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PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 

OBIECTIVE: Se va introduce tema lecţiei într-un mod amuzant şi foarte   

plăcut copiilor despre cum  decurge practic propovăduirea Evangheliei. 

MATERIALE: 

 Bomboane—una de 

 copil 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

  Pregătiţi  câte o bomboană de fiecare copil. Asiguraţi-vă că aveţi câteva în plus pentru 

cazul în care aţi putea avea copii în vizită la oră.  

 Chemaţi doi copii la dvs. şi oferiţi-le o bomboană. Apoi spuneţi-le că mai aveţi bomboane    

şi întrebaţi dacă mai vrea cineva. Chemaţi încă o dată pe aceiaşi doi copii. Daţi fiecăruia    

încă o bomboană şi copiii vor avea câte două. Întrebaţi pe ceilalţi copii dacă e bine aşa. 

Spuneţi celor doi că ei vor păstra o bomboană pentru ei şi că trebuie să dea câte o 

bomboană altor copii cărora doresc ei. Acum întrebaţi pe copii dacă mai vrea cineva 

bomboane, pentru că mai sunt. Acum spuneţi: Mai vreţi şi voi? Chemaţi pe cei patru 

copii care deja au bomboane. Daţi celor patru copii alte bomboane. Întrebaţi pe ceilalţi  

copii dacă vor şi ei.    Apoi spuneţi că ei trebuie să păstreze o bomboană, apoi să dea câte 

una. Continuaţi la fel şi chemaţi doar copiii care au bomboane. Daţi-le o a doua bomboană 

ca să dea altor copii, până  ce toţi au primit una. La final, spuneţi: Cum v-aţi simţit când nu aţi       

primit nici o bomboană iar     alţii au primit câte două? Azi noi vom vorbi despre copiii 

care nu au auzit despre Isus.  Voi auziţi mult despre Isus, pentru că veniţi la biserică în 

fiecare săptămână. Cum se simt ceilalţi copii care nu au auzit despre Isus? Ce trebuie 

să faceţi? 

1. Spuneţi: Jocul de mai înainte reprezintă exact cuvintele Domnului 

Isus pe care le-am învăţat la prima lecţie din Marcu 16:15: ,,Mergeţi în toată lumea şi 

propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.’’ Noi ne-am folosit de bomboane, dar la fel putem face 

şi cu Evanghelia. Noi nu putem merge toţi peste tot să vorbim despre dragostea Domnului Isus, 

dar putem să vorbim celor de lângă noi. Aceştia pot vorbi altora şi tot aşa până ce Evanghelia se 

răspândeşte peste tot în lume. Noi nu putem singuri să vorbim tuturor despre Domnul Isus, dar 

împreună cu alţii putem face asta, exact cum am făcut cu bomboana.   

2. Repetaţi de câteva ori versetul biblic învăţat déjà, în felul  următor:  

Spuneţi tot versetul normal. 

Spuneţi versetul în şoaptă. 

Spuneţi versetul cu voce tare.  

Etc. 

 

 

OBIECTIVE: Copiii să repete versetul biblic învăţat la prima  

lecţie care ne învaţă să vorbim despre Evanghelia Domnului Isus. 

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

MATERIALE: 

 Nu sunt 

„Duceţi-vă în toată lumea şi 

propovăduiţi (vorbiţi despre) 

Evanghelia la orice făptură.’’

 Marcu 16:15 

8 copii 

4 copii 

Primesc doi copii. 

Dau bomboane altor doi copii. 

Până cand toti au. 
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OBIECTIVE: Copiii să înveţe despre lucrarea de misiune  
din ziua de azi făcută de câţiva oameni din România.   

MATERIALE: 

 

 Copie xerox imagini, pag. 7-9. 

Faceţi copii xerox înainte de oră, 

decupați și lipiți pe jumătăți de coli 

A4 de hârtie. INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

PREZENTARE:  

MISIUNE ÎN INDIA 

Mirela este o tânără din România care a mers singură ca misionară într-o ţară îndepărtată şi foarte 

diferită de ţara noastră în toate: şi prin cultură, şi prin mâncare, şi prin modul de viaţă, prin tot.  

Ea a mers singură ca misionară în India şi acolo a început să se ocupe de copiii orfani. A început 

acolo chiar o casă pentru copiii orfani. După un timp, tot acolo, a cunoscut un băiat care venea dintr-

o altă ţară. Nu era român, nici indian. Era dintr-o ţară şi mai diferită decât România sau India. 

Acest tânăr era şi el misionar în India. El ajuta la plantarea de biserici.  

Şi într-o zi s-au cunoscut, s-au îndrăgostit şi s-au căsătorit. Acum lucrează împreună ca familie 

acolo. Apoi Dumnezeu le-a dăruit doi copii. Credeţi că e un lucru uşor pentru copii? Vă daţi 

seama cum este să fii într-o casă în care se vorbesc trei limbi: limba mamei, limba tatălui şi limba 

hindi din India? Nu cred că este uşor, dar cred că este foarte interesant. Şi din punct de vedere 

cultural, în acea familie totul este diferit. Cei doi copilaşi trăiesc în cultura mamei sau a tatălui, 

în familie, dar mai ales zi de zi e se confruntă cu stilul de viaţă şi cultura din India. La şcoală 

nu se vorbeşte româneşte, decât hindi. Vă imaginaţi cum este să faci toate temele într-o altă 

limbă? Iar în hindi nu se scrie ca la noi (arătaţi vizualele cu imaginea care arată cum se scrie). 

Aşadar totul este foarte diferit în casa lor: vorbesc trei limbi, învaţă diferit şi chiar mănâncă 

foarte diferit. Apropo, ştiaţi că mâncarea din India este foarte iute? Vouă vă place  să mâncaţi 

picant? Şi se mănâcă fără tacâmuri; cu degetele. Poate că nici lor nu le place. Cu toate acestea, 

aceşti copilaşi au înţeles că trebuie să fie acolo, deoarece Dumnezeu i-a chemat pe părinţii lor 

acolo, ca să lucreze ca misionari. Tatăl este plecat mult cu lucrarea bisericii iar mama lucrează la 

orfelinat.  În fiecare zi duce zece, cincisprezece copii la şcoală, ajută cu temele şi merge la 

întâlniri cu învăţători pentru toţi copiii de la orfelinat. Da, poate că nu este uşor. Poate că uneori 

nici plăcut nu este. Dar dacă Domnul îi vrea acolo, un lucru este sigur: Dumnezeu le dă fericire şi 

împlinire chiar şi în lucruri care poate nu le fac plăcere, deoarece El îi binecuvântă pentru că au 

fost gata să meargă în India să ducă acolo Evanghelia la oamenii care nu îl cunosc pe Isus Hristos 

ca Dumnezeu şi Salvator al lor personal. Dar Domnul Isus a murit şi pentru indieni şi îi doreşte şi 

pe ei în Împărăţia Lui. Iar Mirela şi familia ei chiar asta fac: s-au dus acolo să propovăduiască 

Evanghelia la orice făptură. 

Astăzi vreau să vă povestesc despre câţiva tineri din România cărora Domnul le-a vorbit şi lor să 

meargă ca misionari şi au plecat astfel departe în diferite ţări din lume. Nu pot să le dau numele real 

pentru a le proteja identitatea. Acele ţări nu sunt creştine şi ar fi foarte periculos pentru ei să se ştie 

că sunt misionari, iar lucrarea lor ar fi împiedicată să se desfăşoare, şi nu dorim asta. De aceea le voi 

schimba numele, dar vă asigur că informaţiile despre ei sunt foarte reale.   

MISIUNE ÎN ASIA CENTRALĂ 

O altă familie despre care vreau să vă vorbesc, este familia unor români cărora Domnul le-a 

vorbit în urmă cu mai mulţi ani să meargă ca misionari, unde credeţi? Tocmai într-o ţară din 

Asia Centrală. Ce ştiţi voi despre Asia Centrală, copii? Da, în unele ţări e foarte periculos. 

Uneori sunt şi lupte sângeroase acolo.  
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Deşi este un loc foarte interesant, poate fi şi foarte periculos. Doar în ultimii câţiva ani teroriştii au 

ucis acolo mai mult de cinci misionari creştini pentru că acolo sunt unii oameni care îi urăsc pe 

creştini.  De ce merg atiunci misionari acolo?  Pentru că, deşi sunt oameni răi acolo, sunt mii 

şi mii de alţi oameni care sunt buni şi copii care nu au auzit despre Isus.  

În această ţară în care se află familia de misionari români, sunt foarte mulţi musulmani. 

Musulmanii cred în moralitate, dreptate şi corectitudine, ceea ce este bine. Dar, din păcate, 

sunt crescuţi doar cu simţul acestor valori. Ei nu cunosc şi nu înţeleg pe deplin ce este iubirea în 

adevăratul sens al cuvântului. Fac un bine pentru că aşa este corect, nu din iubire. De aceea ei nu ştiu 

să iubească aşa cum ne-a învăţat Domnul Isus, pentru că ei nu Îl cunosc pe Domnul Isus.  

Iar această familie tânără de români a fost trimisă de Dumnezeu tocmai la musulmanii dintr-o ţară 

din Asia Centrală. Ei au doi copii. Credeţi că este uşor pentru copiii lor să fie într-o ţară cu multe 

probleme, bombe şi terorişti? Mama nu poate să se plimbe singură prin oraş. Femeile acolo 

trebuie să se îmbrace cu haine lungi şi să fie acoperite din cap şi până în picioare. Cum te-ai simţi 

tu aşa?  Poate vă întrebaţi cum de au mers acolo, fiind atât de periculos. Ei bine, ei au făcut asta, 

pentru că Dumnezeu le-a cerut să meargă acolo. Şi ei au mers în ciuda pericolelor, fiind conştienţi că 

Domnul este cu ei, indiferent cât de greu este.  

Poate că ziceţi, cum de i-a trimis Dumnezeu tocmai acolo? Ei bine, El i-a trimis acolo, pentru că 

Dumnezeu îi iubeşte şi pe musulmani. Sunt acolo mulţi musulmani care Îl caută sincer pe Dumnezeu 

şi au nevoie de Domnul Isus. Dar nu are cine să le vorbească despre Domnul Isus care a murit şi 

pentru ei, pentru că îi iubeşte şi doreşte să le ofere mântuirea. Nu este nimeni care să le vorbească 

despre calea corectă spre Dumnezeu şi despre Biblie. Ei au Coranul în loc de Biblie. Numai că 

acesta îi învaţă despre ceea ce este drept şi corect, însă exclud dragostea jertfitoare a Domnului Isus 

care doreşte să aibă o relaţie personală cu ei. Sunt oameni care vor o Biblie, dar nu sunt disponibile 

în ţară şi este împotrivire ca să dai o Biblie. E risc să mergi la închisoare pentru asta sau chiar să 

mori. De aceea Dumnezeu a trimis misionari şi în aceste ţări, cu toate că este foarte periculos. Iar 

aceşti misionari merg acolo având mult curaj, căci ştiu că voia Domnului este ca Evanghelia să fie 

propovăduită peste tot în lume, chiar şi în locuri periculoase. Şi chiar de-ar fi să moară, ei sunt 

liniştiţi, deoarece ştiu că dincolo de moarte îi aşteaptă Cerul lui Dumnezeu şi veşnicia cu El. 

 

MISIUNE ÎN AFRICA 

O altă familie de români a fost trimisă de Dumnezeu tocmai într-o ţară din Africa, o ţară frumoasă 

şi cu mulţi oameni minunaţi, dar foarte săracă şi cu multe nevoi materiale. Acolo unii oameni îşi 

câştigă existenţa cultivând orezul. Nu este uşor să munceşti la culturile de orez. Uneltele cu care se 

lucrează sunt primitive, iar carul cu boi, pe care noi îl mai vedem doar în locuri foarte izolate din 

România, acolo este o normalitate. Este o muncă grea pentru a-şi câştiga hrana cea de toate zilele. 

Carul cu boi face cât o maşină de teren 4x4. Când plouă în satele izolate este greu să te deplasezi de 

colo-colo. Atunci carul cu boi este cel  mai eficient, sau mersul pe jos. O maşină normală ar fi greu 

de folosit, pentu că ar rămâne împotmolită în noroi. Prietenii noştri au povestit despre lucrarea 

minunată pe care ei o fac printre băştinaşi. Oamenii locului sunt foarte deschişi la Cuvântul lui 

Dumnezeu şi foarte dornici să asculte cântările şi cuvântările creştinilor. Unii dintre ei renunţă chiar 

la trăirea lor cea păcătoasă şi se întorc la Dumnezeu, primindu-L pe Domnul Isus în viaţa lor. Ei cer 

apoi de bună voie să se boteze. Cel mai adesea botezurile au loc în râu, apoi merg acasă îmbrăcaţi în 

haine albe ca să fie o mărturie pentru toată lumea. Această familie a povestit despre o altă familie de 

localnici, o familie frumoasă şi cu mai mulţi copii. Dar ultimul născut, deoarece condiţiile sunt foarte 

grele acolo şi nu există spitale dotate, a suferit o ruptură de picior la naştere. A fost nevoie de o 

interveniţie medicală complicată. Această intervenţie a necesitat o sumă mare de bani pe care această 

familie nu şi-o putea permite. Dar prietenii noştri din România s-au rugat şi Dumnezeu i-a ajutat să  
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obţină suma, aşa că micuţul a putut fi ajutat să fie operat ca să nu rămână şchiop pe viaţă. Dar mulţi 

alţi tineri de acolo sunt şchiopi pentru că nu au avut şansa să fie ajutaţi la naştere, dar şi pentur că 

acolo condiţiile sunt sărăcăcioase. Dar dincolo de toate, Dumnezeu lucrează frumos şi în această 

ţară. Tocmai de aceea trebuie să îi susţinem şi noi în rugăciune pe misionari şi chiar şi cu alte lucruri 

sau bani, ca să poată duce vestea bună a iubirii şi mântuirii lui Isus celor ce n-au auzit încă de El.  

 

OBIECTIVE:  Copiii să repete versetul biblic ca să-l reţină foarte bine     

  pe dinafară.  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Faceţi copii xerox imaginile de la pag. 10 şi 11 în patru seturi, două de 

echipă. 

 Tăiaţi fiecare imagine pe linia punctată şi lipiţi-o pe câte o coală A4 de 

hârtie.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

MATERIALE: 

  Copii xerox imagini de la 

pag. 10-11 

 2 Frânghii 

 Clame de rufe 

 OPŢIONAL: folie 

transparentă de plastic 

 Coli A4 de hârtie 

 

JOCUL MEMORIEI 

1. Puneţi pe cele două frânghii câte două seturi a şase imagini ale versetului biblic, câte două 

imagini de acelaşi fel. 

2. Aşezaţi cele douăsprezece imagini (câte două de acelaşi fel) la întâmplare pe frânghie cu partea 

albă spre copii, partea fără imagine. Ca să nu se vadă în lumină imaginea, puneţi o coală albă în 

spatele ei. 

3. Prindeţi imaginile pe frânghie cu ajutorul clamelor pentru rufe. 

4. Împărţiţi clasa în două grupe.  

5. Fiecare frânghie cu imagini este pentru o grupă. 

6. Luaţi un copil din grupa unu şi cereţi-i să întoarcă la întâmplare două imagini.  

7. Dacă imaginile întoarse sunt identice, întreaga echipă va spune împreună versetul biblic iar acele 

imagini pereche vor rămâne cu faţa la copii până la sfârşitul jocului. 

8. Dacă imaginile întoarse nu sunt identice, echipa nu va spune versetul biblic, iar imaginile vor fi 

întoarse din nou cu spatele la copii.  

9. Luaţi primul copil din echipa doi şi procedaţi la fel. 

10. Procedaţi în acelaşi mod până ce toate imaginile pereche sunt întoarse cu faţa la copii. 

11. Echipa care a reuşit să întoarcă toate imaginile şi să spună de şase ori versetul biblic corect, este 

câştigătoare.  

OPŢIONAL: Puneţi imaginile în folii transparente de plastic. 

CONCLUZIE: 

Dar ştiţi, mai sunt în lume şi alte locuri în care nu se ştie despre iubirea Domnului Isus. Şi  El vrea să 

pregătească şi astăzi copii şi oameni care să devină într-o zi misionari. Eşti tu unul dintre ei? Atătaţi 

imaginea de la pag. 7. 
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 Luaţi trei coli A4 de hârtie. Suprapuneţi-le şi tăiaţi pe latura lungă a colii cinci fâşii lungi. 
O fâşie va avea astfel cam 4-5 cm. Veţi obţine 15 fâşii.  

 Luaţi 12 fâşii de hârtie şi suprapuneţi-le două câte două. Rulaţi astfel câte două fâşii          
de-odată, iar la final le veţi lipi cu scotch. Veţi obţine şase role mici de hârtie. Ele trebuie 
să aibă toate aceeaşi mărime, de aceea e important să măsuraţi cu un centimetru fâşiile 
înainte de a le tăia ca să aibă toate rolele exact aceeaşi mărime.  

 Păstraţi trei fâşii nerulate. 
 Puneţi totul undeva ascuns de ochii copiilor până la momentul potrivit.  
 Vă recomandăm să faceţi o repetiţie ca să fiţi sigur că vă iese experimentul, după            

instrucţiunile de mai jos din prezentare. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 

OBIECTIVE: Acest moment are drept scop a arăta ce mare putere primeşte un 

om chemat de Dumnezeu în misiune. El nu e singur pentru că Domnul pune în 

jurul său ajutoare. 

MATERIALE: 

 Coli A4 de hârtie 

 8-10 Cărămizi 

 Scotch 

 Capacul de la o cutie 

de pantofi sau o tavă 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 În timp ce povestiţi, să şi arătaţi. 

PREZENTARE: 

Scoateţi o fâşie de hârtie nerulată şi spuneţi: Ce ziceţi, copii... Scoateţi capacul de la cutia de 

pantofi şi cele zece cărămizi şi spuneţi: Credeţi că poate să susţină această fâşie de hârtie acest capac 

de la o cutie cu  aceste zece cărămizi pe el? Copiii răspund. Sigur că nu. La fel poate că spuneţi şi 

voi, că e prea greu să fiţi misionari. Dar, haideţi să vedem ce se întâmplă când Duhul Sfânt ne dă 

putere şi aduce în jurul nostru oameni care să fie părtaşi cu noi la aceeaşi lucrare. Iată aici avem 

câţiva oameni care se roagă. Puneţi două role mici de hârtie pregătite înainte de oră. Să le puneţi la 

o oarecare distanţă una de alta , dar pe aceeaşi linie.  Dumnezeu mai trimite oameni care să 

contribuie financiar sau cu materiale. Puneţi alte două role mici de hârtie pregătite înainte de oră. 

Să le puneţi la o oarecare distanţă una de alta, dar şi de celelalte două, şi pe aceeaşi linie. 

Dumnezeu trimite apoi oameni care să ne încurajeze sau care chiar ne vizitează să ne ajute. Puneţi 

ultimele două role mici de hârtie pregătite înainte de oră. Să le puneţi şi pe acestea la o oarecare 

distanţă una de alta, dar şi de celelalte două, şi pe aceeaşi linie.  Puneţi capacul peste ele. Aveţi 

grijă ca rolele să fie puse la o distanţă relativ egală una de alta sub capac, ca să poată susţine bine 

capacul. Apoi întrebaţi:  Acum ce credeţi, rolele acestea mici de hârtie pot să suţină toate aceste 

cărămizi? Nu? Haideţi să vedem. Puneţi cu grijă o cărămidă, dar pe mijlocul capacului. O, iată că 

merge! Dar dacă mai pun una, oare ţine? Mai puneţi cu grijă încă o cărămidă peste cealaltă. Ţine! 

Haideţi să mai încercăm! Procedaţi la fel până ce veţi fi pus toate cele zece cărămizi.  Oau, asta e 

chiar o minune! Vedeţi, copii? Asta se întâmplă când Duhul Domnului pune în inima mai multor 

oameni să participe la această lucrare de misiune într-un fel sau altul. Un om singur, fără Dumnezeu, 

nu poate face nimic, exact ca şi fâşiile acestea slabe de hârtie. Arătaţi spre ele. Dar când intervine 

Dumnezeu şi umple pe mai mulţi oameni cu aceeaşi dorinţă, unii sunt chemaţi să meargă pe câmpul 

de misiune, alţii sunt chemaţi să se roage, alţii sunt chemaţi să încurajeze, alţii să participe 

financiar... Pe toţi Domnul ne întăreşte, aşa cum am văzut că sunt acele role atât de mici de hârtie. Şi 

atunci când ascultăm de Domnul şi venim împreună, iată ce lucruri mari şi pline de putere se pot 

face. Arătaţi spre cărămizile susţinute de rolele de hârtie şi capacul de la cutie. Da, când Dumnezeu 

cheamă un om în misiune, îi dă putere şi îi provoacă şi pe alţi oameni să susţină acea lucrare de  
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 misiune. 

 

 RUGĂCIUNE: 

Arătaţi încă o dată imaginea de mai jos, VIZUALE, şi amintitţi copiilor că Domnul mai caută şi azi 

oameni pe care să îi pregătească pentru misiune. Aduceţi copiii într-o rugăciune de dedicare pentru 

cei care simt că Domnul a pus în inima lor dorinţa de a deveni într-o zi misionari  sau de a ajuta într-

un fel pe misionarii plecaţi; fie prin rugăciuni, fie prin scrisori de apreciere şi încurajare, fie prin bani 

etc. 

 

 

OBIECTIVE: Acest moment are drept scop de  a recapitula cele învăţate la lecţie. 

MATERIALE: 

 2 Baloane, dar 

pentru siguranţă să 

aveţi în plus 

 2 Scaune 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1.  Puneţi două scaune la o distanţă oarecare unul de altul.  

2.  Trasaţi o delimitare de la un capăt la altul al camerei.  

3.  Formaţi două echipe de copii. 

4.  Când spuneţi start, doi copii din fiecare echipă vor ţine un balon spate în spate până la 

 scaun.  Vor merge astfel până la scaun. Echipa care atinge prima scaunul, primeşte 50 de 

 puncte.  

5. După ce a fost atins scaunul cu mâna, şi cei care au ajuns primii şi ceilalţi, trebuie să spună 

 ce le-a plăcut cel mai mult din ceea ce au învăţat din lecţie pentru 100 de puncte.  

6.  ATENTIE! Nu este voie să se repete ideile spuse anterior. De fiecare dată trebuie să fie 

 spuse alte şi alte idei.  

7.  Apoi se întorc şi predau balonul următorilor doi din grupa lor.  

8.  Când spuneţi iarăşi start, pornesc următorii. 

9.  Jocul se joacă până cei toţi copiii s-au jucat cel puţin o dată. 

10.  Câştigă echipa care a acumulat cele mai multe puncte.  

 

VIZUALE PREZENTAREA LECŢIEI: ŞI ACUM...? 
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 JOC VERSET BIBLIC 

6. 
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