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SCOPUL LECŢIEI: Copiii să înveţe din exemplul lui Iefta că 
orice cuvânt ieşit din gură sau promisiune au consecinţe; de 
aceea trebuie să se gândească la consecinţe înainte de a scoate 
ceva pe gură.   
 
TEXTE BIBLICE: Judecători 11;1-11, 29-35 

 
VERSET BIBLIC: Proverbe 10:19  
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• Faceţi copii xerox paginile cu imagini, pag. 7-8. 

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

OBIECTIVE : Lecţia Introductivă are drept scop să introducă tema lecţiei, 
anume că orice cuvânt ieşit din gură -sau promisiune—are consecinţe; de aceea 
trebuie să se gândească la consecinţele unei pormisiuni înainte de a spune ceva. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE OR Ă: 

• Pregătiţi un tub de pastă de dinţi şi o coală de hârtie sau o farfurie.  

MATERIALE: 
• Un tub cu pastă de 

dinţi 

• O coală de hârtie 

sau o farfurie 

TEXT BIBLIC :  Judecători 11;1-11 şi  29-35  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE OR Ă: 

 

OBIECTIVE : Copiii să înţeleagă prin exemplul lui Iefta că o vorbire 
necugetată sau o promisiune primită pot face mult rău.  

MATERIALE: 

• Imagini pag. 7-8 

1. Chemaţi în faţă un copil şi daţi-i tubul plin cu pastă de dinţi, deschis. 
2. Rugaţi-l pe copil să strângă tubul de pastă, ca să iasă din el pastă de dinţi. Nu trebuie să 

iasă toată pasta, ci destul de mult. Să fie suficient cât să aveţi o demonstraţie bună. 
Spuneţi: ,,A, bravo! Este foarte bine!’’ 

3. După ce copilul a scos din tub suficientă pastă, rugaţi copilul să o bage la loc, în 
tub, spunând: ,,Acum poţi, te rog, să pui pasta de dinţi la loc?’’  

4. Copilul va spune probabil că nu poate. Insistaţi şi dacă, totuşi, nu poate, atunci 
spuneţi: ,,Într-adevăr este greu să pui la loc pasta de dinţi, odată scoasă din tub. Ei bine, copii, 
de ce am făcut această demonstraţie? Pentru că astăzi vom vorbi despre  consecinţele cuvintelor 
noastre. Aşa cum această pastă, odată scoasă din tub nu mai poate fi pusă la loc, tot aşa şi 
cuvintele care ies din gura noastră, nu pot fi întoarse la loc. Astăzi vom vorbi despre un 
personaj din Biblie care a făcut lui Dumnezeu o promisiune pripită, fără să se gândească la 
consecinţe, şi care a pierdut mult de pe urma acestei promisiuni.’’  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Pe parcursul povestirii veţi arăta câteva imagini, pag. 7-8. 

2. Ţineţi imaginile ascunse până la momentul potrivit.  

3. În timpul povestirii arătaţi doar imaginea despre care se vorbeşte, celelalte imagini fiind ţinute în 

spatele aceleia. 

4. Nu puneţi imaginile jos după ce aţi vorbit despre ele, ca nu cumva să fie distrasă atenţia copiilor.  

POVESTIREA BIBLIC Ă: 

Astăzi vom vorbi, copii, despre un bărbat din Biblie care a vorbit ce nu trebuie şi când nu trebuie şi 
din cauza asta a suferit mult şi el, şi familia lui. Numele lui era Iefta.  
 
Iefta avea mai mulţi fraţi, dar el avea o mamă diferită, aşa că ceilalţi fraţi s-au purtat mereu rău cu el.  
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CONCLUZIE: 
Iată în ce situaţii neplăcute şi triste ne pot duce cuvintele sau promisiunile noastre făcute în grabă şi 
fără să ne gândim. Putem face rău şi altora, dar şi nouă. Dar astăzi am învăţat de la Iefta să ne 
gândim de două ori înainte de a face o promisiune, chiar de a vorbi ceva, deoarece ceea ce spunem 
atrage spre noi lucruri bune sau rele. 

 

OBIECTIVE : Copiii să înveţe ideea versetului biblic care ne învaţă 

că noi trebuie să avem grijă ce vorbim.  

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI  
PREGĂTIREA ÎNAINTE DE OR Ă: 
• Faceţi pe câte o coală A4 de hârtie desene care 

reprezintă părţi din ideea versetului biblic. Faceţi 
mai multe hârii cu aceeaşi imagine (exemplu câte 
trei din fiecare). Desenele trebuie să fie:  

 
Semnul exclamării pentru cuvintele: ai grijă... 
O gură pentru  cuvintele: ce spui... 
Nu  pentru cuvintele ca să nu...  
Copil care plânge   pentru  cuvintele: îţi fie rău... 
Carte pentru referinţa biblică:  Proverbe 10:19.  

IDEEA:Ai grij ă ce spui, 
ca să nu îţi fie rău.  

 Proverbe 10:19  

De aceea, el şi-a luat familia şi s-a mutat într-o altă localitate. Era un om fericit cu o familie 
frumoasă, imagine 1. 

Dar peste ţară au venit nişte duşmani care le-au făcut mult rău. Şi pentru că Iefta era un bărbat 
puternic, un voinic,  fraţii lui l-au rugat să conducă el armata lor în luptă. Ei i-au promis chiar 
că îl vor face conducătorul lor apoi. Iefta a primit această cerere şi Dumnezeu a fost cu el în 
luptă. Dumnezeu i-a dat multă putere şi înţelepciune să conducă. Dar el nu s-a mulţumit cu 
atât, aşa că a făcut o promisiune negândită lui Dumnezeu că dacă îl va ajuta mai mult în 
luptă. Şi Dumnezeu l-a ajutat. Dar promisiunea lui faţă de Dumnezeu i-a adus multă durere. 
Căci prin promisiunea lui fiica sa avea să sufere foarte tare. Da, fiica lui a murit.  

Iefta a fost devastat, imagine 2. Şi toată familia lui a plâns împreună cu el, imagine 3.  

Era o durere mult prea mare şi greu de suportat. Dar Iefta a plătit pentru vorbele sale făcute în 
grabă. Da, cuvintele noastre au întotdeauna consecinţe bune sau rele. De aceea trebuie să avem 
mereu grijă ce spunem.   

    MATERIALE: 

• Coli A4 de hârtie 
• Cariocă 
• Scotch 
• Un perete 
• O minge de tenis de camp  
• Opţional:  în loc de minge      

-un ciorap legat plin 1/3 cu 
orez, sau fasole 

• Pahare de plastic 

• Lipi ţi cu scotch colile cu imaginile despre ideea versetului biblic pe o tablă sau ușă,  dar cu 
părţile scrise să nu se vadă, ca în imaginea alăturată. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Chemaţi în faţă pe rând câte un copil –care stă foarte liniştit—care va arunca cu o minge de tenis 
de câmp (sau ciorap plin cu orez-fasole) pe tablă (sau ușă), ca să atingă o foaie pe care o doreşte. 

2.  Foaia atinsă va fi întoarsă. Dvs. le veţi spune ce cuvinte reprezintă, apoi spuneţi în cor cu toţi 
copiii ceea ce reprezintă acea imagine. Exemplu: Dacă a fost atinsă foaia cu imaginea gură  

NU 
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JOC: 

1. Faceţi un joc sub formă de ştafetă.  
2. Faceţi două şiruri de copii. 
3. Stabiliţi un loc cu spaţiu suficient de mare şi trasaţi o delimitare la o distanţă de la  2 la 4 metri.  
4. Copiii se vor aşeza în spatele liniei de start,  în două şiruri.  
5. Copiii din faţă vor primi un pahar de plastic pe care îl vor ţine pe umăr, susţinut cu obrazul 

drept, vezi imaginea de sus. Nu au voie să atingă paharul cu mâna. 
6. Când spuneţi start, copiii cu paharul pornesc până la finish şi înapoi.  
7. Când ajung de unde au pornit, dau paharul colegului următor care face ca el.  
8. Se procedează la fel până ce toţi copiii din şir au mers până la finish şi înapoi.  
9. Cei cei au terminat primii ştafeta, toţi copiii au parcurs drumul cu paharul, vor spune împreună 

versetul biblic.  
10. Puteţi să vă mai jucaţi o dată, dacă vă permite timpul, dar schimbaţi copiii între ei ca să fie alte 

două echipe diferite.  

 spuneţi că cuvintele pe care le reprezintă sunt: ce spui.  
3. Aduceţi un alt copil care va face la fel, cu o altă hârtie care nu a fost întoarsă.  
4. Procedaţi ca la punctul 2. 
5. Faceţi la fel până ce toate foile cu versetul biblic au fost întoarse.   
6. Spuneţi  de două ori versetul împreună, apoi începeţi să scoateţi câte o coală de 
 hârtie şi spuneţi versetul inclusiv imaginea lipsă.  
7. La final, când nu mai aveţi nicio imagine la vedere, spuneţi cu copiii de două ori tot 
 versetul pe de rost. 

 

OBIECTIVE : Copiii să înţeleagă în mod practic cum pot ei evita să greşească 
cu vorba. 

MATERIALE: 
• Copie Xerox situaţii 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

• În timp ce povestiţi sau citiţi situaţiile de mai jos, opriţi-vă din când în când. 
Copiii vor bate din palme, dacă este bine să se procedeze aşa, sau vor bate din 
picioare, dacă nu este bine acest lucru, vezi instrucţiunile din prezentarea 
situaţiilor. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

X 

SITUAŢII: 
1.  Veronica şi Mihai sunt doi frăţiori tare drăgălaşi.  Într-o zi, ei au spart un ghiveci cu flori. 

 Era floarea preferată a mamei. Nu au vrut, dar s-a întâmplat. Însă Mihai a avut o idee: 
 ,,Haide să-i spunem mamei că s-a făcut curent şi ghiveciul a căzut singur.’’  

 Este bine, copii, să spună Mihai mamei aşa ceva? Dacă este bine, bateţi din palme.    
             Dacă nu este bine, bateţi din picioare.  
 ,,O, nu,  a răspuns Veronica. Eu nu vreau să mint. Orice  minciună are consecinţe urâte şi 
 mama se va supăra rău, dacă va auzi că am minţit-o.’’   
 Este bine, copii, ce spune Veronica? Dacă este bine, bateţi din palme. Dacă nu este bine,   
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 bateţi din picioare. Voi ce aţi face, copii, în această situaţie: aţi spune adevărul, sau aţi 
 minţi? Răspundeţi vă rog prin gesturi—bateţi din palme dacă aţi spune adevărul şi din 
 picioare dacă aţi minţi.  
2.  Dorinel i-a promis tatălui său că îl ajută să facă curăţenie în curte. Dar apoi a fost chemat la 

 joacă de prietenul său care urma să plece din oraş. Dorinel îşi dorea mult să se mai joace o 
 dată cu prietenul său, dar avea şi o promisiune de îndeplinit faţă de tata. Dorinel s-a gândit: 
 ,,Poate că tata o să înţeleagă dacă îl rog să facem curăţenie mai târziu.’’ 

  Este bine, copii, să facă Dorinel asta? Dacă este bine, bateţi din palme. Dacă nu 
 este bine, bateţi din picioare. 
 Dar apoi Dorinel şi-a spus: ,,Cred că e mai bine să plec fără să îmi ţin promisiunea faţă de 
 tata. Poate că tata a şi uitat.’’  
 Este bine, copii, să facă Dorinel asta? Dacă este bine, bateţi din  palme. Dacă nu este bine, 
 bateţi din picioare. Voi ce aţi face, copii, în această situaţie? Răspundeţi  vă rog prin gesturi 
 -bateţi din palme sau din picioare în funcţie de alegerea voastră.  
 
3.  Liliana a fost lovită intenţionat la grădiniţă de un coleg. Ea a fost foarte supărată. Îşi dorea să 

 se răzbune pe el şi să îi spună că e un bou urât. Uuu, ce cuvinte neplăcute!  
 Este bine, copii, să îi spună Liliana asta acelui băiat? Dacă este bine, bateţi din palme. 
 Dacă nu este bine, bateţi din picioare.  
 Apoi Liliana s-a gândit: O, nu e bine să spun asta. Mai bine să nu îi spun nimic rău şi îi 
 spun doar că a fost un gest urât din partea lui. Cred că Domnul Isus aşa ar face.  
 Este bine, copii, să îi spună Liliana asta acelui băiat? Dacă este bine, bateţi din palme. 
 Dacă nu este bine, bateţi din picioare. Voi ce aţi face, copii, în această situaţie? Răspundeţi 
 vă rog prin gesturi -bateţi din palme sau din picioare în funcţie de alegerea voastră.  

CONCLUZIE:  
Este foarte important, copii, să avem grijă ce scoatem pe gură. Odată spuse cuvintele, acestea nu pot 
fi retrase înapoi, cum nici pasta de dinţi nu mai poate fi băgată în tub după ce am scos-o. Aveţi grijă 
ce spuneţi când vorbiţi, ca nu cumva vorbele voastre să vă facă rău mai târziu.  
 

RUGĂCIUNE:  
Aduceţi copiii în scurte rugăciuni prin care să ceară şi ei cu voce tare—doar cei ce doresc-   putere  
să vorbească întotdeauna aşa cum doreşte Dumnezeu de la ei.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

• Luaţi de la pag. 8 întrebările recapitulative. 
• Puneţi într-un ciorap nou, sau un săculeţ,  boabe de fasole sau orez, 

apoi legaţi-l ca să poată fi folosit pe post de minge.  
• Pregătiţi un coş sau o cutie.  

 

OBIECTIVE :  Copiii să recapituleze prin joc cele învăţate la oră.  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE OR Ă: 

MATERIALE: 
•Un săculeţ sau ciorap 

•Boabe de fasole sau 

orez 

•Un coş sau cutie 

•Întrebări recapitulative, 
pag. 8 

1. Chemaţi pe rând câte un copil în faţă.  
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2. Daţi copilului săculeţul cu boabe de fasole sau orez şi ţineţi un coş sau o cutie sus, la nivelul 
 copilului, dar la o distanţă de un metru jumate de copil.  

3. Copilul aruncă săculeţul în coş.  

4. Dacă reuşeşte, şi săculeţul intră în coş, va răspunde la o întrebare.  

5. Dacă nu reuşeşte, este obligat să facă ceva drept pedeapă. Pedeapsa să fie dată de colegi.  
 Exemplu: să sară într-un picior, să să strige etc. 

6. Fiecare copil va face acelaşi lucru până ce toţi copiii au aruncat la coş cel puţin o dată.  

 

 

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

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE OR Ă: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

MATERIALE: 
• Farfurii din carton sau  

cercuri de carton 
• Hârtie colorată roşie 
• Foarfece 
• Scotch 
• Creioane/Carioci negre 

• Tăiaţi dreptunghiuri de hârtie roşie de 9x5 cm pentru limbă. 

• Dacă nu aveţi farfurii cartonate, faceţi cercuri din carton, de 
mărimea unei farfurii normale. 

1. Fiecare copil va primi o farfurie de carton sau un cerc din carton. 

2. Copiii vor decupa din dreptunghiul de hârtie roşie o limbă. Dacă nu 
pot, faceţi dvs. asta. 

3. Copiii vor desena o gură de mărimea limbii făcute de ei, vezi 
imaginea alăturată.   

4. Copiii vor face o tăietură pentru a putea introduce limba în farfuria 
de carton, ca în imaginea alăturată - linia roşie.  

5. Copiii introduc limba prin tăietura făcută anterior şi o vor lipi cu 
scotch pe spatele farfuriei.  

6. Copiii vor face doi ochi din alt tip de hârtie sau îi vor desena pur şi 
simplu pe farfurie, apoi vor desena şi părul, vezi imaginea finală sus. 

ATENŢIE: Tot ce nu pot face copiii, ajutaţi-i dvs.   
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VIZUALE  LECŢIA BIBLIC Ă 
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ÎNTREBĂRI: 

1. Cum s-a numit omul din povestirea biblică de azi? 

2. Care este versetul biblic de azi? 

3. Trebuie să avem grijă ce vorbim? De ce? 

4. Care este versetul biblic de azi? 

5. Iefta a fost trist sau fericit pentru că a vorbit fără să gândească? 

6. Cum s-a simţit familia lui Iefta? 

7. Cine a suferit cel mai tare din cauza lui iefta? 

8. Care este versetul biblic de azi? 

9. Cum se pot întoarce vorbele noastre să ne facă rău? 

10. Ce se întâmplă cu pasta de dinţi odată scoasă din tub? 
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