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SCOPUL LECŢIEI:   
 

Copiii să înveţe că aşa cum Debora l-a încurajat pe Barac să  
asculte de Dumnezeu şi să meargă înainte în lucrarea lui, şi ei pot    
avea parte de încurjare sau pot să încurajeze pe alţii prin viaţa 
lor, slujind astfel pe Dumnezeu.     
 

TEXT BIBLIC: Judecători 4:1-16 

VERSET BIBLIC: Evrei 10:24 

ŞCOLARI  

Eroi cu credinţă 2, VT 

 

 

Drepturile de autor aparţin organizaţiei A.G. - SUA.  

Acest material poate fi folosit GRATUIT la școala biblică pentru copii sau la orele de religie.  

Este INTERZISĂ REPRODUCEREA ŞI COPIEREA, sub orice formă, în vederea comercializării 

sau a altor scopuri (website, DVD, CD, Radio -TV sau diferite alte publicaţii).   

Pentru mai multe informații: kidzromania@gmail.com  
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OBIECTIVE:Copiii să înţeleagă prin exemplul Deborei, care l-a încurajat pe 

Barac să asculte de Dumnezeu, că şi ei pot avea parte de încurajare sau pot să  

fie ei înșiși o încurajare pentru alţii. 

INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

TEXT BIBLIC: Judecători 4:1-16 

 Faceţi copii xerox scenariu, pag. 3-4. 

 Vorbiţi cu trei persoane tinere, doi băieţi şi o fată, să vină la oră și să joace 

un rol, vezi scenariul. Persoana care este reporter ar fi bine să fie aceeaşi 

care a fost reporter şi la lecţia Ghedeon. Dacă nu e disponibilă, schimbaţi numele 

reporterului Andrei Gheorghescu într-un alt nume. 

 Repetaţi înainte de oră sceneta, aşa încât să poată fi interpretată cursiv în timpul lecţiei. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL  OREI: 

 Reporterul ţine microfonul către cei doi invitaţi ai săi. Personajele Barac şi Debora se aşează cu 
faţa la reporter dar şi la copii. Debora se află lângă reporter, iar Barac lângă Debora.  

 

MATERIALE: 

1 Microfon 
Costumaţii improvizate 
specific timpurilor  din 
VT 

Copii xerox scenariu, 
pag. 3-4 

Microfon confecţionat 
înainte de oră 

 
 

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

OBIECTIVE: Lecţia Introductivă are drept scop să introducă tema lecţiei, 
anume că noi putem şi trebuie să ne încurajăm unii pe alţii, mai ales când vine 
descurajarea în a asculta de Dumnezeu şi a-i sluji pe semeni.   

INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Puneţi apă într-un borcan, iar în apă un morcov crud, proaspăt. 
 Ascundeți borcanul acesta, să nu fie la vedere. 
 Pregătiţi un alt borcan cu apă şi un morcov uscat. Nu puneţi încă 

morcovul uscat în apă.  

 
1. Spuneţi: Câţi dintre voi aveţi morcovi acasă, în lada de legume? 
2. Scoateţi morcovul uscat şi spuneţi: Aţi mai văzut vreodată un            

morcov uscat, ca acesta, sau o altă legumă uscată? Oare de ce s-a 
uscat așa? Știți de ce? Pentru că imediat ce sunt culeşi, morcovii 
trebuie să fie păstraţi la răcoare şi umezeală, ca să rămână proaspeţi. Ce se  
întâmplă dacă rămân mult timp în soare? Își pierd seva și se usucă, deoarece 
au în compoziţia lor o mare cantitate de apă. Iar fără apă, se usucă şi mor. Știți, copii, uneori și 
oamenii sunt la fel. Suntem trişti, fără chef şi ne ofilim dacă suntem mereu descurajaţi. De ce? 
Pentru că, la fel cum apa meține seva într-un morcov, ca să nu se usuce, sunt lucruri care și pe 
noi ne pot înviora atunci când suntem descurajați: o vorbă bună, un gest de amabilitate, o mână 
întinsă ca ajutor, un zâmbet etc. Aceste încurajări ajută de cele mai multe ori, deoarece fac să ne 
simţim din nou plini de viaţă. Sau noi putem să fim pentru alții o încurajare.  

3. 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 uscat se poate umple iarăși de apă, doar  dacă este pus 
în apă.   

4. Scoateţi borcanul cu morcovul proaspăt pregătit înainte de oră. ATENŢIE! Borcanul cu               
morcovul uscat îl veți pune în acelaşi loc unde se află ascuns borcanul cu morcovul crud. 
Vedeți, copii, acest morcov nu este uscat, deoarece este plin de apă. Ce legătură au acești 
morcovi cu lecția noastră biblică? Astăzi vom învăţa despre un conducător de armată care se 
simţea tare descurajat. Însă o altă persoană, o femeie a lui Dumnezeu, l-a încurajat și l-a ajutat să 
asculte de Dumnezeu pe toată perioada luptei. Haideți să auzim povestirea biblică!  

MATERIALE: 

 1 Morcov proaspăt  

 1 Morcov uscat (sau 
salată, sau orice  
legumă ce se usucă 
uşor la soare) 

 2 Borcane transparente 

 Apă 
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SCENARIU SCENETĂ: 
 
 
REPORTER:   Bună ziua. Sunt Andrei Gheorghescu, corespondent pentru CUEL TV, şi am invitat 
  azi aici alţi doi oameni minunaţi, consideraţi pe bună dreptate eroi ai Vechiului        
  Testament. Ei s-au întors dintr-o grea bătălie şi ne aduc vestea excepţională că sunt 
  învingători. Ei au înţeles cât de mult face încurajarea pentru a deveni un     
  învingător. Aşadar, mă bucur să vi-i prezint pe Barac, un conducător de oști,  
  şi pe Debora, proorociță și judecătoare în Israel. Bun venit! 
  
DEBORA:  Bună ziua şi mulţumim pentru invitaţie.  
 
BARAC:  Ne bucurăm să fim alături de voi, ca să vă putem povesti despre evenimente trăite de 
  noi, dar despre care voi puteți citi în Biblie.  
 
REPORTER:  Şi noi ne bucurăm să fiţi aici cu noi. Spune-ne, Debora, mai multe despre tine și ce 
  înseamnă mai exact să fii proorociţă în Israel, în Vechiul Testament? 
 
DEBORA:  Da, eu sunt din perioada Vechiului Testament. Și am o comunicare mai specială cu 
  Dumnezeu. El îmi spune personal lucruri pe care să le transmit din partea Lui   
  poporului Său. De asemenea, sunt chemată să fiu un exemplu de ascultare și         
  supunere față de Dumnezeu pentru popor; ce spun să și trăiesc. În acelaşi timp eu 
  sunt şi judecătoare în popor. Ajut oamenii să-şi rezolve neînţelegerile dintre ei. 
 
REPORTER:  Deci, o proorociţă transmite oamenilor mesajul lui Dumnezeu, le dă un exemplu bun 
  şi îi încurajează să asculte de Dumnezeu.  
 
DEBORA: Da.  
 
REPORTER:  Motivul pentru care v-am invitat aici, este pentru că ştim că poporul evreu a fost  
  încercat timp de 20 de ani de Iabin, regele Canaanului. Dumnezeu i-a permis acestui 
  rege să  domnească peste Israel ca o pedeapsă pentru neascultare. Dar israeliţii s-au 
  căit de păcatul lor şi L-au chemat pe Dumnezeu ca să-i izbăvească. Aşa e? 
 
DEBORA:  Perfect adevărat. Poporul nostru s-a îndepărtat mult de Dumnezeu. Dar când ne-am 
  căit, Domnul Şi-a arătat mila faţă de noi şi ne-a ajutat. Domnul mi-a spus mie că l-a 
  ales pe Barac să conducă armata.  
 
REPORTER: Şi cum a fost, Barac, în luptă?   
 
BARAC:   Debora mi-a spus că Dumnezeu voia ca eu să iau zece mii de oameni din seminţiile 
  lui Zabulon si Neftali şi să lupt împotriva armatei regelui Iabin, condusă de         
  generalul Sisera. Armata sa era puternică, cu nenumăraţi solaţi. Aveau şi 900 care de 
  fier.  
 
DEBORA: Dar Dumnezeu mi-a spus că a sosit ziua când dă pe Sisera în mâinile lui Barac. El a 
  spus: ,,Domnul merge înaintea ta!” 
 
BARAC: Mi-e ruşine să recunosc, dar mi-a fost teamă să merg. Aveam nevoie ca cineva să mă 
  încurajeze continuu pentru a face aceasta. Iar Debora m-a însoţit în luptă ca să fie o 
  încurajare pentru mine din partea lui Dumnezeu.  
 
REPORTER: Cum a decurs lupta?  
  
BARAC:  Dumnezeu a creat panică şi confuzie în armata lui Sisera. Atunci Dumnezeu                      
                           a dat putere armatei israelite să nimicească inamicul cu suliţele. 
 
REPORTER:   Ce victorie! Ce înseamnă această bătălie pentru Israel, Debora? 
 
DEBORA:  Pentru că Barac şi soldaţii au ascultat de porunca lui Dumnezeu, întreaga naţiune e 
  acum liberă.  
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BARAC:  Şi Sisera, generalul armatei duşmane, a fost ucis şi el în luptă. 
 
DEBORA:        A fost o zi de glorie pentru Israel. Armata inamică a fost înfrântă.  
 
REPORTER:  Ce încurajare! Voi sunteţi o mare încurajare pentru noi azi să nu cedăm în a lupta 
  când suntem descurajaţi, să căutăm să ne apropiem de oameni care pot fi o                 
  încurajare din partea lui Dumnezeu, sau chiar noi înșine să ne încurajăm unii pe alţii 
  în a asculta de Dumnezeu.  
 
BARAC:  Da. Datorită exemplului şi încurajării Deborei, evreii sunt în sfârşit liberi 
  după 20 de ani.  
 
DEBORA:  Toţi avem nevoie să fim încurajaţi. 
 
REPORTER:  Vă mulţumim că v-aţi făcut timp şi pentru noi. 
 
DEBORA:  Şi noi mulţumim pentru invitaţie. 
 
REPORTER:  Sunt reporterul CUEL TV, Andrei Gheorghescu, şi v-am prezentat alţi doi eroi pe 
  care îi puteţi cunoaşte mai bine din Biblie.  

CONCLUZIE:   Debora a fost o mare încurajare pentru Barac. Ea l-a motivat să asculte de 

Dumnezeu, iar acest lucru a adus un mare bine pentru întregul popor. Şi noi astăzi trebuie să căutăm 

încurajare la oamenii credincioși lui Dumnezeu sau noi înșine să aducem încurajare celor descurajați 

de lângă noi, printr-o vorbă bună, o faptă bună, un zâmbet, o rugăciune, un verset din Biblie, iar lista 

de încurjări poate continua. Dumnezeu să ne ajute! 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

JOCUL este OPȚIONAL: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 

 

OBIECTIVE: Copiii să înveţe versetul biblic care spune 
că noi trebuie să ne îndemnăm sau să ne încurajăm la fapte 
bune. 

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI  

1. Pentru a învăţa mai uşor pe copii versetul    
       biblic de azi, folosiți-vă de următoarele mişcări:  
  Să veghem unii asupra altora... - bateţi   
                         cu palmele pe picioare. 
  ca să ne îndemnăm... - bateţi din palme. 
    la dragoste... - mişcaţi în sus mâna dreaptă. 
  şi la fapte bune - mişcaţi în sus mâna stângă. 
  Evrei 10:24 - ţineţi palmele în formă de carte. 
2.   După ce copiii au învăţat mişcările, grăbiţi ritmul din ce în ce mai 

tare. 
3.   Repetaţi astfel versetul de vreo 4-5 ori.   

Daţi o pălărie unui copil. Când spuneţi start, copiii vor da din mână în mână pălăria până 

ce spuneţi stop. Copilul care are pălăria în mână o ridică cu mâna dreaptă cât de sus poate 

şi o scutură uşor. Apoi se ridică şi spune versetul biblic împreună cu vecinul din stânga 

sau dreapta. Ceilalţi copii aplaudă. Jocul se joacă atât cât vă permite timpul, dar să apuce 

toţi copiii să spună versetul.  

    MATERIALE: 

 Pălărie 

 

Să veghem unii asupra 
altora, ca să ne îndemnăm 

la dragoste şi la fapte  bune.                      

                   Evrei 10:24 
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Exemple: 

1. Cora a observat că Ioana, care venea mereu la biserică, nu a mai venit de  aproape o lună. Ce 

 ar putea face Cora pentru a o încuraja pe Ioana să vină din nou în Casa lui Dumnezeu? 

2.  Alex şi Sebi sunt colegi în clasa a cincea. Alex, care citeşte în fiecare zi din Biblie, a 

 aflat că Sebi, împreună cu care merge în fiecare săptămână la biserică, nu citeşte aproape 

 deloc din Biblie. Ce ar putea face Alex pentru a-l încuraja pe prietenul său să citească 

 Cuvântul lui Dumnezeu? 

3. Daniela este entuziasmată de fiecare dată când spune cuiva despre Isus. Prietenei sale, 

 Amalia, îi este frică să nu râdă lumea de ea atunci când Îl mărturiseşte pe Hristos, aşa că se 

 fereşte de aceasta. Cum ar putea Daniela să o încurajeze pe prietena ei să spună altora despre 

 dragostea Domnului Isus? 

4.  Mihai este creştin, dar deseori este invidios pe ceea ce au alţii. Darius e prietenul lui cel mai 

 bun, şi foarte des Mihai se plânge în faţa lui că alţii au lucruri mai frumoase decât el. Cum ar 

 putea Darius să-l încurajeze să îl slujească pe Dumnezeu prin atitudinea sa, în loc să îi  

 invidieze pe ceilalți? 

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 

1. Împărţiţi copiii în două echipe. 

2. Un membru al fiecărei echipe extrage o situație, o citește echipei adverse care are la 

dispoziţie un minut pentru a aduce soluţii.  

3. Câştigă 100 de puncte fiecare soluţie practică adusă cazului (pot fi mai multe soluţii la 

un caz).   

4. Apoi cineva de la cealaltă echipă extrage o altă situație pentru echipa adversă, şi aşa mai 

departe. 

5. Echipa care adună cele mai multe puncte câştigă.   

6. Dacă ambele echipe câştigă acelaşi număr de puncte, ambele echipe vor fi câştigătoare.   

 
 

OBIECTIVE:  Copiii să înţeleagă în mod practic cum pot fi ei o încurajare 

pentru cineva în viaţa de zi cu zi.   

MATERIALE: 

 Hârtie  

 Pix 

 

INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Scrieţi pe mai multe bucăți de hârtie câte o situaţie de viaţă din cele patru prezentate mai 

jos. Puteţi crea şi alte situaţii pe care să le scrieţi pe hârtie.  

RUGĂCIUNE:  

Aduceţi copiii în rugăciune înaintea lui Dumnezeu să ceară putere pentru a fi o încurajare pentru cei 

din jur, aşa cum Debora a fost pentru Barac.  
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INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Faceţi o copie xerox pag. 9 cu întrebările. 

MATERIALE: 

Tablă 

 Cretă  

Copie xerox pag. 9 

cu întrebările 

1. Împărţiţi copiii în două echipe. 

2. Spuneţi copiilor: Astăzi am învăţat despre                                                                    

cum putem să fim noi o încurajare pentru cei de lângă noi.  

3. De câte ori una dintre echipe dă răspunsul corect la o întrebare, 

ea va primi câte o literă din cuvântul „ÎNCURAJA” de la verbul ,,a încuraja”. 

4.  Echipa, care reuşeşte prima să completeze cuvântul, este câştigătoare. 

5. La pagina 9 sunt câteva întrebări recapitulative, dar puteți adăuga şi altele. 

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 

încurajat pe Barac să asculte de Dumnezeu şi să facă în luptă ceea ce a cerut El.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

E 

A 

N I R U 
C 

R 

A 
J 

 

 JOCUL RECAPITULATIV: 

Mai jos, vă oferim și câteva materiale opționale pe care să le folosiți la clasă în 

limita timpului disponibil și în funcție de ceea ce remarcați că place mai mult 

copiilor sau este nevoie. 

OBIECTIVE:  Copiii să realizeze un joc care să le amintească de cele 

învăţate la lecție despre încurajare. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Faceţi copii xerox pagina 7 pentru doi copii şi pagina 8 pentru 13 copii. 

 Tăiaţi la jumătate pagina 7 şi decupaţi cele 13 seturi de imagini de la pagina 8. 

1. Copiii trebuie să deseneze cu o culoare drumul de la start la încurajat, 

iar 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. Apoi vorbiţi cu copiii despre ce anume îi face pe ei să se simtă încurajaţi sau descurajaţi.  

 LUCRU MANUAL: 

OBIECTIVE:  Copiii să recapituleze prin joc cele învăţate la oră, cum că şi 

ei pot fi o încurajare pentru ceilalţi.  

MATERIALE: 

 Copii xerox pagina 7-8 

 2 Creioane de diferite 

culori de copil 

 Lipici 

 Foarfeci 
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 START 

 

 
START 

Încurajat Descurajat 

Descurajat Încurajat 

VIZUALE: 
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O pagină la 13 copii 
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JOCUL  RECAPITULATIV 

ÎNTREBĂRI: 

1. Cum ai defini tu încurajarea.  

2. Dă un exemplu de încurajare.  

3. Cum ai defini tu descurajarea.  

4. Dă un exemplu de descurajare. 

5. Cum a fost Barac din povestirea biblică? 

6. Cine l-a încurajat pe Barac şi cum? 

7. Ce a făcut Debora pentru Barac ca să poată fi o încurajare pe toată perioada luptei cu 

duşmanii? 

8. Ţi s-a întâmplat vreodată ţie să fii descurajat în credinţă? Povesteşte. 

9. Ţi s-a întâmplat vreodată să fii şi tu încurajat în credinţă de alţii? Povesteşte. 

10. Ţi s-a întâmplat vreodată să vezi pe cineva descurajat şi tu l-ai încurajat? Povesteşte. 

11. Ce ai putea tu să spui unui prieten creştin pentru a-l încuraja să îl slujească pe 

Dumnezeu?  

12. Ai fost vreodată descurajat să trăieşti pentru Hristos? Povesteşte cum a fost şi ce ai făcut. 

13. Te simţi uneori singur în viaţa de credinţă? Povesteşte despre ce faci atunci. 

14. Ai simţit vreodată că pur şi simplu nu vei reuşi? Povesteşte despre cum a fost şi ce ai 

făcut atunci. 

15. Ai simţit vreodată că rugăciunea ta este  lipsită de putere? Povesteşte despre cum a fost 

şi ce ai făcut atunci. 

16. Spune versetul biblic. 


