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 SCOPUL LECŢIEI:   
Copiii vor înţelege că: 

1. Duhul Sfânt este Dumnezeu. 
2. Duhul Sfânt locuieşte în cei credincioşi. 
3. Pentru că Duhul Sfânt locuieşte în noi, putem înţelege 

lucrurile spirituale. 
 
 
TEXT BIBLIC:  Ioan 14:16-26  

VERSETUL BIBLIC: 1 Corinteni 2:12  
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PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:  

INTRODUCEREA ÎNVĂŢĂTORULUI: 

ACTIVITATEA INTRODUCTIVĂ: 

Ştie careva dintre voi ce ne spune mesajul de pe tablă? (Permiteţi răspunsuri.) Toate aceste 
numere reprezintă litere. Aceste litere formează cuvinte foarte importante, dar nu le puteţi citi 
deoarece nu aveţi codul pentru a le înţelege. Rugaţi doi copii mai mari să vină în faţă. Daţi-le 
hârtia pe care aţi scris codul. Instruiţi-i pe copii să descifreze şi să scrie mesajul de pe tablă 
folosind codul dat. Ar trebui să scrie litera corectă deasupra fiecărui număr. Acum putem citi 
mesajul cu ajutorul codului. Pune-ţi pe copii să se întoarcă la locurile lor.  

Acest cod este exact ca a treia persoană a Trinităţii: Duhul Sfânt. Uneori noi nu putem 
înţelege lucrurile spirituale. Când Isus S-a întors în Ceruri, El a spus că Duhul Sfânt va veni 
să ne ajute (Ioan 16:13-15). Duhul Sfânt ne ajută să înţelegem lucrurile spirituale.  

Biblia ni-L revelează pe Dumnezeu în trei moduri: Dumnezeu Tatăl, Isus 
Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfânt. Isus le-a spus ucenicilor Săi că este nevoie şi 
chiar este bine pentru ei ca El să se întoarcă la Tatăl. Dacă El nu s-ar fi întors la Tatăl Său, 
Duhul Sfânt nu ar fi putut veni. Isus ar fi fost limitat la trupul Său. Duhul lui Dumnezeu nu se 
rezumă la un trup. El este în toţi credincioşii în orice vreme, confirmându-ne că suntem cu adevărat 
copii ai lui Dumnezeu. Isus şi-a încurajat ucenicii spunându-le că Duhul Sfânt îi va călăuzi spre 
întregul adevăr. El le va fi de ajutor şi le va fi cel care le va reaminti ceea ce Isus îi învăţase.  

În ziua de Rusalii, Duhul Sfânt a venit într-o nouă dimensiune pentru ucenicii lui Isus (Faptele 
Apostolilor 2) pentru a-i echipa pentru viaţă şi slujire în Împărăţia lui Dumnezeu. Duhul Sfânt oferă 
daruri trupului lui Hristos pentru folosul întregului trup (1 Corinteni 12:4).  

Pe măsură ce respectăm învăţătura Cuvântului lui Dumnezeu şi Îl facem pe Isus Domn al vieţii 
noastre, Duhul Sfânt va face o lucrare în vieţile noastre care poate fi realizată doar prin intervenţie 
divină. Pe măsură ce ne răstignim în fiecare zi natura noastră păcătoasă, Duhul Sfânt va face ceea ce 
noi nu putem face. El va produce roadă duhovnicească veritabilă în viaţa noastră. Roada Duhului 
este: dragostea, bucuria, răbdarea, bunătatea, credincioşia, blândeţea şi înfrânarea poftelor. Duhul 
Sfânt este real şi activ în vieţile noastre. În timp ce ne liniştim sufletele, respectăm şi împlinim 
Cuvântul lui Dumnezeu, Îl vom auzi când ne vorbeşte şi Îi vom recunoaşte prezenţa. 

MATERIALE: 

♦ Tablă de scris cu 
creta 

♦ Cretă 

♦ Foi de 
hârtie 

 

Pregătiţi un cod de cuvinte. Pentru a crea codul, desemnaţi fiecărei litere a alfabetului câte 
un număr. (De exemplu, A-urile vor fi reprezentate de numărul 4; toate S-urile vor fi 

reprezentate de numărul 12.) În loc de a folosi literele pentru a scrie propoziţia (Duhul 
Sfânt ne ajută să înţelegem lucrurile spirituale) vor fi folosite numere. În timpul 
săptămânii scrieţi codul pe hârtie. (De exemplu, a = 4, s = 12). Acestea vor fi folosite de către 
copii pentru a descrifra codul în timpul introducerii lecţiei. Înainte de oră, scrieţi versetul de 
memorat codat pe tablă. Nu uitaţi să lăsaţi spaţii între cuvinte.  

OBIECTIVE: Lecţia Introductivă are ca scop să capteze atenţia 

copiilor şi să introducă tema lecţiei. 
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,  
MATERIALE: 

♦  Chibrit sau brichetă  
OBIECTIVE: Lecţia Practică are drept scop să demonstreze 

faptul că Duhul Sfânt are multe funcţii.   

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI: 

Aprinde chibritul sau bricheta. Folosim chibritele pentru a aprinde focul. Ce 
putem face cu focul? (Permiteţi copiilor să răspundă.) Printre răspunsuri ar putea         
fi: folosim focul pentru a ne încălzi, pentru a găti, pentru  a lumina, pentru curent cum ar 
fi într-un motor cu abur sau pentru a arde gunoiul.  

Aprindeţi bricheta sau un alt chibrit. Focul nu are doar un singur scop. Are multe funcţii. Una 
dintre funcţii este aceea de a ne pregăti mâncarea cu ajutorul focului. Focul face ca mâncarea 
noastră să fie comestibilă. Avem nevoie de mâncare pentru a fi sănătoşi. 

Aprindeţi bricheta sau un alt chibrit. O altă funcţie a focului este aceea că ne poate da căldură. 
Când ne e frig, trupul nostru nu se simte bine. Tremurăm pentru a putea să ne încălzim. Dacă 
găsim un foc, putem sta lângă el şi lăsăm căldura care se degajă din foc să ne încălzească şi să ne 
facă să ne simţim bine.  

Aprindeţi bricheta sau un alt chibrit. Focul este folosit şi ca lumină. Dacă vă aflaţi într-un loc 
în care nu există electricitate, nu aţi avea lumină noaptea dacă nu ar fi focul. Puteţi folosi lumina 
focului pentru a vedea sau puteţi folosi focul pentru a aprinde o lumânare, o lampă sau o torţă.  

Ca şi focul, Duhul Sfânt face multe lucruri în viaţa noastră. El trăieşte în noi şi ne ajută să 
creştem în Dumnezeu. El ne ajută să înţelegem ceea ce citim în Biblie şi ceea ce suntem învăţaţi la 
biserică. El ne avertizează dacă facem ceva ce Dumnezeu nu ar vrea să facem. Când avem 
probleme, El ne ajută. El ne ajută în mod constant în viaţa noastră de creştini. Când Isus a plecat 
de pe pământ, Duhul Sfânt a venit să fie prietenul şi ajutorul nostru. Ioan 14:26 spune: „Dar 
Tatăl vă va trimite un Mângâietor (Prieten) în numele Meu ca să vă ajute. Acest Mângâietor este 
Duhul Sfânt.” 

Ridicaţi în faţa copiilor hainele. Am purtat aceste haine multă vreme. 
Credeţi că arată ca şi cum au fost bine folosite? (Permiteţi copiilor să 
răspundă.) Le-am purtat de multe ori. Mi-ar plăcea să am nişte haine noi,   
aşa că m-am gândit să mă duc la piaţă să încerc să schimb hainele 
astea vechi cu unele noi. Credeţi că o să mi le schimbe cineva? 
(Permiteţi copiilor să răspundă.) Aveţi dreptate. Nu cred că vrea 
nimeni hainele mele vechi, pentru că nu ar putea să le 
vândă. Cine credeţi că vrea să dea bani pe nişte haine atât 
de vechi? Nimeni.  

Atunci când Îl rugăm pe Domnul Isus să ia păcatul nostru, 
schimbăm viaţa noastră murdară şi plină de păcat cu o viaţă 
curată şi iertată. Schimbăm duhul nostru păcătos cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. 
Biblia ne spune că fiind creştini Duhul Sfânt trăieşte în noi (1 Corinteni 3:16).  

 

MATERIALE: 
 

♦ 1-2 Articole de 
îmbrăcăminte pe 
care să se vadă că 
au fost folosite sau 
purtate. 

♦ Tablă 
♦ Cretă 
♦ 2 Eşarfe pentru    
          legat la ochi 

 
  

   “Şi noi n-am primit 
duhul lumii, ci Duhul care 

vine de la 
Dumnezeu...”                      

(1Corinteni 2:12a) 

OBIECTIVE: Copiii să înveţe versetul biblic       

într-un mod simplu şi degajat, prin metoda joc. 
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JOC: 

 

OBIECTIVE: Copiii să înţeleagă că Duhul Sfânt este Dumnezeu şi 

locuieşte în cei credincioşi. 
TEXTUL BIBLIC: Ioan 14:16-26  

 

MATERIALE: 

♦ Porumbel din hârtie,  
pag. 10 

♦ 1 Coală de hârtie 
pătrată 

♦ Pix sau marker 

Înainte ca o persoană să Îi ceară Domnului Isus să fie Mântuitorul ei, acea persoană este 
păcătoasă. Scrieţi pe tablă „păcătos”. Duhul acela păcătos îi controlează comportamentul care este 
plin de lucruri ca ură, mânie, gelozie, egoism şi neascultare. Pe măsură ce amintiţi trăsături ale 
naturii păcătoase, scrieţi-le pe tablă în jurul cuvântului „păcătos.”  

Dar atunci când o persoană devine copilul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt intră în viaţa acelei 
persoane. Mai întâi de toate, Dumnezeu nu mai consideră acea ca fiind păcătoasă.  Ştergeţi 
cuvântul „păcătos”. Scrieţi în locul lui cuvântul „iertat.” Duhul Sfânt începe să lucreze în viaţa 
noastră şi ne ajută să scăpăm de sentimentele rele precum ura, mânia, gelozia, egoismul şi 
neascultarea. Ştergeţi fiecare cuvânt în timp ce îl pronunţaţi. Duhul Sfânt ne dă putere şi curaj să 
vorbim cu alţii despre Isus, ne ajută să ne rugăm, să înţelegem Cuvântul Său, când îl citim etc.Pe 
măsură ce sunt amintite caracteristicile, scrieţi-le pe tablă în jurul cuvântului „iertat.” Duhul Sfânt 
este ca un baston ciobănesc, de care ciobanii se folosesc în diverse situaţii: să prindă oile, să se 
sprijione când e obosit etc. 

Conduceţi grupa şi citiţi împreună versetul de memorat. Ştergeţi două sau trei cuvinte din verset, 
apoi citiţi din nou împreună cu copiii versetul, completând cuvintele pe care le-aţi şters. Continuaţi 
să ştergeţi cuvinte din verset şi să-l citiţi împreună până când copiii vor recita versetul din memorie.  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:  

♦ Faceţi copii xerox pag. 11, una la doi copii. 

MATERIALE: 

♦ Copii xerox, pag. 11 

♦ Tablă 

♦ Marker/Cretă 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Daţi fiecărui copil o foaie de joc, pag. 11, dar 
NU SPUNEŢI despre ce verset este vorba. 
Copiii trebuie să îl descopere. 

2. După ce copiii au completat codul secret, au 
descoperit şi au scris versetul biblic, scrieţi 
versetul pe o tablă. 

3. Repetaţi împreună cu toţi copiii versetul de 3
-4 ori. 

4. Apoi, ştergeţi câte un cuvânt după ce veţi 
spune versetul. 

5. Repetaţi versetul, ştergând cuvinte, până ce 
nu mai este niciun cuvânt pe tablă, iar copiii 
vor putea spune versetul pe dinafară. 

REZOLVAREA CORECTĂ, DOAR PENTRU ÎNVĂŢĂTORI! 
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OBIECTIVE:  Copiii să rememoreze cele învăţate până acum despre faptul că 
Duhul Sfânt este Dumnezeu şi locuieşte în cei credincioşi. 

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:  
♦ Faceţi copii xerox pag. 12-15. 
 

PREZENTAREA LECŢIEI: 
 
Duhul Sfânt este ajutorul nostru” 

Observaţie pentru învăţător 
 În timp ce spuneţi povestirea despre porumbel, faceţi unul din hârtie folosind indicaţiile de la 

sfârşitul lecţiei, pag. 10. Nu le spuneţi copiilor ce faceţi până nu terminaţi. Aceasta va ajuta ca 
atenţia copiilor să fie păstrată pe lecţie.  

Când Isus a fost pe pământ, a vorbit ucenicilor despre cum va fi viaţa după ce El va pleca de 
pe pământ. Le-a spus că nu va fi mereu cu ei, dar să nu se îngrijoreze. Isus le-a promis un ajutor 
şi un prieten. În timp ce era pe pământ, Isus a fost limitat la un trup fizic. Trupul Lui a fost exact 
ca al meu şi ca al vostru. Putem noi să fim în două locuri în acelaşi timp? Nu, nu avem cum să 
fim şi aici, la biserică, şi acasă la noi în acelaşi timp. Şi Isus, la fel ca noi, nu putea să fie în două 
locuri în acelaşi timp. Dar când Isus a plecat de pe acest pământ, Duhul Sfânt a venit să fie un 
ajutor pentru toţi cei care credeau în Isus. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu este limitat la un 
trup. Nu Îl putem vedea pe Duhul Sfânt, dar El va fi mereu cu noi. El este ca aerul. Aerul este 
pretutindeni, la fel şi Duhul Sfânt. Duhul Dfânt este darul lui Isus pentru noi. El este 
Dumnezeu, şi, sub formă de Duh, El poate trăi în noi şi poate fi în noi oriunde şi oricând.  

Cu mult timp în urmă, era un om care trăia în deşert. (Faceţi pasul 1 din indicaţiile pentru 
confecţionarea unei păsări de hârtie.) Nu se găsea mai nimic în acest deşert cu excepţia 
nisipului şi a vântului. El călătorea deseori în alte ţări. În aceste călătorii, era plecat de acasă 
timp de mai multe săptămâni.  

Prima dată când bărbatul a plecat în călătorie, s-a uitat în urmă la sfârşitul zilei şi a văzut 
cum casa sa era chiar în spatele unei dune mari de nisip.(Faceţi pasul 2.) Un vânt puternic a 
început să bată în timp ce el era plecat. Vântul a bătut multe zile şi, până la sfârşitul săptămânii, 
s-au făcut trei dune mari de nisip, în loc de una, în faţa casei. (Faceţi pasul 3.) Când bărbatul s-a 
întors acasă, el nu şi-a mai putut găsi casa pentru că nu mai putea folosi duna de nisip ca 
reper. I-a luat mult timp bărbatului pentru a-şi găsi casa în deşert. (Faceţi pasul 4.)  

Bărbatul a trebuit să plece din nou de acasă luna următoare. Vântul puternic a revenit cât 
timp el a fost plecat. A bătut şi mai tare. Din nou vântul mutase tot nisipul de peste tot. (Faceţi 
pasul 5.) Nimic nu mai semăna cu ceea ce fusese înainte, iar când bărbatul s-a întors n-a mai 
putut găsi duna lângă care fusese casa sa. Dar de această dată bărbatul era pregătit. El avea un 
porumbel în haină. (Faceţi pasul 6.) Această pasăre nu era una obişnuită. Ea era un „porumbel 
de casă.” Porumbelul fusese antrenat să se întoarcă întotdeauna la casa lui. (Faceţi pasul 7.) Nu 
conta cât de departe era porumbelul, el întotdeauna putea să găsească drumul spre casă. 
Porumbelul nu avea nevoie de repere sau de dune de nisip pentru a-şi găsi casa. Micuţa 
pasăre a fost capabilă să-l ghideze pe bărbat la casa sa din deşert. Tot ceea ce bărbatul 
trebuia să facă era să urmeze porumbelul şi, astfel, el nu s-a rătăcit. (Faceţi pasul 8 şi 
ţineţi în sus hârtia cu porumbelul astfel încât copiii să poată vedea.) 
Duhul Sfânt este asemenea porumbelului. Dacă suntem atenţi, Duhul Sfânt ne va ajuta să nu ne 
îndepărtăm de Dumnezeu, nici să ne pierdem. Din moment ce Duhul Sfânt este parte a Trinităţii, 
ştim că El ne va conduce întotdeauna la Dumnezeu. El ne iubeşte asemenea lui Dumnezeu, Tatăl, 
şi asemenea lui Isus, Fiul.  

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:  
♦ Faceţi un porumbel după instrucţiunile de la pag. 10 ca repetiţie, ca să ştiţi cum se face la oră. 
 

MATERIALE: 

♦ Imagini, pag. 12-15 

.   
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PREZENTAREA LECŢIEI: 

“Ajutorul lui Ani” 
 
Ani s-a născut oarbă. Din cauza faptului că nu vedea, avea dificultăţi în a-şi face prieteni, 

pentru că nu putea să se joace asemenea celorlalţi copii. Nu se putea juca de-a v-aţi ascunselea 
şi nu putea să joace fotbal. Dar Ani iubea jocurile de cuvinte şi-i plăcea să asculte poveşti. 
Câteodată chiar mai inventa câte una proprie. Spera ca într-o zi să poată scrie poveşti pentru 
ca alţi copii să se delecteze cu ele.  

Datorită faptului că Ani nu putea vedea, tatăl ei, domnul David, a depus o cerere ca Ani să 
primească un câine de pază. Dacă ar fi primit acest câine, ea ar fi putut ieşi la plimbare şi ar fi 
călătorit mult mai uşor. Domnul David dorea ca fata sa să poată merge la cumpărături cu 
prietenii când va creşte şi să poată să meargă în diferite locuri fără a se îngrijora că nu poate 
vedea obstacolele din calea ei.  

Într-o zi, domnul David a fost informat de către Organizaţia Câinilor de Pază că Ani va 
primi un câine ziua următoare. Domnul David abia aştepta să-i dea vestea cea bună lui Ani. 
După ce Ani a venit de la şcoală, domnul David i-a spus că are o mare surpriză pentru ea.  

 “Ani, vei primi un ajutor mâine. Acest ajutor va fi permanent cu tine astfel încât să te poţi 
mişca prin casă fără probleme. Vei putea merge să te plimbi. Acest ajutor îţi va putea arăta 
când trebuie să urci scările sau dacă este vreun obiect în calea ta.” 

 
Ani nu înţelegea. “Tati, cine este acest ajutor?” 
“O să primeşti un câine pe nume Kuchi. Kuchi a fost dresat pentru a fi un câine de pază.” 
“Ce este un câine de pază?” a întrebat Ani. 
“Câinii de pază sunt pentru oamenii care sunt orbi. Acest câine va fi cu tine permanent. Va 

trebui să-l hrăneşti pe Kuchi şi să ai grijă de el, iar el te va ajuta şi va avea grijă de tine. Să 
spunem că te plimbi şi, în faţa ta, este o piatră mare. Kuchi te va ghida la stânga sau la dreapta 
astfel încât să nu te loveşti. Kuchi va fi precum ochii tăi!”  

Ani era foarte încântată. De abia aştepta ca Kuchi să vină. Avându-l pe Kuchi, ea ar 
avea mai mult curaj să facă mai multe lucruri împreună cu prietenii săi. Se va simţi mai 
bine să fie în afara casei sale. Acum va putea să meargă la magazin fără a-i fi frică. Ani 
spera că Kuchi va fi un prieten adevărat pentru ea. „Ne vom înţelege de minune”, se 
gândea Ani în sinea ei.  

Ziua următoare, domnul David a luat-o pe Ani pentru a se întâlni cu Kuchi pentru prima 
dată. Imediat ce Ani s-a întâlnit cu Kuchi, ea a ştiut că era începutul unei noi vieţi pentru ea. 
De acum putea să facă atâtea. Kuchi va fi pentru ea ochii săi şi o va ghida. Imediat, Ani a avut 
încredere în Kuchi, iar el a devenit loial lui Ani, noua sa stăpână. (Arătaţi poza 1.) 

Dresorul câinelui de pază a învăţat-o pe Ani cum să lucreze cu Kuchi. Ei au făcut 
exerciţii în fiecare zi timp de mai multe săptămâni. După ce dresajul s-a terminat, Ani 
a putut să-l ia pe Kuchi acasă. Acum erau pe cont propriu, fără dresor. Ea îşi petrecea 
cea mai mare parte a timpului cu Kuchi. Ei se jucau cu o minge care îi plăcea lui 
Kuchi, mergeau la plimbări şi au devenit prieteni foarte buni. (Arătaţi poza 2.) După 
câteva zile, Ani şi Kuchi s-au dus în vizită la vecini. Avându-l pe Kuchi lângă ea, Ani 
avea mai mult curaj în a încerca lucruri noi. 

Câteva săptămâni mai târziu, vecina lui Ani a sunat şi a invitat-o la ea. Dar vecina nu a 
vrut să-l aducă pe Kuchi. Nu-i plăcea să aibă un câine în casă. Ani dorea foarte mult să se 
joace acasă la prietena sa şi s-a decis să încerce să meargă până la ea fără Kuchi. Credea că va 
reuşi fără el pentru că fusese de foarte multe ori acolo. Ani i-a spus lui Kuchi să rămână 
acasă. El s-a aşezat pe covor şi a privit-o cum iese pe uşă. 

Ani a putut ieşi pe uşă. S-a ţinut de balustradă şi a coborât scările. Dar, în timp ce traversa 
grădina, ea s-a împiedicat de o piatră. Ani s-a odihnit un pic, apoi imediat s-a ridicat şi a 
continuat să meargă. Nu s-a rănit; a simţit o mică julitură la genunchi.  

Când Ani s-a dus în vizită la vecini altă dată, Kuchi a condus-o direct prin gardul care 
dădea în curtea lor. Ani nu ştia că Kuchi a ajutat-o atât de mult şi că fără el ea nu va găsi  
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gardul. Ea mergea pe lângă gard, dar nu putea găsi intrarea. Confuză şi 
frustrată, Ani s-a aşezat. (Arătaţi poza 3.) 

 
Ani nu ştia ce să facă. Fără Kuchi, Ani nu avea niciun fel de ajutor. Într-un 

final, ea şi-a dat seama că nu va putea ajunge de una singură la casa vecinei ei.  
Fără a şti ce să facă, Ani l-a strigat pe Kuchi. “Poate că mă va auzi,”s-a gândit 

Ani. 
“Kuchi, Kuchi!” a ţipat Ani după câinele ei de pază.  
Imediat, Kuchi a fost lângă ea. S-a uitat la ea, a lătrat şi i-a lins mâna. (Arătaţi 

poza 4.) 
“Kuchi, ai venit! Îmi pare rău că nu te-am luat cu mine. Mă gândeam că nu am 

nevoie de tine. Credeam că pot de una singură. M-am înşelat. Am nevoie de 
ajutorul tău, Kuchi.”  

Ani s-a prins de Kuchi. El a ajutat-o să se ridice şi a condus-o prin gard la casa 
vecinilor.  

Din acea zi, Ani a ştiut că are nevoie de Kuchi. Kuchi era ghidul ei, ajutorul şi prietenul 
ei.  

Aşa cum Ani a avut nevoie de Kuchi în viaţa ei, aşa avem noi nevoie de Duhul Sfânt. 
Biblia ne spune că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne va ghida, ne va aduce aminte de ceea ce 
am învăţat din Biblie şi ne va arăta întotdeauna calea lui Dumnezeu în viaţa noastră.  

Pentru ca Ani să aibă parte de ajutorul lui Kuchi, ea trebuia să se ţină de el. Kuchi 
trebuia să fie lângă Ani. Noi trebuie să avem Duhul Sfânt în noi şi lângă noi. Pentru a avea 
acest lucru, trebuie să ne rugăm şi să-L rugăm pe Duhul Sfânt să ne ajute. Atunci când ne 
arată drumul, noi trebuie să-L ascutăm. Când ne aduce aminte de păcatele pe care le-am 
făcut, noi trebuie să ne căim. Dacă alegem să mergem cu El, El va fi întotdeauna lângă noi. 

RUGĂCIUNE: 

Astăzi am vorbit despre a treia persoană a Trinităţii, despre Duhul Sfânt. Este minunat 
să-L avem în viaţa noastră pentru a ne ajuta şi a ne îndruma în viaţa noastră de creştini. 
Dar, pentru a-L cunoaşte, trebuie mai întâi ca Isus să ne fi iertat păcatele. Biblia ne spune că 
fiecare om de pe pământ este un păcătos. Orice om a făcut lucruri rele. Isus a venit pe 
pământ pentru a lua păcatele tuturor. El vrea să te ierte de păcat astăzi. Trebuie mai întâi să-
L rogi să te ierte, apoi să te decizi să-I urmezi modul de viaţă.  

 
Dacă vreţi să faceţi acest lucru, ridicaţi mâna. Invitaţi copiii care răspund în faţa clasei. 

Un ajutor adult va duce copiii într-o parte şi le va explica mai departe ce înseamnă 
salvarea. El ar trebui să conducă copiii într-o rugăciune de salvare.  

 
Dacă eşti azi aici şi ai făcut deja un legământ cu Domnul Isus, atunci Îl ai pe Duhul 

Sfânt în viaţa ta. Ai un ajutor pe care te poţi baza. Dar, câteodată, oamenii ignoră 
ajutorul Său. Câteodată vrem să ne trăim viaţa după regulile noastre care sunt 
păcătoase. Este foarte periculos pentru noi în a ignora Duhul Sfânt atunci când ne 
aduce aminte de păcatele din viaţa noastră.  

 
Dacă ai obiceiul să-L ignori, Îi va fi foarte greu să-ţi atragă atenţia atunci când va dori 

să-ţi arate ceva ce trebuie să schimbi în viaţa ta. Dacă crezi că l-ai ignorat pe Duhul 
Sfânt când încerca să-ţi arate că ai păcătuit şi simţi nevoia să-L rogi pe Isus să te 
ierte, vino în faţa clasei şi roagă-te. Roagă pe Isus să te ierte şi pe Duhul Sfânt să te 
ajute să-L asculţi. Putem, de asemenea, să mulţumim lui Dumnezeu pentru Duhul 
Sfânt şi pentru ajutorul Său. Copiii din clasă pot veni în faţa clasei pentru a se ruga. 
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OBIECTIVE: Copiii să recapituleze printr-un joc interactiv toate cele 

învăţate la oră în timpul lecţiei despre faptul că Duhul Sfânt este 
Dumnezeu, ne ajută şi locuieşte în cei credincioşi. 

PREGĂTIRE înainte de oră:  
♦ Aşezaţi două ceşti (pahare) una lângă alta astfel încât să se atingă pe 

marginea mesei.  
♦ Pregătiţi  întrebările de la pag. 16. 

INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 

“Datul cu banul” 
1. Împărţiţi clasa în două echipe. Daţi o ceaşcă fiecărei echipe. 

2. Alegeţi un copil din prima echipă. Puneţi-i o întrebare de     
       verificare. 
3.    Dacă copilul nu răspunde corect, alegeţi un copil din cealaltă    
      echipă. 
4. Dacă copilul răspunde corect, puneţi-l să stea pe partea cealaltă   
       a mesei. Copilul va arunca   
       moneda în ceaşca echipei sale. 
5.    Dacă copilul întroduce moneda în ceaşcă, echipa sa va primi un punct. 
6.    Dacă copilul nu nimereşte niciuna din cele două ceşti, i se vor mai acorda două şanse 
 pentru a arunca moneda în ceaşcă. 
7.    Dacă copilul introduce moneda în ceaşca celeilalte echipe, atunci se scade un punct. 
8.    Mergeţi înainte şi înapoi printre echipe. 
9.    Echipa care totalizează cele mai multe puncte după ce s-a răspuns la toate întrebările de  
       verificare, câştigă. 

 CUVINTE DE REŢINUT: 

MATERIALE: 
 

♦ 2 Ceşti/pahare de 
plastic 

♦ Monedă sau hârtie 
vătuită pentru a crea o 
minge mică 

♦ Masă 
       Întrebări pag. 16 
♦ 2 Bucăţi de hârtie    
         pentru CUVINTE  
         DE REŢINUT 

TRINITATE – Dumnezeu reprezintă trei fiinţe distincte: Tatăl,Fiul şi Duhul Sfânt. 

Pregătire: Creaţi două avioane de hârtie. 
DEFINIŢIE: Trinitatea reprezintă cele trei persoane distincte ale lui Dumnezeu: Tatăl din ceruri, 
Isus-Fiul şi Duhul Sfânt. Scrieţi definiţia Trinităţii pe tablă. Puneţi-i pe copii să o spună de câteva 
ori. Haideţi să jucăm un joc care să ne ajute în a memora definiţia pentru cuvântul nostru de 
vocabular. 
Pentru a juca: 
1. Împărţiţi clasa în două echipe. 
2. Găsiţi un copil din fiecare echipă care să poată spune definiţia corect. 
3. Puneţi-i pe ambii copii să arunce avionul de hârtie cât pot ei de departe. Copilul al cărui avion a  
       aterizat cel mai departe, primeşte 100 de puncte. 
4. Continuaţi să alegeţi alţi copii care să spună definiţia şi să arunce avionul de hârtie. 
5. Prima echipă care totalizează 800 de puncte, câştigă. 

 

OBIECTIVE: Copiii să confecţioneze un lucru manual pe care să-l ia acasă 

şi care să le amintească de cele învăţate la oră.  

INSTRUCŢIUNI înainte şi în timpul orei: 

♦ Mergi la pagina 9 pentru instrucţiuni. 

MATERIALE: 

♦ Copii xerox pag. 9 
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LUCRU MANUAL: 

    A,Ă 

Â 
 B 

 C 

 E 

 D 

 F 
 G

 
 H

 

 I, Î 

 J 
 K  L  M  N 

 O 

 P
 

 Q
 

 R
 

 S
 ,Ș

 
 T

, Ț
 

 U
 

 V
 

 W
 

 X 
 Y  Z 

INSTRUCŢIUNI 

1. Daţi o copie cu cele două cercuri fiecărui copil 
2. Opţional, lipiţi pagina pe carton şi lăsaţi să se 

usuce. 
3. Decupaţi cercurile. 
4. Pe cercul mare, în cele 26 de triunghiuri, copiii 

pot desena simboluri, litere sau cifre, DIFERITE, 
unul pentru fiecare triunghi. 

5. Suprapuneţi cercul mic peste cercul mare şi faceţi 
la mijloc o gaură cu ajutorul unui creion. Veţi ţine 
creionul introdus în acea gaură până veţi termina 
de scris mesajul. 

6. Ajutându-vă de simbolurile, literele sau cifrele de 
pe cercul mare şi literele de pe cercul mic, scrieţi 
un mesaj, vezi imaginea de mai jos. 

 
  

 A
 B

  C  E 

 
D 

 F  G  H
  
I, 

Î 
 J 

 K
  L

  M
  N

 
 O
  P

  Q
  R  

S 

 

T
 

U 
 

V 

 
W

 
 

X  Y 
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LECŢIA BIBLICĂ: 
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VERSETUL BIBLIC: 
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APLICAŢIA PRACTICĂ: 
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APLICAŢIA PRACTICĂ: 
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APLICAŢIA PRACTICĂ: 
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APLICAŢIA PRACTICĂ: 
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Întrebări: 

1. Ce a făcut bărbatul din deşert pentru a-l ajuta să-şi găsească casa? (A dresat un porumbel 
care să zboare spre casă. Bărbatul a urmărit pasărea.)  

2. Cum este focul asemenea Duhului Sfânt? (Focul are diferite roluri, asemenea Duhului 
Sfânt.) 

3. Adevărat sau fals că atunci când o persoană devine creştină, ea câştigă ajutorul Duhului 
Sfânt. (Adevărat) 

4. Ce le-a promis Isus discipolilor că se va întâmpla după plecarea Sa? (Ei vor primi un ajutor 
– Duhul Sfânt.) 

5. De ce a trimis Dumnezeu pe Duhul Sfânt în locul unei persoane sau al unui corp uman? 
(Pentru că duhul poate fi oriunde. El nu se limitează la un corp.) 

6. De ce avea nevoie Ani de Kuchi? (Pentru că ea era oarbă.) 

7. Spuneţi versetul de memorat. (“Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la 
Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său” (1 
Corinteni 2:12). 

8. Ce înseamnă Trinitate? (Dumnezeu reprezintă trei fiinţe distincte: Tatăl, Fiul şi Duhul 
Sfânt.) 

9. De ce trebuie să ne atragă câteodată atenţia Duhul Sfânt? (Pentru a ne aduce aminte de păcat 
sau pentru a ne arăta ceva ce trebuie schimbat în viaţa noastră.) 

10. Cum este Duhul Sfânt asemenea unui cod? (El ne ajută să înţelegem lucrurile spirituale. El 
ne ajută să înţelegem Biblia.) 

JOC RECAPITULATIV: 
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Trinitatea reprezintă cele trei persoane distincte ale lui 
Dumnezeu: Tatăl din ceruri, Isus-Fiul -şi Duhul Sfânt.  

Trinitatea reprezintă cele trei persoane distincte ale lui 
Dumnezeu: Tatăl din ceruri, Isus-Fiul- şi Duhul Sfânt.  


