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   MISIUNE 1  

SCOPUL LECŢIEI: Copiii să înţeleagă că noi suntem lumina lumii, ceea  ce 

înseamnă că noi trebuie să vorbim şi altora despre dragostea lui Dumnezeu.  

TEXT BIBLIC: Faptele Apostolilor 8:26-40 

VERSETUL BIBLIC:  Matei 5:14                                        

 

ŞCOLARI  
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   OBIECTIVE: 

Copiii să înţeleagă prin acest moment care va introduce tema lecţiei, 

că noi suntem lumina lumii.   

INSTRUCŢIUNI înainte de oră:  

 Luaţi un beţişor auriucular (de curăţat urechile) sau un chi-

brit la capătul căruia aţi răsucit puţină vată/şerveţel şi aţi 

lipit cu scotch ca să rămână stabil.  

 Scrieţi pe o foaie albă cu acest beţişor înmuiat în zeamă de 

lămâie, mesajul: VOI SUNTEŢI O LUMINĂ. 

 Lăsaţi hârtia să se usuce bine.  

 Puteţi pregăti mai multe astfel de hârtii pentru a da şi copiilor să 

facă ei înşişi acest experiment.  

 Pregătiţi o lumină: veioză, bec, lumânare. ATENŢIE însă la 

      lumânare. Aveţi grijă să nu se ardă hârtia în timpul    

      experimentului. 

IMPOR-
TANT: 

 Repetaţi înainte de oră acest ex-

periment, pentru a evita surprize-

le neplăcute în timpul Lecţiei 

Introductive.  

 

MATERIALE: 

 Beţişoare auriculare (de 

curăţat urechile)  

 Coli albe de hârtie 

 Lămâie 

 Lumină (bec, vioză, 

lumânare) 

INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 

Dr. Lupă intră în clasă şi  după ce îi salută pe copii, le spune:  

,,Dragii mei, ştiu că eu,  Dr. Lupă, nu am mai fost de ceva timp pe la voi. Dar nici nu se putea 

altfel. Am avut foarte mult de lucru; am fost foarte prins cu multele mele experimente. Spre 

exemplu, am descoperit...  Am descoperit ... (Se preface că ar căuta ceva. Găseşte întâmplător 

hârtia pregătită înainte de oră după instrucţiunile de mai sus. O scoate şi o deschide.) O, am uitat 

de asta! Un prieten al meu, un alt cercetător renumit ca mine, mi-a dat acest mesaj pentru voi. 

A spus că e un mesaj foarte, foarte important şi că trebuie să vi-l aduc degrabă vouă. M-a ru-

gat să vi-l citesc pentru că e foarte, foarte important. Oare ce scrie pe foaia asta? (Deschide 

hârtia dar nu scrie nimic pe ea.)  Dar.... Unde e mesajul? (Arată copiilor hârtia goală. Atenţie! Co-

piii trebuie să vadă clar că nu este nimic scris pe hârtie.) Voi vedeţi vreun mesaj aici? Eu Dr. Lu-

pă am nişte ochelari foarte buni, dar nu văd nimic.  Voi vedeţi ceva? Şi totuşi, prietenul meu 

mi-a spus că e un mesaj foarte, foarte important pentru voi aici. Dar, cum pot eu să văd ce 

scrie aici, dacă nu pot să citesc mesajul? Şi totuşi, eu cred că e un mesaj aici, pentru că priete-

nul meu nu m-ar păcăli. Am mare încredere în el. (Din întâmplare dă peste veioza/becul /

lumânarea care sunt ,,întâmplător’’ pe masă, sau oricum în calea lui. O aprinde:) Să vedem. Poate 

totuşi nu văd eu bine! (Apropie hârtia de lumină, şi tot ce e  scris cu suc de lămâie devine  maro-

niu. Atunci mesajul poate fi citit.) Oh! Iată mesajul! (Îl citeşte). Ştiam eu că nu mă păcăleşte. Dar 

oare ce vrea să spună cu acest mesaj? 

(Învăţătoarea intervine şi spune tuturor că acest mesaj se potriveşte foarte bine cu tema lecţiei de 

azi, deci acest mesaj este foarte potrivit pentru a introduce tema lecţiei.) 

OPŢIONAL: Dacă aveţi mai multe hârtii pregătite cu acest mesaj, treceţi pe la mai mulţi copii şi 

lăsaţi-i să încerce şi ei acest experiment. 

După ce tema lecţiei a fost anunţată, Dr. Lupă se retrage de la oră, urând copiilor un timp plăcut în 

continuare.  
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  OBIECTIVE: 

Copiii să înţeleagă că noi suntem lumina lumii, ceea  ce înseamnă că noi 

trebuie să vorbim şi altora despre dragostea lui Dumnezeu.  

TEXT BIBLIC: : Faptele Apostolilor 8:26-40 

LECŢIA BIBLICĂ: 

 Astăzi vreau să vă spun o povestire biblică despre un om 

care a fost o lumină a lui Dumnezeu. Numele său este Filip. El a fost ucenic al lui Isus. Aţi mai auzit 

de Filip până acum? El L-a urmat pe Isus şi L-a iubit foarte mult. Dar iată ce spune Biblia despre el. 

 Într-o zi, un om mergea în carul său. Acest om era din Etiopia, adică în Africa. Ea un om 

important—el avea grijă de toţi banii lui Candace, regina Etiopiei. În timp ce călătoarea, citea 

din Biblie. (Faceţi un semn cu mâinile ca şi cum aţi citi. Implicaţi şi copiii în semne.) El 

citea din cartea Isaia. Dar acest om avea o problemă. Nu înţelegea ceea ce citea. Avea nevo-

ie de cineva care să îl ajute să înţeleagă. Avea nevoie de cineva care să îi explice. 

 Îngerul i-a spus lui Filip să meargă pe o anumită stradă dintre Ierusalim şi Gaza. Filip nu a 

mers nici cu maşina, nici nu a luat autobuzul, deoarece nu existau pe vremea aceea. Dar el a 

alergat! (Alergaţi pe loc cu copiii.) Pe acea stradă Filip a văzut carul etiopianului. Filip a 

alergat lângă car. Când l-a văzut pe etiopian citind Scriptura, Filip a întrebat dacă o înţele-

gea. Bărbatul a spus că nu (faceţi împreună cu copiii cu degetul semnul ,,NU’’) şi l-a invi-

tat pe Filip în car ca să îi explice Scriptura. Filip i-a explicat că ceea ce citea el era despre 

Isus. (Ridicaţi împreună cu copiii degetul arătător în sus pentru ISUS.) Filip l-a convins 

că Isus era Mesia. Filip i-a spus etiopianului că şi el putea face parte din familia lui Dumnezeu 

datorită vieţii şi morţii lui Isus pe cruce. 

 Etiopianul era foarte încântat! El a întrebat dacă a putea deveni creştin chiar acolo pe loc. În 

acea zi famenul s-a rugat (faceţi semnul rugăciunii cu copiii) şi a devenit parte din familia 

lui Dumnezeu, iar Filip a fost o lumină a lui Dumnezeu.  Filip a lăsat ca lumina lui să strălu-

cească pentru Isus. El a făcut aceasta spunând altora despre Isus şi invitându-i să devină par-

te din familia lui Dumnezeu.  

CONCLUZIE:  

 V-am spus această povestire deoarece Biblia ne spune că asemenea lui Filip şi noi suntem 

lumina lumii (arătaţi încă o dată imaginea cu lumânarea). Dumnezeu se aşteaptă de la noi să lăsăm 

şi lumina noastră să strălucească, aşa cum a făcut şi Filip. El vrea ca noi să împărtăşim vestea bună a 

lui Isus cu fiecare persoană pe care o întâlnim!   (Încheiaţi prezentarea lecţiei cu o scurtă discuţie pe 

baza întrebărilor de mai jos.) 

MATERIALE: 

 Copie Xerox, pag. 8-9, 

Filip într-o lumânare 

 

INSTRUCŢIUNI înainte de oră:  

INSTRUCŢIUNI înainte de oră:  

 Faceţi o copie xerox,  pag.8-9, pentru a exemplifica lecţia biblică cu 

acest vizual. Coloraţi imaginea lui Filip şi lumânarea.  

 Hârtia cu imaginea lui Filip va fi închisă –îndoind-o - pentru a 

obţine o imagine cu lumânare. Pentru instrucţiuni şi paşii de  

       lucru, vezi pag. 9. 

INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 

Citeşte 

Aleargă 

NU! 

Isus 

Rugăciune 

IMPORTANT: 

 Înainte de oră exersaţi îndo-

irea imaginii cu Filip care 

se transformă într-o lumâ-

nare, vezi pagina 9. 
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Întrebări de discutat: 

1. Câţi dintre voi aţi spus vreodată unei alte persoane despre Isus? 

2.  La ce vă gândiţi când auziţi cuvântul ―mărturisire‖? 

3.       Oamenii mari sunt singurii care pot ajuta alţi oameni să  primească mântuirea? De ce?            

4.       Cum aţi auzit voi prima dată despre Isus? 

Copiii să înveţe şi să reţină prin metoda joc versetul biblic  
care spune că putem fi lumini în lume propovăduind   
Evanghelia altora. 

OBIECTIVE: 

 

ÎNVĂŢAREA versetului biblic: 

INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 

Labirintul versetului minunat 

 Puneţi sfoara în sală, în aşa fel încât să faceţi un labirint.  

 Copiii trebuie să găsească imaginile/cuvintele versetului urmând sfoara.  

 Când găsesc cuvântul de care au nevoie, trebuie să îl scoată de pe sfoară.  

 După ce strâng toate cuvintele versetului, puneţi pe copii să citească versetul din Biblie şi să 

aranjeze cuvintele în ordine. Fie lipiţi foile cu cuvinte în oridinea corectă undeva în faţa clasei, 

sau îi puneţi pe copii să le ţină.  

1. Faceţi copii xerox, pag.10-12. Decupaţi imaginile. Fiecare 

imagine reprezintă un  cuvânt al versetului biblic. 

2. Lipiţi imaginile decupate pe colile A4  de hârtie. Puteţi scrie 

sub imagini şi cuvintele dacă doriţi. Dacă nu doriţi să 

      faceţi copii Xerox, puteţi scrie dvs. doar cuvintele versetului biblic pe colile albe de hârtie.  

3. Tăiaţi o sfoară destul de lungă de câţiva metri. Dacă se poate, faceţi mai multe seturi ca fiecare   

       copil să poată lua o imagine. 

4.    Amestecaţi hârtiile, astfel încât cuvintele să fie bine amestecate.  

5.    Faceţi câte o gaură în partea de sus a hârtiilor şi puneţi-le pe sfoară aşa amestecate cum sunt.  

 Explicaţi copiilor ce înseamnă fiecare cuvânt din versetul biblic:  

                   -  Duceţi-vă—este porunca Domnului Isus de a merge. 

                   -  în toată lumea— însemnă satul/oraşul nostru, ţara noastră, Europa, alte continen-

te, toată lumea. Noi însă nu putem merge toţi în toată lumea. Doar unii pot să meargă ca misionari în 

locul nostru, al tuturor. Totuşi şi noi, cei  ce nu plecăm, suntem chemaţi să facem ceva: trebuie să-i 

susţinem în rugăciune pe cei pleacă în alte locuri, din ţară sau din afara ţării, sau să-i ajutăm în diver-

se moduri. Astfel noi suntem lumini ale lui Dumnezeu, asemenea lui Filip. 

      

MATERIALE: 

 Copii xerox, pag.10-12 

        sau 3 coli A4 taiate       

 în 3 

 Frânghie 

 Coli A4 hârtie  

 Marker 

 

… ,,Duceţi-vă în toată lu-

mea şi propovăduiţi Evan-

ghelia la orice făptu-

ră.’’Marcu 16:15  

jj 

OPŢIONAL: PUTEŢI FACE ŞI CU COPIII VIZUALUL  FILIP ŞI LUMÂNAREA.  
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JOCUL  pentru versetul biblic: 

1. Împărţiţi copiii în două echipe (sau păstraţi aceeaşi echipă ca la învăţarea versetului).  

2. Mototoliţi coala de hârtie folosită la învăţarea versetului cu imagini /cuvinte. 

3. Puneţi un copil din fiecare echipă să arunce câte o hârtie mototolită într-un coş, sau un coş de 

gunoi. (Puneţi coşul sau coşul de gunoi la o distanţă destul de mare încât să fie posibil să 

arunce hârtia în el, dar la fel de mare încât să nu poată nimeri de fiecare dată.) 

4. Dacă hârtia ajunge în coşul de gunoi, echipa trebuie să spună versetul până la cuvântul care 

este scris pe hârtie şi echipa primeşte 100 de puncte. 

5. Dacă hârtia mototolită nu intră în coş, sau nu pot spune versetul corect, nu primesc niciun punct. 

6. Jucaţi jocul până ce toate hârtiile au nimerit coşul, sau până când toţi copiii au avut ocazia să 

arunce hârtiile.  

7. Vedeţi care echipă a câştigat cele mai multe puncte. 

 Citiţi versetul de câteva ori până când copiii învaţă versetul. 

 OPŢIONAL: Pentru a face  ÎNVĂŢAREA un pic mai complicat, pentru copiii mai mari, faceţi 

mai multe sfori pe care să agăţaţi cuvintele versetului. Împărţi-i pe copii în două echipe: câte o 

echipă pentru fiecare sfoară. Aşezaţi sforile în aşa fel încât să se intersecteze una cu cealaltă, 

pentru ca toţi copiii să fie foarte atenţi şi să se ţină doar de sfoara echipei lor.  

      Vedeţi care echipă este prima care găseşte toate cuvintele şi le aşează în ordinea corectă. 

    -  propovăduiţi—spuneţi, vorbiţi, faceţi cunoscut. 

 

                -  Evanghelia—vestea bună a mântuirii Domnului Isus, Cuvântul lui    

                                           Dumnezeu. 

 

    -  la orice făptură—adică oricărui om indiferent de rasă, culoarea pielii, locul   

                                                 unde trăieşte, cultură etc. 

    OBIECTIVE: 

Copiii să înveţe practic cum pot ei propovădui Evanghelia 

celor de lângă ei, într-un mod simplu şi atractiv.  

MATERIALE: 

 Hârtie albă, roşie, 

neagră, galben, 

verde. 

CARTEA FĂRĂ CUVINTE 

INSTRUCŢIUNI înainte de oră:  

1. Faceţi o carte fără cuvinte pe care să o arătaţi copiilor la oră. 

2. OPŢIONAL: Faceţi pentru fiecare copil o asemenea cărticică de cel mult 6/6cm una.  

3. PAŞI DE LUCRU: 

                       Luaţi o hârtie de culoare albă, una închisă cu pete- sau neagră- una roşie, una    

                       albă,  una galbenă, una verde. Asezaţi hârtiile în ordinea prezentată mai sus.     

                        Prindeţi-le ca într-o carte cu file de diverse culori fie lipindu-le, fie capsându-le, fie  

                       le coaseţi simplu.  
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OPŢIONAL:  Dacă nu aveţi hârtii colorate, puteţi să le coloraţi dvs sau copiii, folosindu-vă de cre-

ioane  colorate.  

INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 

 Arătaţi copiilor cartea fără cuvinte pregătită înainte de oră. 

 Explicaţi copiilor pe rând ce înseamnă fiecare culoare: 

 

Alb– CURĂŢIA: Dumnezeu ne-a creat curaţi, fără păcat, puri. 

Culoarea închisă pătată—PĂCATUL: Omul a păcătuit pentru că nu a ascultat de Dumne-

zeu. De aceea omul trebuia să fie pedepsit de Dumnezeu. 

Roşu—SÂNGELEL LUI ISUS: Isus a plătit pedeapsa în locul nostru.  

Alb— CURĂŢIA: Prin sângele lui Isus noi putem fi iertaţi. 

Galben—RAIUL: Locul pregătit de Dumnezeu pentru cei credincioşi. 

Verde—CREŞTEREA SPIRITUALĂ ŞI VEŞNICIA: Lângă Dumnezeu creştem spiritual 

şi ne este promisă veşnicia alături de El.  

 Daţi fiecărui copil posibilitatea să facă o astfel de cărticică. Simulaţi cu copiii o evanghelizare 

prin cartea fără cuvinte să ştie şi ei cum să spună unei alte persoane despre Isus şi cum să 

împărtăşească Evanghelia cu alţi copii.  

 

 

  OBIECTIVE: 

Copiii să-şi reamintească  printr-un joc recapitulativ că trebuie  să 

fie o lumină, vorbind altora despre dragostea lui Dumnezeu.  

INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 

 Împărţiţi tabla în două şi scrieţi pe o parte  echipa 1,  pe cealal-

tă echipa 2.  

 Împărţiţi copiii în două echipe şi spuneţi-le: 

,,Când vorbeşti altora despre Dumnezeu, eşti  o lumină.     

  Astăzi, noi vom juca un joc care implică  cuvântul   

 „lumină”.  

MATERIALE: 

 Tablă 

 Cretă  

 O listă cu între-

bările recapitu-

lative 

 

Echipa 1                

Echipa 2 

LUM        LUMIN 
 Mai jos sunt câteva întrebări recapitulative, dar dvs. 

       trebuie să adăugaţi şi altele. 

 Puneţi întrebarea şi copiii care ştiu răspunsul, ridică mâna în tăcere. Nu au voie să 

vorbească sau să strige. Cel ce a ridicat primul mâna, ÎN TĂCERE,  răspunde la în-

trebare. Lăsaţi câteva secunde  să se răspundă, apoi, dacă răspunsul a fost corect, răs-

plătiţi întreaga echipă  cu o literă din cuvântul Lumină. Dacă răspunsul a fost inco-

rect, echipa nu va primi nicio literă.  

 Echipa, care reuşeşte prima să completeze cuvântul, este câştigătoare. 
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1. Care este tema lecţiei de azi. 

2. Ce anume a ajutat pe Dr. Lupă la citirea mesajului ascuns? 

3. Care era mesajul ascuns pe care-l avea Dr. Lupă pe hârtie? 

4. Cum se numea ucenicul lui Isus care a împărţăşit Evanghelia Famenului etiopian? 

5. Cine era famenul etiopian? 

6. De unde citea famenul etiopian? 

7. Ce a făcut Filip pentru famenul etiopian? 

8. Cum a ajuns Filip la famenul etiopian? 

9. Cum poate un copil ajuta pe altcineva să primească mântuirea? 

10. Spune versetul biblic pe dinafară. 

11. Ce înseamnă să mergi în toată lumea să propovăduieşti Evanghelia? 

12. Dă câteva exemple prin care poţi fi o lumină. 

13. Ce înseamnă a propovădui? 

14. Ce înseamnă să spui Evanghelia la orice făptură? 

15. Ce reprezintă culoarea albă din cartea fără cuvinte? 

16. Ce reprezintă culoarea neagră din cartea fără cuvinte? 

17. Ce reprezintă culoarea roşie din cartea fără cuvinte? 

18. Ce reprezintă culoarea galbenă din cartea fără cuvinte? 

19. Ce reprezintă culoarea verde din cartea fără cuvinte? 

20. Fă o demonstraţie la cum poţi tu să prezinţi Evanghelia cuiva.  

ÎNTREBĂRI: 
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Lecţia Biblică 

2 1 3 
4 

2 1 3 4 
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1. Îndoiţi, vezi imag. 1.  

 

 

  

2. Îndoiţi, vezi imag. 2. (Va fi  îndoit 

până la mijlocul imaginii) 

 

 

 

3.    Deschideţi, imag. 3. 

 

 

 

4. Îndoiţi, vezi imag. 4. (La fel ca la 1, 

dar partea stângă acum.) 

 

 

 

5.       Îndoiţi ca la 5. (La fel ca pasul 2 

         dar la stânga.) 

 

6. Veţi obţine o lumânare, vezi imag. 6 

 

 

7.  Coloraţi-l pe Filip şi lumânarea. 

INSTRUCŢIUNI PENTRU FILIP CU LUMÂNAREA 

mijloc 

mijloc 

#4 

#4 

 #1 

#1 

#3 #2 

#2 #3 

1

2

3

4

 

5

6

Vizuale Lecţia Biblică 

Pentru a vedea exact cum se face,  într-un film, vezi http://www.youtube.com/watch?

v=RrmGRiRIJm8&feature=g-upl&context=G22d2412AUAAAAAAAAAA 

http://www.youtube.com/watch?v=RrmGRiRIJm8&feature=g-upl&context=G22d2412AUAAAAAAAAAA
http://www.youtube.com/watch?v=RrmGRiRIJm8&feature=g-upl&context=G22d2412AUAAAAAAAAAA
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Vizuale Verset Biblic 
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Vizuale Verset Biblic 
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Vizuale Verset Biblic 
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