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SCOPUL LECŢIEI:   
Copiii să înveţe de la Debora care a stat lângă Barac atunci când el 
avea mare nevoie de încurajare, că şi ei pot să-i încurajeze pe alţii 
în felurite moduri. 
 
TEXTE BIBLICE: Judecători 4:1-16  

 

VERSET BIBLIC: Evrei 10:24 
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

OBIECTIVE : Lecţia Introductivă are drept scop să introducă tema lecţiei, 
anume că noi putem să ajutăm pe alţii, care au nevoie de încurajare, prin 
lucruri simple.  

 

OBIECTIVE : Copiii să înţeleagă din exemplul Deborei care a stat lângă Barac 
atunci când era descurajat şi avea nevoie de încurajare, iar acest lucru a adus 
biruinţa în eliberarea poporului ei de sub nedreptăţile duşmanului.     

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE OR Ă: 

TEXTE BIBLICE : Judecători 4:1-16 

1. Spuneţi: Câţi dintre voi aveţi morcovi acasă? 
2. Scoateţi morcovul veştejit şi spuneţi: Aţi văzut vreunul care arată ca 

ăsta? Orice morcov se poate vesteji aşa. Acesta a fost cândva un      
morcov puternic şi sănătos. După ce sunt culeşi, morcovii trebuie să 
fie păstraţi la răcoare pentru a rămâne proaspeţi. Dacă un morcov 
este lăsat la soare, se veştejeşte şi  devine uscat şi tare. Morcovii au 
în compoziţia lor o mare cantitate de apă, aşa că fără ea se usucă şi 
mor.  

3. Arătaţi morcovul uscat: Uneori şi noi devenim ca nişte morcovi uscaţi; ne vestejim pentru că 
suntem mereu trişti şi descurajaţi. Ce este descurajarea? Să fii mereu trist, fără bucurie, să nu 
ai chef de nimic. Dar la fel cum apa poate ajuta un morcov ofilit, sunt lucruri care ne pot aduce 
bucurie atunci când suntem descurajaţi şi ne fac să ne simţim din nou plini de viaţă. Aceasta 
este încurajarea.  

4. Puneţi morcovul uscat într-un borcan cu apă, apoi puneţi borcanul undeva ca să nu mai fie la 
vedere, în timp ce spuneţi: Acest morcov veştejit îşi poate reveni dacă e pus în apă.  

5. Scoateţi borcanul cu morcovul crud, pregătit înainte de oră. ATENŢIE! Borcanul cu morcovul 
uscat să îl puneţi în acelaşi loc unde se află ascuns borcanul cu morcovul crud: Oau, ce morcov 
bun! Astăzi vom învăţa despre cineva care se simţea lipsit de putere şi descurajat, ca un morcov 
uscat. O femeie însă a fost o mare încurajare pentru el. Ea l-a ajutat să asculte de Dumnezeu şi 
a fost biruitor într-o luptă foarte grea. Aşa, el a devenit ca un morcov proaspăt şi bun.  

MATERIALE: 
• 1 Morcov proaspăt  

• 1 Morcov uscat (sau 

poate fi salată sau 
orice altă legumă ce 
se usucă uşor la 
soare) 

• 2 Borcane  
           transparente 

• Apă 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE OR Ă: 

• Puneţi într-un borcan apă şi în apă un morcov crud şi apetisant. 
• Puneţi acest borcan cu morcovul undeva, să nu fie la vedere. 
• Pregătiţi un alt borcan cu apă şi un morcov uscat, dar nu puneţi morcovul 

uscat în borcanul cu apă.  

• Faceţi copii xerox vizuale, pag. 8. 
• Decupaţi păpuşile şi lipi ţi-le pe beţe de frigărui cu scotch, ca să le puteţi mânui uşor.  
• Repetaţi înainte de oră sceneta, aşa încât să o puteţi interpreta uşor în timpul lecţiei.  

MATERIALE: 
•Vizuale pag. 8 
•Beţe de frigărui, câte 
unul pentru fiecare 
imagine 

•Scotch 
 
 

Scotch 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
1. În timp ce vorbiţi despre un personaj, în timpul povestirii, mişcaţi dvs. păpuşa 

care reprezintă acel personaj.  
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POVESTIRE: 
 Ce poate fi mai minunat decât să avem pe cineva care să ne încurajeze atunci când suntem 
descurajaţi sau când lucrurile nu ne merg bine? Ce este descurajarea, copii?  Descurajarea este când 
nu avem chef de nimic şi credem că nu putem face nimic. Dar când vine cineva şi spune lucruri fru-
moase despre noi, ne încurajează şi, dintr-o dată, facem mai multe lucruri bune decât credeam noi 
că putem. Ceva se schimbă în bine în noi.  
 Vreau să vă povestesc astăzi, copii, despre un băiat din Biblie pe nume Barac, mişcaţi 
păpuşa Barac descurajat imag. 1. El a  trecut printr-un moment greu, era foarte descurajat. Un 
popor străin le făcea mult rău. Dar apoi a fost foarte încurajat de o fată pe nume Debora,  arătaţi 
și mişcaţi păpuşa Debora, imag. 2.  
 Debora, mişcaţi păpuşa Debora și puneţi pe Barac jos, era o femeie foarte credincioasă 
lui Dumnezeu. De fapt ea vorbea mult cu Dumnezeu şi Dumnezeu vorbea prin ea poporului ei.   
Debora, mişcaţi păpuşa Debora, era în acelaşi timp şi judecător în poporul ei, adică îi împăca pe 
oameni atunci când se certau unii cu alţii şi găsea soluţii bune pentru aceia, ca să trăiască în pace.  
 Într-o zi, Dumnezeu i-a vorbit Deborei, mişcaţi păpuşa Debora, despre Barac, arătaţi  și 
mişcaţi păpuşa Barac, anume că el trebuie să conducă armata—care şi ea era foarte descurajată, îm-
potriva duşmanilor care le făceau mult rău. Dumnezeu a dat informaţii exacte despre cum avea Barac 
să conducă. Dar ce credeţi că s-a întâmplat? Lui Barac, mişcaţi păpuşa Barac, i-a fost teamă. Era 
foarte descurajat ca să meargă singur la luptă. Aşa că Debora, mişcaţi păpuşa Debora, a mers cu 
el. Da, a mers cu el ca să îl încurajeze pe Barac, mişcaţi păpuşa Barac încurajat, imag. 3, să as-
culte acolo, pe câmpul de bătălie, de toate îndrumările lui Dumnezeu. Şi ce credeţi că s-a întâmplat, 
copii?  
  Barac, mişcaţi păpuşa Barac încurajat, imag.3, şi armata lui au învins. Da, au biruit. Şi 
au eliberat poporul de duşmani. Oau! Şi asta pentru că Debora, mişcaţi păpuşa Debora, a stat 
mereu lângă Barac ca să îl încurajeze: ,,Hai, Barac! Poţi! Domnul spune că va fi cu tine! Dumnezeu 
te-a ales pe tine să faci asta!’’  
 Şi aşa a fost. Dumnezeu a fost acolo, cu Barac, şi a dat biruiţă, pentru că Debora, mişcaţi 
păpuşa Debora,  l-a încurajat pe Barac, iar Barac, mişcaţi păpuşa Barac, a primit curaj, ascultat de 
Dumnezeu şi a condus poporul în luptă. Ce mult face încurajarea! 

CONCLUZIE:  
Şi noi astăzi putem aduce multă încurajare celor de lângă noi chiar şi printr-un zâmbet, un cuvânt 
frumos, o rugăciune, un ajutor, o mângâiere, un verset din Biblie etc. 

2. De asemenea, în dialog mişcaţi păpuşa ca şi cum ar vorbi ea.  
3. Interpretaţi cu vocea modificată ori de câte ori se schimbă pesonajul, ca să fie cât mai     
 atrăgător pentru copii. 

1. 

3. 

2. 

1. Pentru a-i învăţa mai uşor pe copii versetul 
 cheie, faceţi cu ei următoarele mişcări ritmate: 
  Să ne încurajăm...—bateţi din palme 
  ... la fapte—mişcaţi în sus mâna dreaptă 
  ... bune—mişcaţi în sus mâna stângă 
   Evrei 10:24—bateţi poala cu palmele  
 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 

OBIECTIVE : Copiii să înveţe versetul care spune că noi trebuie 

să ne îndemnăm sau să ne încurajăm la fapte bune. 

    MATERIALE: 

• Tablă / coală mare 
de hârtie  

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI  
... să ne (îndemnăm)
încurajăm... la fapte bune.                      

                   Evrei 10:24 

2. 
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:  
ATENŢIE!!!   Ave ţi nevoi de un ajutor, ca sa ajute fiecare grupă.  

JOC: 

1. Împărţiţi copiii din clasă în două. Jumătatea din stânga vor spune cu voce tare împreună versetul, 
iar cei din dreapta vor face în acelaşi timp doar semnele. 

2. Inversaţi. Acum cei din dreapta vor spune versetul cu voce tare iar cei din stânga vor face doar 
semnele.  

3. După ce veţi fi repetat astfel de câteva ori, spuneţi cu toată clasa verestul cu voce tare încă o 
dată.  

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
 
1. Scoateţi prima imagine - copil trist pe pat de spital, imag. 1. Vorbiţi cu copii despre ce 
 reprezintă acea imagine. Lăsaţi copiii să îşi imagineze o situaţie după acea imagine. 
 Creaţi chiar o  poveste pornind de la acea imagine. Apoi întrebaţi copiii cum ar putea fi 
 ei o încurajare pentru acel copil bolnav. Lăsaţi copiii să răspundă, să dea câteva soluţii, 
 dacă pot să o facă. La final însă daţi  dvs. întotdeauna o concluzie potrivită. Exemplu: 
 Noi putem să îl  încurajăm pe cel bolnav rugându-ne pentru el, vizitându-l des la spital 
 sau acasă, petrecând timp cu el, amintindu-i că Dumnezeu îl iubeşte şi are grijă de el
  
2.  Scoateţi imaginea doi - copil  care plânge, imag. 2. Procedaţi ca la prima imagine. 

 Lăsaţi copiii să  spună câteva lucruri pentru care ar putea plânge acel copil şi cum ar 
 putea ei să îl ajute, să fie o încurajare pentru el, să se încreadă mai mult în Domnul Isus. 

3.  Scoateţi a treia imagine - copil care stă cu spatele la biserică, imag. 3. Procedaţi ca la 
 celelalte imagini.  

4.  Scoateţi a patra imagine - copil care a căzut, imag. 4. Procedaţi ca la celelalte imagini.  
5.  Lăsaţi copiii, dacă sunt mai mari, să spună ei şi alte situaţii în care fie au fost chiar ei 

 încurajaţi sau poate că ei au încurajat pe alţii să creadă mai mult în Domnul Isus.  

 

OBIECTIVE :  Copiii să înţeleagă în mod practic în ce fel pot fi ei o încurajare 
pentru cineva în viaţa de zi cu zi.   

MATERIALE: 
• Xerox imagini pag. 

9-10 
 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE OR Ă: 

• Faceţi copii xerox pag. 9-10. 

• Ţineţi-le undeva ascunse, să nu fie văzute  de copii până la momentul 
potrivit. 

2.  După ce copiii au învăţat mişcările, grăbiţi ritmul din ce în ce mai mult.   
3.  Repetaţi astfel versetul de vreo 5-6 ori.   

RUGĂCIUNE:  
Aduceţi copiii în rugăciune înaintea lui Dumnezeu ca şi ei să ceară putere pentru a fi o încurajare 
pentru cei din jur, aşa cum Debora a fost pentru Barac.  
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OBIECTIVE :  Copiii să recapituleze prin joc cele învăţate la oră, cum  că şi ei pot 
fi o încurajare pentru ceilalţi.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

• Asiguraţi-vă că sunt scaune suficiente pentru acest joc. Scaunele 
       trebuie să fie cu unul mai puţin decât numărul copiilor. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE OR Ă: 

CONCLUZIE:  

Spuneţi copiilor că cei care ştiu să ofere o încurajare altor oameni, ajutându-i să se apropie mai  mult 
de Dumnezeu, sunt nişte oameni foarte preţioşi. Încurajaţi-i să fie şi ei asemenea Deborei care l-a 
ajutat pe Barac să asculte de Dumnezeu şi astfel a fost o mare binecuvântare pentru tot poporul.  

1.  Aşezaţi în mijlocul camerei scaune puse spate în spate, cu unul mai  
             puţin decât numărul participanţilor la joc.  
2.  Când muzica porneşte sau spuneţi ,,start’’, toţi copiii se învârt în jurul scaunelor.  
3.  Când muzica se opreşte sau spuneţi ,,stop’’, copiii se aşează pe scaune.  
4.  Deoarece unul dintre copii va rămâne fără scaun, acel copil trebuie să vă ofere o încurajare. 
5.  Pentru asta, simulaţi dvs. câte o situaţie prin mimica feţei: descurajare, tristeţe, răutate, 

 nervozitate etc.  
6.  Daţi copilului o bomboană drept recompensă şi rugaţi-l să aleagă un scaun dintre cele din 

 joc, pe care să stea mai la o parte.   
7.  Se reîncepe jocul şi procedaţi ca mai sus. 
8.  Continuaţi la fel până ce se termină toate scaunele şi rămâne doar un copil. Şi el va trebui să 

 vă ofere o încurajare şi va primi o bomboană.  

MATERIALE: 

•Scaune, cu unul 
mai puţine decât 
numărul copiilor;  

•Bomboane pentru 
fiecare copil; 

•OPŢIONAL: 
Muzică. 

 

OBIECTIVE :  Copiii să realizeze un joc care să le amintească de cele în-
văţate la oră despre faptul dacă cerem ajutor Domnului, El ne dă curaj şi 
alungă orice frică. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

MATERIALE: 
• Copii xerox pagina 6-7 

• 2 Creioane de diferite 

culori, de copil 

• Lipici 

• Foarfece 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE OR Ă: 

• Faceţi copii xerox pagina 6 pentru doi copii şi pagina 7 pentru 4-8 copii. 
• Tăiaţi la jumătate pagina 6 şi decupaţi seturile de imagini de la pagina 7. 

1. Copiii trebuie să deseneze cu o culoare drumul de la start la încurajat şi cu o                            
altă culoare de la start la descurajat.  

2. Daţi copiilor câte un set cu imagini. 
3. Copiii vor separa imaginile între ele şi vor lipi pe drumul potrivit imaginile care             

reprezintă lucruri ce duc la încurajare sau lucruri ce duc la descurajare.  
4. Copiii vor lipi pe marginea careului şi cuvintele să ne încurajăm...  
5. Apoi vorbiţi cu copiii despre ce anume îi face pe ei să se simtă încurajaţi sau descurajaţi.  
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Lipi ţi aici cuvintele.  
Start 
două 
drumuri 

START 

Start 
două 
drumuri 

START 

Lipi ţi aici  cuvintele. 
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2
. 

1
. 

3
. 

Barac încurajat 

Barac descurajat 
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APLICA ŢIA PRACTIC Ă 
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