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POVESTE:   Se spune că era odată un om foarte obosit și bolnav din cauza oboselii, imagine 1.   El a 
primit o recomandare de  la medic să meargă într-o vacanță ca să se odihnească. Omul acesta avea 
nevoie de o vacanță odihnitoare într-un loc liniștit ca să se refacă deplin. Așa  că el a fost la o Agenție 
de Turism și a primit două oferte foarte bune: o vacanță în deșertul Sahara, la o clinică specială pentru 
oameni ca el, unde era foarte cald și o zonă aridă, imagine 2, și o călătorie în Hawaii, imagine 3. Ce 
credeți că a ales omul din poveste? 
 

Când a auzit de oferta pentru Hawaii, care era un loc mult mai frumos decât deșertul Sahara, el a ales, 
desigur, Hawaii (imagini 1și 2).  Nu s-a mai gândit atunci la nevoia sa de odihnă, recomandată de 
medic, ci la dorința lui mai veche, aceea de a ajunge în Hawaii, o zonă frumoasă, tropicală, cu plajă...  
Și s-a dus.  
 

A fost o călătorie lungă și foarte obositoare, zeci de ore de zbor cu avionul, imagine 4, multe escale   
și ore pierdute prin aeropoarte până ce a aterizat în final în Hawaii. Și cum locuitorii de-acolo sunt 
foarte ospitalieri, au dorit să îi primească pe musafiri cu ghirlande de flori specifice locului, imagine 5. 
Așa că omul nostru s-a trezit și el cu o ghirlandă de flori în jurul gâtului. Doar că  el era alergic la acele 
flori. Oh, în doar câteva ore de la sosirea în Hawaii el a ajuns la spital din cauza alergiei, imagine 6. 
Ce neplăcut!  
 

Totuși, după câteva zile de tratament, omul a vrut să se bucure de vacanță, așa că a început să 
exploreze insula. Și a urca pe un munte recunoscut ca fiind un renumit vulcan, imagine 7. Însă a 
alunecat și a căzut. Oh, ce rană urâtă avea acum la picior! Așa că el a ajuns iarăși la spital,          
imagine 6.  
 

Apoi s-a dus la ocean, imagine 3. Era atât de frumos și de relaxant! În sfârșit putea să se odihnească. A 
încercat să intre în apă. Cât de mult își dorea să pună piciorul în ocean! Dar îndată a văzut un rechin 
mare înotând spre țărm, imagine 8. Omul s-a speriat, s-a îndepărtat și a decis să nu se mai apropie de 
apă. Așa că s-a plimbat mult timp pe malul oceanului, în soare. Dar soarele era foarte puternic,  
imagine 9. Ce credeți că s-a întâmplat? Fața lui s-a înroșit toată, căci soarele i-a ars fața. Oh, ce dureros 
și neplăcut era! Și, a ajuns iarăși la spital, imagine 6.  
 

Apoi omul s-a întors acasă. Era mult mai obosit și mai trist decât fusese când plecase, imagine 1. 
Atunci el și-a dat seama de greșala pe care o făcuse. Știți voi care este acea greșală? Da, el a ales să  își 
împlinească o dorință, nu o nevoie. În loc să asculte de sfatul medicului să își împlinească nevoia reală 
pe care o avea, el a ales să asculte de propria dorință și asta i-a făcut mai mult rău.  

 PERSOANE: 

 Persoane 2  

 

OBIECTIVE: Acest moment introduce lecția biblică care ne                                
învață despre cum Dumnezeu se îngrijește de toate nevoile noastre. 

 În această lecţie continuăm setul despre “Tatăl nostru”. Astăzi ne propunem 
pentru copii să înțeleagă că atunci când spunem “pâinea  noastră de fiecare zi”, 
înseamnă că Dumnezeu ne promite că se îngrijește de toate nevoile noastre. 
Copiii vor înțelege, totodată, și diferența dintre nevoie și dorință.  

 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: 

 Faceți copii xerox pag. 7-9 cu imaginile. 
 Decupați imaginile și lipiți pe câte o jumătate de pagină A4.  
 Spuneți povestea de mai jos, folosind imaginile. 
 Opțional: Folosiți personajul dl. Drumescu. Fie dl. Drumescu vine și spune o 

poveste despre un coleg al său, pe care l-a cunoscut în ultima călătorie, fie aduce 
doar poze la învățător. Învățătorul deschide plicul și  începe să povestească în timp 
ce se uită la poze. Informații despre cum este dr. Lupă găsiți la site-ul nostru, la 
secțiunea Alte Materiale, Personaje. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Spuneți povestea de mai jos, folosindu-vă de imagini.  
 Țineți imaginile una sub alta și, după ce le veți fi folosit, puneți-le sub imaginile deja folosite.  

MATERIALE: 

 Povestea de mai jos 

 Vizuale pag.7-9 

 5Coli albe A4 

 Foarfeca 

 Lipici 

 Dr. Lupă 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 6. 

7. 

8. 

6. 

3. 

9. 

6. 

1. 
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Lecția 2 

Lecția 3 

 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

TEXTE BIBLICE: Matei 6:11; 1 Împărați 17:1-16 
 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Faceți copie xerox pagina 11 din lecția 2, pagina pe care                                                                          
se află cuvintele cheie. Decupați cuvântul furnizor.  

 Faceți copii xerox pag. 10, două copii.  
 Citiți textul biblic ca să puteți să îl povestiți bine în fața                              

copiilor. 
 Faceți o repetiție înainte de oră ca să știți exact cum se face, vezi 

instrucțiunile de mai jos.       

POVESTIREA BIBLICĂ: 

1.Arătați cuvântul reprezentativ acestei lecții: furnizor. 
2.Spuneți copiilor ce înseamnă cuvântul furnizor. (Furnizor este cel care procură anumite lucruri 

și care se furnizează, adică se îngrijește și oferă tot ce este nevoie.) 
3.Spuneți povestirea biblică în același timp în care confectionați vizualele. (Pentru 

confecționarea vizualelor, vezi pag. 12-14. Faceți o copie, îndoiți și tăiați cum spune în 
instrucțiuni.  

4.Faceți o repetiție înainte de oră, deci veți avea nevoie de două copii xerox pentru fiecare 
vizual.  

 
 

Demult, spune Biblia, a trăit un om, un profet, pe nume Ilie (faceți pe Ilie în fața 
copiilor, imag. 1). Ați auzit despre Ilie? Ce știți voi despre el?  
 
Da, Ilie a făcut doar ce este bine înaintea lui Dumnezeu. Ba, mai mult, el îi 
avertiza pe oameni cu privire la nelegiuirile, adică la păcatele lor. Din acest 
motiv, Ilie a avut un mare conflict cu împărăteasa din vremea sa. (Faceți 
coroana, imag. 2.) Ea voia să îl ucidă, deoarece îi spunea în față toate păcatele ei 
prin care aceasta îl ofensa pe Dumnezeu. Și ca să scape cu viață, Ilie s-a ascuns 
pe unde putea. Domnul i-a vorbit apoi și i-a spus exact unde să se ascundă. El l-
a trimis lângă un pârâu din care să poată bea apă. Dar acolo nu era nicio 
mâncare. Dar știți că Dumnezeu are grijă de nevoile noastre. Și, în fiecare zi, el 
a trimis un corb care să îi ducă dimineața și seara pâine și carne. (Faceți pasărea, 
imag. 3.) Oau, ce credeți copii? Nu e minunat cum Dumnezeu l-a ajutat pe Ilie 
și s-a îngrijit de nevoile lui? 
 
După un timp, pârâul a secat, căci nu mai plouase. Și Domnul l-a trimis pe Ilie 
într-un alt ținut. Ei, dar el nu cunoștea pe nimeni acolo. Credeți că l-a lăsat 
Dumnezeu? Ce avea să mănânce? Ce avea să bea acolo? Unde avea să doarmă? 
Dumnezeu s-a îngrijit iarăși de nevoile lui Ilie. Căci acolo, la poarta cetății, el a 
văzut o femeie săracă. (Faceți femeia, imag. 4.) Ea strângea lemne. Ilie a chemat
-o și i-a cerut apă, ca să bea. Apoi i-a cerut și ceva de mâncare. Însă femeia era 
atât de săracă, încât i-a răspuns că nu mai are decât un pumn de făină și puțin 
ulei din care să facă o pâine pentru ea și fiul ei, după care vor muri de foame. 
Atunci Ilie i-a spus să nu se teamă, să facă întâi o turtă mică pentru el, din făina 
și uleiul pe care le avea, după care să facă o turtă și pentru ei. El a mai spus așa: 
,,Domnul vorbește că făina din oală nu va scădea iar uleiul din ulcior nu se va 
împuțina până în ziua în care Domnul va da iarăși ploaie.” (Faceți ulciorul, 
imag. 5.)  
 
Femeia a făcut întocmai și Domnul s-a ținut de promisiunea Lui: făina și uleiul 
nu i-au lipsit până ce Domnul a dat iarăși ploaie, după cum promisese.  
 

OBIECTIVE: În această secțiune studiem partea din rugăciunea Tatăl  
nostru care are drept scop să îi ajute pe copii să înțeleagă că atunci când ei 
se roagă pentru pâinea de zi cu zi, asta înseamnă că Dumnezeu promite să 
aibă grijă de toate nevoile noastre. Important este să cunoaștem diferența  
dintre nevoie și dorință.  

MATERIALE: 

 Hârtie 

 Foarfece 

 Copie xerox pag. 11 din 
lecția 2, cuvântul: furni-
zor 

 2Copii xerox pag. 10, 
parte din Tatăl nostru 

 Vizuale cu                                                                    
instrucțiunui                
pag. 12-14 

 

Astăzi, copiii, vom învăța despre cum Dumnezeu ne promite că se îngrijește de toate nevoile noastre. 
Pentru asta însă trebuie să înțelegem bine deosebirea dintre nevoie și diorință.  

ceea ce       

văd copiii  

învățător 

rezultat 

in
-

1. 

in
2. 

3. 

in
-

copiii  5. 
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CONCLUZIE:   
Dumnezeu a promis că se îngrijește de toate nevoile noastre și o face. El, desigur, poate să 
împlinească și dorințele noastre, dar promisiunea Lui este în mod special că se va îngriji de nevoile 
noastre. De aceea, să avem mare încredere în El. El are grijă de noi, așa cum a promis și a avut grijă 
și de Ilie, și de femeia cea săracă.  

 

OBIECTIVE:  Copiii să învețe despre promisiunea pe care            
Domnul Isus ne-a făcut-o când era pe pământ, anume că știe și are 
grijă de nevoile noastre.   

MATERIALE: 
  
 12 Coli A4 de hârtie, plus una 
 Marker 
 24 Clame de rufe 
  2 Frânghii  
 Zar  Opțional: Bucăți de hârtie cu 

cifre de la 1 la 6 și pungă/cutie 
 

DISCUȚIE:  
 Faceți o discuție de final cu copiii, folosindu-vă de câteva întrebări precum: 
 Ce a făcut Domnul pentru Ilie? 
 Ce i-a trimis Domnul lui Ilie, ca să nu moară de foame, și cum? 
 De ce i-a trimis Domnul lui Ilie de mâncare zilnic? 
 De ce l-a trimis Domnul pe Ilie în cetate când apa râului a secat? 
 Ce a făcut Domnul ca Ilie să aibă ce mânca și ce bea? 
 Ce a promis Domnul femeii prin Ilie? 
 Erau necesare cele promise de Domnul, sau reprezentau doar o dorință? 
 S-a ținut Domnul de cuvânt în legătură cu ceea ce a promis?  
 Ce ne promite Domnul că ne dă cu siguranță? 
 Ți-a împlinit Domnul vreodată și vreo dorință? 
 Ce este mai important pentru noi, să împlinească Domnul nevoile noastre sau dorințele noastre? 

că aveți 

trebuință 

de ele  
6 

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

   Pe 6 coli A4 de hârtie, scrieți părți din versetul biblic astfel:  
 (1)  Nu vă îngrijorați dar, zicând:  
     (2) ,,Ce vom mânca?” Sau: ,,Ce vom bea?”  
     (3)  Sau : ,, Cu ce ne  vom îmbrăca?” 
     (4) Tatăl  vostru cel ceresc știe.  
     (5)  că aveți trebuință de ele  
     (6)   Matei 6:31-32. 
   Pe fiecare foaie se pune în colțul drept o cifră de la 1 la 6.   
   Faceți două astfel de seturi pentru că al doilea set îl veți 

folosi la joc.  
 Pregătiți 12 clame de rufe pentru fiecare set, deci în total 24. 
   Pregătiți două frânghii.  
   Pe fiecare frânghie prindeți cu două clame câte o coală A4 de hârtie cu 

părți din verset. 
 Opțional: Dacă nu aveți un zar, puneți într-o pungă/cutie cifre de la 1 la 6                       

scrise pe șase bucăți mici de hârtie.  

5 

  
Nu vă îngrijorați dar, zicând: 
,,Ce vom mânca?” Sau: ,,Ce 
vom bea?” Sau : ,, Cu ce ne 

vom îmbrăca?”... Tatăl 
vostru cel ceresc știe că aveți 

trebuință de ele.   
Matei 6:31-32 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Scoateți un set de foi cu părți din versetul biblic și puneți-l la 

vedere. Doi copii pot să țină de o parte și de altă a frânghiei. 

2. Foile trebuie să fie cu spatele la copii, ca să nu se vadă 

cuvintele. 

3. Spuneți că astăzi veți învăța părți din două versete biblice, care reproduc exact cuvintele 

Domnului Isus care a vorbit oamenilor că Tatăl Dumnezeu cunoaște nevoile 

oamenilor.  

4. Întoarceți hârtia 1.  Spuneți împreună cu copiii: Nu vă îngrijorați dar, 

zicând...  

 

1XXXX
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

OBIECTIVE: Copiii să aplice practic toate cele învățate la lecție despre 
faptul că Dumnezeu ne promite că se îngrijește de toate nevoile noastre.  

 Împărțiți copiii în grupe de 3-4 copii și cereți-le să facă o scenetă prin care să arate o 
cerere și un răspuns la o rugăciune despre o dorință sau o nevoie.  

 Lăsați cam 5 minute ca fiecare grupă să pregătească sceneta, apoi chemați pe rând grupele să 
prezinte ceea ce au pregătit.  

 Ceilalți copii trebuie să spună dacă este vorba despre o nevoie sau o dorință. 

MATERIALE: 

 Nu sunt 

1. Faceți două echipe.  

2. Scoateți ambele frânghii cu părți din verset. Fiecare aparține unei echipe.  La vedere, pe foi, vor 
fi și cuvintele, și cifrele (imag. 1).  

3. Echipa 1 aruncă zarul. Cifra de pe zar  indică ce foaie va fi scoasă de pe 
frânghia echipei 1 (imag 2). 

4. Copiii din acea grupă vor spune versetul, inclusiv partea lipsă. 

5.    Un copil din echipa 2 aruncă zarul.  Scoateți foaia cu cifra de pe zar. Copiii din  

       grupa 2 vor spune tot versetul, inclusiv partea lipsă.  

6. Dacă zarul cade la o cifră care a mai fost iar foaia de pe frânghie a fost scoasă, nu se întâmplă       

       nimic, ci se continuă jocul cu celalaltă echipă.  

7.    Continuați în același mod.  

8. Echipa care ramâne prima fără nicio foaie cu cuvinte din verset, câștigă după ce    

       va fi spus tot versetul pe dinafară. 

9.   Lăsați să termine și echipa cealaltă.  

 
ATENȚIE! Dacă nu aveți  un zar, folosiți o pungă cu 6 bucăți de hârtie cu cifre de la 1 la 6. 
Când se joacă, în loc de a arunca zarul, se trage o cifră din pungă. De fiecare dată, după ce 
folosiți hârtiile cu cifre, puneți-le la loc. 
 

1. 

1      

XXXXXX 

XXXX X 

XXXXX  

XXXXXX 

XXXX X 

XXXXX  

            

6      

XXXXXX 

XXXX X 

XXXXX  

XXX            
3      5      

XXXXXX 

XXXX X 

XXXXX  

XXX            
6      

XXXXXX 

XXXX X 

XXXXX  

XXX            
2      5      2      

1      4     
3      

XXXXXX 

XXXX X 

XXXXX  4      

XXXXXX 

XXXX X 

XXXXX  

XXXXXX 

XXXX X 

XXXXX  

XXXXXX 

XXXX X 

XXXXX  

XXXXXX 

XXXX X 

XXXXX  

XXXXXX 

XXXX X 

XXXXX  

XXXXXX 

XXXX X 

XXXXX  

JOC: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

5 

1      

XXXXX

X XXXX 

X 

XXXXX

X XXXX 

X 
3

XXXXX

X XXXX  6      

XXXXX

X XXXX 
XXXXX

X XXXX 

X 2      5      

2. 

5. Întoarceți hârtia  2.  

6.  Spuneți împreună cu copiii: Nu vă îngrijorați dar, zicând: ,,Ce vom mânca?” Sau: ,,Ce vom 

bea?” ... 

7. Continuați în același mod, până ce ați întors toate hârtiile.  

8. La final spuneți de 3-4 ori versetul astfel. 

ÎNTREBĂRI:  
Conduceți o discuție prin utilizarea câtorva întrebări. Dați tuturor copiilor șansa de a vorbi.  
 Care este diferența dintre nevoie și dorință?  
 Ce a promis Dumnezeu că va avea în atenția Lui, în mod special, nevoile sau dorințele noastre?  
 De ce nevoi a promis Dumnezeu că se va îngriji?  
 
CONCLUZIE:   
Da, Domnul a promis că se îngrijește de toate nevoile noastre și o face. El, desigur, poate să 
îndeplinească și dorințele noastre, dar promisiunea Lui este în mod special pentru nevoile noastre. El  
cunoaște în detaliu toate nevoile noastre și are grijă de noi.  
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RUGĂCIUNE:  Aduceți copiii într-o rugăciune de mulțumire înaintea lui Dumnezeu, pentru că El 
este un Tată bun care se îngrijește de toate nevoile noastre.   
 

1. Dați fiecărui copil o pasăre, pag. 15. 

2. Copiii vor decupa pasărea primită. 

3. Împărțiți copiii în două echipe. Spuneți că una va fi echipa roșie, 

cealaltă va fi echipa albastră. 

4. Copiii din echipa roșie își vor colora cu roșu păsările făcute. 

5. Copiii din echipa albastră își vor colora cu albastru păsările făcute. 

6. Copiii își scriu numele pe păsările confecționate de ei. 

7. Spuneți start și toți copiii vor arunca păsările spre cutie. Dvs. veți ține cutia 

în mână la o oarecare distanță de copii, plimbându-vă de la dreapta la stânga. 

8. Păsările din cutie sunt scoase pe rând. Pentru fiecare pasăre se primește o 

întrebare la care răspunde echipa de culoarea păsării extrase din cutie. Dacă 

răspunsul e corect, echipa primește 100 de puncte.  

9. Toate păsările de căzute pe jos și cele din cutie, sunt înmânate proprietarului.  

10. Faceți jocul de câte ori doriți și la final adunați punctajul fiecărei echipe.  

11. Întrebările se pot repeta de mai multe ori. 

OPȚIONAL: În loc de pasăre, copii pot face un avion ușor de hârtie, dar să fie colorate roșu sau albastru. 

 

OBIECTIVE: Copiii  să-şi  reamintească tema şi aplicaţiile practice 
din lecţie despre rugăciunea Tatăl nostru și despre cum se îngrijește 
Dumnezeu de nevoile noastre. 

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 
 Pregătiți o cutie mare.   
 Copii xerox pag. 15, una la 3 copii. 
 Pregătiți întrebările, pag. 16. 
 Tăiați fiecare pasăre, dar nu le decupați. 

MATERIALE: 

 Păsările din hârtie 
confecționate de copii  

 Foarfece 

 Copii xerox pag. 15 

 Creioane colorate albastre 

 Creioane colorate roșii 

 1Cutie mare 

 Copie xerox întrebările, 
pag. 16. 

 

 
MATERIALE: 

 Copii xerox pag. 11 

 1 servetel la fiecare copii 

 1/2 servetel de o alta 
coloare la fiecare 
copii 

 Opțional: 
catorn și 
hârtie de 
cadou 

 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Copiii  să realizeze un obiect care să le                                   
amintească de cele învățate la lecție despre atitudinea în                                              
rugăciune. 

 Copii xerox pag. 11, o pagină la fiecare 3 copii 
(imag 1). 

 Pregătiți un șervețel și jumătate, de coloare diferită, de 
copil (imag. 2). 

 Confecționați un model ca să arătați copiilor. 

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
1. Decupați pasărea și colorați-o. (Opțional, lipiți        
    pe un carton înainte de a decupa.) 
2. Tăiați pe liniile roșii, la aripi și coadă (imag. 3). 
3. Luați două șervețele de coloare diferită.  
4. Șervețelul tăiat la jumate îl îndoiți în formă de acordeon    
    (imag. 4). El este pentru coadă. Îl veți  introduce în tăietura   
    făcută pe linia roșie de la coadă (imag. 6) 
5. Șervețelul netăiat îl îndoiți ca pe un acordeon și îl     
     introduceți în tăietura făcută pentru aripioare (imag. 7). 
OPȚIONAL:  În loc de a colora pasărea, puteți tăia bucăți 
mici de hârtie pentru cadou și să decorați trupul păsării.   

1

2. 

jumătate șervețel 

3. 

4.

5.

6.

7.
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VIZUALE: 

2. 

3. 
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5. 

7
. 

8
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1. 

4
. 

6. 

9. 
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Îndoiți pe 

liniile 

punctate 

Îndoiți pe 

liniile 

punctate 

Îndoiți pe 

liniile 

punctate 

    

    

Tăiați 

După ce este îndoit tot, decupați  

aici! 

Țineți foaia cu pasărea 
spre dvs. Copiii nu vor 
vedea imaginea, doar dvs. 
o veți vedea. Decupați în 
fața copiilor pasărea și 
aripile. Tăiați pe linia 
punctată de la pasăre. 
Introduceți prin tăietură 
aripile, linia punctată de 
pe aripi va fi la mijloc. 
Arătați pasărea. 
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NU 
decupați 
unde se 
află linia 
roșie 

Îndoit 

Îndoiți la jumătate. NU decupați unde se află linia roșie. 

NU tăiați unde 
este linia 
roșie.  

 
Nu arătați copiilor 
imaginea decât după ce 
ați finalizat vizualul.  

 

 

 
 

 

Copiii văd o foaie albă. 

NU 
decupați 
unde se 
află linia 
roșie 

NU tăiați unde 
este linia roșie.  

Îndoit 

Îndoit 

Îndoit 
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În
d

o
it 

În
d

o
it 

În
d

o
it 

În
d

o
it 

În
d

o
it 

  

  

  

  

N
U

 
d

ecu
p

ați 
u

n
d

e se afl
ă 

lin
ia ro

șie. 
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îndoit 

îndoit 

îndoit 
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ÎNTREBĂRI JOC RECAPITULATIV: 

1. Care este diferența dintre nevoie și dorință? 

2. Ce înțelegi tu când spui în rugăciunea Tatăl nostru ,,pâinea noastră cea de toate zilele”? 

3. Ce a promis Dumnezeu că va avea în atenția Lui, în mod special: nevoile sau dorințele 

noastre?  

 De ce nevoi a promis Dumnezeu că se va îngriji? 

 Dă exemplu de două nevoi de care Domnul are grijă în viața ta. 

 Spune versetul biblic.  

 Ce nevoie avea personajul din poveste și ce a ales el? 

 Când a înțeles personajul din poveste că a greșit alegând dorința în loc de nevoie? 

 Ce a pățit personajul din poveste pentru că a ales ce dorea mai degrabă decât ce avea ne-

voie? 

 Dă exemplu de două nevoi de care Domnul are grijă în viața ta, altele decât cele spuse 

până acum.  

11. Care este cuvântul cheie din lecția de azi? 

12. Ce înseamnă cuvântul furnizor? 

13. De ce a trebuit să plece Ilie ca să se ascundă? 

14. Unde l-a trimis Domnul pe Ilie și de ce? 

15. Cum îl hrănea Domnul pe Ilie și cu ce? 

16. Ce a făcut Domnul cu Ilie când apa din râu a secat? 

17. Ce minune a făcut Domnul în casa femeii unde locuia Ilie? 

 Dă exemplu de două nevoi de care Domnul are grijă în viața ta, altele decât cele spuse 

până acum.  

 Cum se îngrijește Domnul de tine în fiecare zi? 

 Spune versetul biblic.  
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          Nu vă îngrijorați          
dar, zicând: ,                      

,Ce vom mânca?”                
Sau:  

,,Ce vom bea?” Sau :  
,, Cu ce ne vom 

îmbrăca?”                            
... Tatăl vostru  cel ceresc 

știe că aveți                            
trebuință de  ele.   

                                           

Matei 6:31-32 

În poză sunt ascunse 8 lucruri care reprezintă dorințe, nu neapărat nevoi. Găsiți și încercuiți, apoi colorați pagina.  

Dragi părinţi, scopul lecţiei de astăzi a fost ca toți copiii să înțeleagă că atunci când spunem în rugăciunea Tatăl nostru 
“pâinea  noastră de fiecare zi” înțelegem că Dumnezeu ne promite să se îngrijească de toate nevoile noastre; dar impoartant 

este să se înțeleagă diferența dintre nevoie și dorință.Textele biblice sunt din Matei 6:11; 1 Împărați 17:1-16.                                      
De asemenea, versetul biblic este din Matei 6:31-32:  

,,Nu vă îngrijorați dar, zicând: ,,Ce vom mânca?” Sau: ,,Ce vom bea?” Sau : ,, Cu ce ne vom îmbrăca?”... Tatăl vostru 
cel ceresc știe că aveți trebuință de ele.” 


