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 PERSOANE: 

• 3 

 

• În acest set de lecții ,,Creșterea spirituală 2” vom învăța progresiv despre 
creșterea spirituală a unui om. În această lecție, copiii vor înțelege că atunci 
când noi primim pe Domnul Isus în viața noastră, Dumnezeu schimbă după 
voia Lui modul nostru de a gândi și a trăi, ceea ce ne duce către o creștere 
spirituală frumoasă. 

• Aşa cum v-aţi obişnuit deja, vă oferim şi în acest material o lecţie biblică, 
jocuri, aplicaţii practice, idei de lucru manual ş.a.m.d.  

• Deschideți lecția cu câteva cântecele de laudă și închinare, apoi faceți o 
scurtă rugăciune de început. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Acest moment introduce lecția biblică care ne vorbește despre 
cum înnoiește Dumnezeu mintea celor ce primesc pe Domnul Isus în viața lor, 
ca să trăiască frumos, curat, după voia Sa. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

• Pregătiți toate materialele. 
• Faceți într-o farfurie puțin noroi din apă amestecată cu pământ.  
• Puneți într-un pahar apă cu puțin clor.  
• Faceți o repetiție înainte de lecție ca să vă reușească la lecție, respectând 

pașii de pe parcursul scenariului. 
• Vorbiți cu cineva să vină să joace rolul bunica pentru scurt timp și o altă  

persoană să facă rolul unui copil, vezi scenariul de mai jos.  

SCENARIU: 
Intră bunica, lovindu-se de toate și făcând mare gălăgie până ajunge înăuntru: 
ÎNVĂȚĂTOR:  Bunica! Ce faci, bunica? Ai venit iarăși la noi! 
BUNICA:  Da, am trecut pe aici! Uf, ce greu a fost drumul! 
ÎNVĂȚĂTOR:  Vino, aici! Așează-te bunica! Se așează pe scaun lângă o masă. 
BUNICA:  Ah, acum e mai bine! Mulțumesc! Mi-a fost dor de voi! 
ÎNVĂȚĂTOR:  Mă bucur că ați trecut pe aici să ne vedeți!  
Intră în fugă și ,,plângând” o persoană cu rol de copil. Are în mână un ciorap alb 
pe care   l-a introdus, exact înainte de a intra, în farfuria cu apă și pământ.   
ÎNVĂȚĂTOR:  Da, Mihai? Ce s-a întâmplat? Ai întârzial la lecție!  
COPIL:  Am întârziat, pentru că uite ce mi s-a întâmplat! Un copil m-a 

împins și am căzut cu piciorul în noroi. Și uite ce s-a întâmplat! 
Era ciorapul meu preferat! Era nou! Acum e tot murdar și urât! Nu vreau 
să fie așa! 

ÎNVĂȚĂTOR:  Bunica, ai o idee să ne ajuți?  
BUNICA:   Oh, sigur că da. Aveți puțină apă și un lighean? 
Învățătorul aduce apa cu clor și un lighean. Bunica introduce ciorapul în lighean preț de 
câteva secunde, îl scoate, îl stoarce și îl scutură: 
BUNICA:   Gata, murdăria a dispărut! 
ÎNVĂȚĂTOR:  E ca nou! 
COPIL  fericit:  Da, ciorapul meu arată ca nou!  
BUNICA:  A, trebuie să plec!  
ÎNVĂȚĂTOR:  Mulțumim mult, bunica, pentru ajutor! 
BUNICA:  Cu plăcere. La revedere! Iese  
ÎNVĂȚĂTOR:  Hm, ce interesant! Ciorapul a fost murdar, dar bunica l-a curățat. E 

ca nou. A fost parcă reînnoit. Asta mă duce cu gândul la ceea ce face 
Dumnezeu cu mintea noastră atunci când îl primim pe Domnul Isus 
în viața noastră. El înnoiește mintea noastră, deoarece schimbă 
gândirea și trăirea noastră ca să fie după voia Lui. Despre asta vom 
învăța astăzi, copii! 

 
 
  

 

• În timp ce realizați dialogul, veți face și prezentarea. 

MATERIALE: 

• Un ciorap alb 

• Pământ 

• Apă 

• Farfurie 

• Pahar  

• Apă cu puțin clor 

• Lighean mic 

• Costum bunica 
Opțional: 

• Sferturi de coli A4 de 
hârtie, un sfert de copil 

• Creioane/pixuri 

• Tablă albă 

• Marker 
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1. În timp ce povestiți, arătați și imaginile, vezi instrucțiunile de pe parcursul prezentării.  
2. Țineți imaginile unele sub altele în ordine. După ce le folosiți, puneți-le în spatele imaginilor 

nefolosite încă, nu pe masă, ca să nu distrageți atenția copiilor. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Această secțiune are drept scop să îi ajute pe copii să 
înțeleagă ce înseamnă schimbarea gândirii făcută de Dumnezeu pentru un om 
mântuit. 

TEXTE BIBLICE:  Faptele Apostolilor 10:1-48 (Petru și Corneliu) 

• Faceți copii xerox imagini, pag.8-9. 
• Decupați și lipiți pe jumătăți de coli A4  de hârtie. 

MATERIALE: 

• Copie xerox       
imagini, pag. 8-9 

• Jumătăți de coli 
A4 de hârtie 

• Lipici 
 

1. Spuneți copiilor: Ca să vă ajut să începeți să vă gândiți la ceea ce 
vrea Dumnezeu să învățăm astăzi, am un mic puzzle pentru voi.  

2. Dați fiecărui copil o bucată mică de hârtie. Copiii să lucreze singuri 
sau în grupuri. 

3. Copiii trebuie să scrie numerele de la 1 la 5.  
4. Desenați pe o tablă albă floarea de alături în care veți scrie, în fiec-

are petală, litere așa cum se vede.  
5. Explicați copiilor că există 5 cuvinte misterioase în floare, câte unul 

în fiecare petală. Literele cuvintelor sunt în petale, dar nu în ordinea 
corectă. Iar din fiecare petală lipsește litera care se află în mijloc, în 
pistilul florii.  

6. Copiii singuri sau în grupuri mici trebuie să încerce să găsească 
cele 5 cuvinte misterioase.  

7. După câteva minute de lucru, citiți răspunsurile corecte de mai jos.  
8. Spuneți copiilor să fie atenți la aceste cuvinte pe parcursul lecției. 

Copiii vor bate din  palme când vor auzi aceste cuvinte pe parcursul 
lecției.  

 
RĂSPUNS PUZZLE: 
1. mintea    
2. innoirea   
3. gandirea     
4. noua      
5. sfant 

OPȚIONAL: O activitate suplimentară pentru clasele 4 în sus: 

POVESTIREA BIBLICĂ: 

Astăzi vă voi povesti despre Petru, ucenicul și apostolul de mai târziu al lui Isus, 
imagine 1.  
 
Dumnezeu a dorit să lucreze mult la caracterul lui Petru, să schimbe gândirea și 
trăirea lui de până atunci și să le înnoiască chiar. Așa că, Dumnezeu i-a dat o vedenie, 
adică un fel de vis cu ochii deschiși. Și pentru că lui Pavel i se făcuse foame, a vrut să 
mănânce. Dar chiar atunci Domnul a făcut să i se arate cerul deschis. Și un vas mare, 
ca o față de masă, se cobora din cer pe pământ. În ea se aflau tot felul de animale, 
târâtoare și păsări care le erau interzise evreilor de Dumnezeu să fie mâncate, 
imagine 2.  
 
Domnul i-a cerut atunci lui Pavel să se ridice să mănânce. Dar Petru nu a vrut să 
mănânce. Cum să mănânce el mâncare necurată?Atunci Domnul a insistat a doua 
oară, spunând că ceea ce El a curățit nu mai este necurat. Dumnezeu a spus acest 
lucru de trei ori, apoi vasul a fost ridicat iarăși la cer. Petru nu a înțeles la început ce 
înseamnă sensul acestei vedenii, dar îndată Domnul i-a arătat ce vrea să însemne.  

1

2
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Atunci la Petru au venit niște bărbați, imagine 3, trimiși de un soldat roman și 
temător de Dumnezeu, pe nume Corneliu. Domnul i-a vorbit prin Duhul Sfânt și i-a 
cerut lui Petru să meargă împreună cu bărbații aceia la Corneliu. Soldatul nu era 
evreu, era roman. În mod normal nu era îngăduit ca un evreu să aibă prietenie cu 
cei din alt neam, deoarece erau considerați necurați. Dar Duhul Domnului l-a 
înștiințat pe Petru prin acea vedenie, că trebuie să renunțe la vechea gândire și să 
meargă, deoarece El are un plan mare cu ei.  
 
Când Petru a ajuns la Corneliu, acesta s-a bucurat mult și s-a plecat înaintea lui, 
imagine 4. Dar Petru nu l-a lăsat, spunând că și el este tot un om. Apoi Petru le-a 
vorbit tuturor de acolo despre vedenia sa prin care Dumnezeu i-a cerut să vină la ei. 
Și a început să predice despre Domnul Isus care iubește deopotrivă pe toți oamenii, 
indiferent de neamul din care se trag și cum Domnul dorește să ofere iertarea 
păcatelor și mântuirea Lui tututor acelora care cred în El, indiferent de rasă sau 
neam, imagine 5.   
 
Oamenii au ascultat cu mare atenție și au fost mișcați când au înețeles că și lor le 
este oferită iertarea păcatelor și că mântuirea este oferită deopotrivă și neamurilor, 
nu doar evreilor. Și au fost botezați în numele Domnului Isus, imagine 6.  

CONCLUZIE: 

Când noi îl primim pe Domnul Isus în viața noastră prin nașterea din nou, 
Dumnezeu înnoiește mintea și trăirea noastră. El o schimbă complet. Dacă Petru 
până atunci avea niște reguli stricte privitor la alte popoare și nu s-ar fi întovărășit 
cu ei, acum Dumnezeu a schimbat gândirea lui și l-a trimis în locuri pe care 
altădată nu le-ar fi acceptat. Așa, oamenii aceia au auzit despre dragostea lui 
Dumnezeu, despre iertarea de păcate și mântuire. Da, Dumnezeu ne dă o gândire 
nouă și o trăire după voia Lui, atunci când El devine Stăpânul vieții noastre, și ne 
crește tot mai mult spiritual.  
 

3

4

6

5

 

OBIECTIVE: Copiii să învețe un verset biblic nou, care ne vorbește 
despre nașterea din nou și înnoirea făcută de Dumnezeu.  

MATERIALE: 

• 14 Coli A4 de hârtie 

• Cariocă roșie și verde 

• Minge 

• 2 Cutii 

• Cronometru sau telefon cu 
cronometru 

 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

• Faceți două seturi în două culori, roșu și verde, cu părți din versetul 

biblic. Fiecare set va avea 7 părți, deci vor fi șapte foi. 

 Scrieți pe două foi (una roșu și una verde): ,,El ne-a mântuit...”  

 Scrieți pe două foi (una roșu și una verde): ,,prin spălarea”  

 Scrieți pe două foi (una roșu și una verde): naşterii din nou  

 Scrieți pe două foi (una roșu și una verde): şi prin înnoirea 

 Scrieți pe  două foi (una roșu și una verde): făcută de  

 Scrieți pe  două foi (una roșu și una verde): Duhul Sfânt...   

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 El ne-a mântuit... prin 
spălarea naşterii  din 
nou şi prin înnoirea 

făcută de Duhul Sfânt...   
 Tit 3:5 

1. Faceți două echipe, roșu și verde. 

2. Copiii din fiecare echipă vor sta în șir indian. 

3. Puneți cele două cutii 

4. Stabiliți un spațiu de la șirul indian și până la cutiile cu părți din versetul biblic. 

5. Dați mingea primului copil din șir. 
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6. Când spuneți start, copiii vor sări cu mingea susținută între genunchi până la cutia cu versetul 
 biblic. 

7. Dacă mingea nu a căzut, copilul, care a ajuns la cutie, ia o hârtie din cutie, ia mingea în mână și 
o aduce la grup iar următorul din șirul indian continuă la fel.  

8.    Dacă mingea a căzut pe parcurs, copilul se întoarce fără să ia o hârtie și dă mingea    
următorului coleg din șirul indian. 

9. Se continuă în același fel până ce toate hârtiile au fost duse de la cutie la echipă.  
10. Apoi echipa încearcă să pună în ordine cuvintele ca să compună corect versetul biblic. 
11. Prima echipă care a reușit să facă totul repede și corect câștigă. Cealaltă echipă se oprește.  
12. Toți copiii se așează la loc. 
13. Explicați ce înseamnă acest verset, anume că Dumnezeu ne oferă mântuirea prin spălarea 

păcatelor prin sângele Domnului Isus. Astfel noi suntem născuți din nou și odată cu        
nașterea din nou Dumnezeu schimbă gândirea și trăirea noastră, adică ne înnoiește prin                      
Duhul Său cel Sfânt. 

14. Alegeți șapte copii din echipa câștigătoare să vină în față.  
15. Fiecare copil dintre cei șapte ia o hârtie cu părți din verset și   
        se așează în ordine cu fața la restul clasei.    
16. Se reptetă de trei ori versetul biblic cu toți copiii. 
17. Câte doi copii renunță pe rând la foile lor și versetul este spus, inclusiv părțile care                   

nu se mai văd.  
18. Faceți la fel până ce nu mai aveți nicio foaie la vedere.   

 
JOC:  INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
1. Formați din nou cele două echipe de mai devreme. 
2. Echipele trebuie să spună pe rând versetul biblic, dar doar câte doi sau trei copii o 

dată. 
3. Cronometrați și notați de fiecare dată timpul în care a fost spus versetul. 
4. Faceți la fel cu fiecare echipă până ce toți copiii au apucat să spună versetul cel 

puțin o dată.  
5. La sfârșit, adunați timpul pentru fiecare echipă.  
6. Echipa cu cel mai scurt timp acumulat pe tot parcursul acestui joc câștigă. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 

OBIECTIVE: Copiii să înțeleagă practic ce înseamnă transformarea pe care 
ne-o face Domnezeu, prin exemplul omidei și a fluturelui. 

MATERIALE: 
 
• Plastilină 
 

Ați auzit vreodată povestea despre omida care se trensformă în fluture? Faceți în fața copiilor 
o omidă din plastilină și, în timp ce povestiți, arătați cum se târăște ea. Ei da, atâta vreme cât 
ea se numește omidă, arată ca un vierme care se târăște încet-încet pe scoarța copacilor. Ea are 
o viață simplă: toată ziua se târăște prin copac și mănâncă frunze de copac. Toată viața ei stă 
cam în același loc și face același lucru. Credeți că e ușor să fii omidă? Sau oare e plăcut? Dar 
interesant, este oare? V-ar plăcea să fiți omidă?  
 
Dar, știți? Vine un moment în viața acesteia când ea își face un cocon. Cu alte cuvinte, se 
înfășoară singură în niște fire create de ea și arată ca o gogoașă mică. În fața copiilor, 
înfășurați omida în plastilină, ca și cum ar fi un cocon dar să lăsați o gaură ca să puteți scaote 
omida mai târziu. Spuneți: Acesta este un cocon. Omida stă o vreme în cocon și apoi, ce 
credeți că se întâmplă cu ea? Se transformă în fluture. Scoateți omida din cocon, și faceți 
aripioare pentru ea ca să devină fluture. Cum este și cum arată un fluture spre deosebire de 
omidă? Da, este mai frumos și poate zbura unde vrea el. Un fluture vede multe lucruri noi, 
pentru că el privește de sus în jos spre deosebire de omida care se târăște doar pe jos. Vedeți? 
Aceeași omidă care se târa, odată ce a fost transformată în fluture, ea ajunge să zboare. 
Transformarea lui a fost ceva mai bine sau mai rău? Desigur, a fost ceva foarte bine.  
 
Știți? Și noi suntem așa. Până să îl primim pe Domnul Isus în mintea noastră, noi suntem ca o 
omidă. Suntem foarte limitați și nu cunoaștem lucrurile mari și frumoase pe care le-a pregătit 
Dumnezeu pentru noi. După ce îl primim pe Domnul Isus în viața noastră, Dumnezeu  vrea să 
transforme și mintea noastră și să gândim asemenea unui fluture: să ne gândim la lucrurile pe 
care le-a pregătit Dumnezeu pentru noi și să ne bucurăm.  
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CONCLUZIE: Atunci când primim pe Domnul Isus în viața  noastră, Dumnezeu vrea să schimbe 
modul nostru de a gândi la fel cum a făcut cu Petru. Trăirea după voia Lui ne duce către o creștere 
spirituală frumoasă. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 

OBIECTIVE: Copiii să recapituleze prin joc tot ceea ce au învățat în 
această lecție despre scrimbarea minții și trăirii pe care ne-o face Dumnezeu 
atunci când Îl primim pe Domnul Isus în inima. 

• Luați atâtea jumătăți de coli A4 de hârtie câți copii sunt la lecție. 
• Lăsați câteva foi albe. Acestea vor reprezenta 500 de puncte. 
• Faceți câteva coli pe care veți face un semnul exclamării. Acestea vor 

reprezenta 300 de puncte. 
• Cu o cariocă, scrieți pe câte o foaie doar un cuvânt care să aibă legătură cu 

lecția. Exemplu: bunica,  Petru,  animale, vizitatori, vis, Corneliu, botez, 
mântuire, schimbare, a predica, a mânca. Acestea vor reprezenta 200 de 
puncte. 

• Lipiți cu scotch sub fiecare scaun o foaie care poate fi simplă, cu semnul 
exclamării sau cu un cuvânt pe ea.  

• Faceți cocoloașe mici din hârtie de culoare verde și roșu, atâtea cocoloașe 
câți copii aveți la clasă.  

• Puneți toate cocoloașele într-o pungă sau cutie. 
•    Opțional, dacă nu aveți hârtie colorată, faceți un X mare verde pe unele    
      cocoloașe de hârtie albă și un X mare roșu pe alte cocoloașe. 

PREZENTARE: 

1. Copiii vor sta pe scaunele lor, fără să știe că sub ele, chiar sub șezut, sunt lipite niște hârtii. 
2. Veți da fiecărui copil să extragă din pungă/cutie un cocoloș (verde/roșu sau cu X verde/roșu).  
3. Alegeți un copil, băiat sau fată, să vină în față și stea cu spatele la clasă. 
4. Când spuneți start, copiii vor da din mână-n mână, de la unii la alții, cocoloșul de hârtie.  
5. Când spuneți stop, toți copiii trebuie să aibă în mână un cocoloș, roșu sau verde.  
6. Veți spune că cei ce au verde vor forma echipa verde, iar cei ce au rămas cu un cocoloș roșu vor 

forma echipa roșie.  
7. De-acum, copiii trebuie să păstreze acel cocoloș până la sfârșitul jocului. 
8. Copilul din față rămâne cu cocoloșul ales de el. După ce ați spus stop, copilul strigă un nume din 

clasă.  
9. Copilul strigat se ridică în picioare, iar cel din față se duce și ia hârtia de sub el.  
10. Dacă hârtia este goală, trebuie să răspundă la întrebarea: Ce ai reținut tu din această lecție ca 

să poți pune în practică? Valoarea acestei întrebări este de 500 de puncte. Atât întrebarea cât 
și valoarea sunt valabile pentru toate hârtiile goale. Dacă hârtia are un semn al exclamării, 
copilul trebuie să spună versetul biblic pentru 300 de puncte. Dacă pe hârtie este un cuvânt, 
trebuie să spună la ce anume din lecție face referire acel cuvânt, pentru 200 de puncte.  

11. După ce a răspuns, copilul din față arată cocoloșul său de hârtie, iar punctele vor fi trecute la 
echipa indicată de culoarea aceluia. Apoi, înainte să plece la loc, spune un alt nume.  

12. Toți copiii din sală ridică cocoloșul la vedere.  
13. Copilul ales trebuie să meargă la scaunul cuiva din echipa adversă (adică la cineva care are 

cealaltă culoare de cocoloș, nu ca a lui). Va lua hârtia de sub acela și va răspunde în funcție de 
ceea ce indică hârtia. Apoi se notează punctele la echipa sa, nu a celui de sub care a fost luată 
hârtia. 

14. Dacă sub scaunul ales, al unui copil din echipa adversă, nu mai e nimic, se vor primi 0 puncte.   
15. Notați la vedere pentru fiecare echipă punctajul, de fiecare dată când se răspunde la o cerință de 

pe hârtia luată de sub un scaun.  
16. Jocul se continuă în același mod.  
17. La final, adunați punctajul și câștigă echipa cu cele mai multe puncte.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

MATERIALE: 

• Cocoloașe mici din hârtie 
de culoare verde și roșii  

• Jumătăți de coli A4 de 
hârtie.  

• Cariocă 

• Scotch 

• Tablă și marker sau coli A4 
lipite ca o tablă 

• Pungă cadou/cutie 

X X 

sau 
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PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Copiii să realizeze un obiect care să le amintească 
despre cele învățate la lecție în legătură înnoirea minții care duce la o 
creștere spirituală  frumoasă. 

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Dați fiecărui copil un șervețel, colorat dacă se poate. 
 
2.   Copiii îl vor tăia sub formă de fluture, imag 1.  
 
 
 
3.     Copiii vor forma 3 bile din plastilină din care vor face corpul omizii. 
 
 
 
4. Copiii vor face ochi pentru omidă cu hârtie albă și un creion  negru.  
 
 
5.    Copiii vor apăsa puternic ochii pe capul fluturelui. 
 
 
 
6.    Copiii vor plasa omida în centrul șervețelului pentru a forma fluturele. 
 
 
7. Dați fiecărui copil o rolă de la hârtia igienică.  
       (Opțional, pot colora.)  
 
 
8. Copiii vor lipi versetul la coconul fluture.    
 
 
 
9. Arătați copiilor cum să îndoiți fluturele astfel încât să intre în  
    rolă.   
 
    

• Faceți copii xerox pag. 10. 

• Faceți un model ca să știți exact ce aveți de lucrat cu copiii.  

Decupați șervetel  

ca în imagine 

plastilină 

MATERIALE:  

• Șervețele albe, unul de 
copil 

• Copii xerox pag. 10 

• Lipici pentru fiecare copil 

• Creioane colorate 

• Foarfece, una de copil 

 El ne-a mântuit... prin spălarea naşterii  din nou şi 
prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt...   
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