni
15:3, 4.)
 Ce s-a întâmplat la trei zile după ce Isus a
murit şi a fost îngropat?

Calea

 (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?
 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

 Ce a făcut Dumnezeu pentru tine chiar
acum? De unde ştii asta? (Arată copilului
acelaşi verset condiţie/promisiune.) Mulţumeşte-I lui Dumnezeu că te-a mântuit.
 Te va părăsi Dumnezeu vreodată? (Marcu
28: 20b)
 Dumnezeu te va ajuta să spui „nu“ păcatului. Dacă păcătuieşti, ce trebuie să faci?
(1 Ioan 1:9)
 Îndeamnă copilul să rostească o rugăciune
de mulţumire.
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