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Prezentare: 

Ce faceţi când vă este sete? Unde mergeţi să beţi o gură de apă?  

(Permiteţi răspunsuri. Unele dintre răspunsuri ar putea fi chiuveta 

din bucătărie, apa din frigider, fântâna.)  Se pare că toţi ştiţi de 

unde să luaţi apă curată şi potabilă. Ei bine, mie mi-e tare 

sete acum. Trebuie să îmi iau ceva de băut. (Scoateţi un pahar 

şi aşezaţi-l în aşa fel încât copiii să îl poată vedea.) Ceva răcori-

tor ar fi foarte bine.  (Scoateţi paharul din pungă şi arătaţi-l 

copiilor. Puneţi şi un pai.)  

 

Bun, acum am nevoie doar de nişte apă. Când am umplut 

carafa (recipientul) nu am găsit nicio chiuvetă sau fântână, 

dar am găsit un râu. (Turnaţi apa murdară în pahar. Țineți-l 
sus pentru copii, ca să îl vadă.) Oooo, nu sunt prea sigur de 

asta. Nu cred că vreau să beau aşa ceva. Voi aţi vrea să beţi?  

(Permiteţi răspunsuri.) De ce nu? (Permiteţi răspunsuri.) Aveţi 

dreptate, m-aş îmbolnăvi dacă aş bea din apa asta.  

 

Există multe locuri în lume unde acesta este singurul fel de 

apă pe care oamenii o pot avea, aceeaşi apă în care înoată 

peştii şi crocodilii. Oamenii se pot îmbolnăvi, iar mulţi dintre 

ei chiar mor. De multe ori, râul este foarte departe. Oamenii 

trebuie să meargă mult pe jos pentru a lua apa. De multe ori 

aceasta este treaba copiilor. Nu ar fi bine dacă ar putea adu-

ce apă bună, curată? (Scoateţi al doilea pahar. Turnaţi în el 

apă curată şi adăugaţi un pai.) Acum arată bine, nu-i aşa? 

Arată destul de bine pentru a bea. (Luaţi o înghiţitură mare.) 

Ah, ce bună a fost!  

 

ATENŢIE:   

 

 Azi introducem un personaj nou, dl. DRUMESCU. Ar trebui să in-

tre în clasă alergând imediat ce terminaţi de băut din apa curată. 
 

   OBIECTIVE: 

INSTRUCŢIUNI înainte de oră:  

MATERIALE: 

 2 Pahare 

 Apă curată 

 Apă cu noroi în ea 

 Două paie de băut 

 Două containere  

       netransparente în care să      

       fie apă 

 Cutie să ascundeţi  

        paharele 

 Vizual pentru versetul 

biblic din Misiune 1 şi 2 

 Puneţi apă curată într-un container netransparent. Într-un al doi-

lea container amestecaţi noroi, bucăţi de frunze uscate etc,                                                               

în apă. Fiţi siguri de faptul că apa din containere nu va fi văzută 

de copii până când nu o veţi folosi în timpul lecţiei. 

 Ascundeţi ambele pahare şi recipientele cu apă, ca să nu fie vă-

zute până nu le veţi folosi în timpul lecţiei.  

    IMPORTANT: 

Lecţia de azi ne vorbeşte despre misio-

narii din Africa care ajută la săparea 

unor fântâni pentru satele africane în 

care nu există apă curată. Deşi este 

foarte important ca oamenii să pri-

mească apă curată, cel mai important 

lucru pe care îl fac misionarii este ace-

la de a spune oamenilor despre Isus. 

Fântânile îi ajută pe misionari să le 

spună sătenilor despre Isus. Vă rugăm 

nu accentuaţi foarte mult pe ideea de 

apă curată, încât să uitaţi să explicaţi 

nevoia de  

a-L cunoaşte pe Isus. Lucrarea 

de ajutorare TREBUIE însoţi-

tă de împărtăşirea Evangheliei 

dacă vrem să împlinim 

Marea însărcinare din  

Marcu 16:15.  

Copiii să înţeleagă prin acest moment care va introduce tema   

lecţiei, ce fac misionarii în Africa ca să împărtăşească Evanghelia la 

oamenii din Africa şi cum pot copiii să-i ajute.  
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DRUMESCU: (Intră repede, după ce face mult zgomot, ducând cu el un pahar cu apă murdară şi 

cântând cântecul de mai jos. Când vede pe copii, se opreşte.)  

CÂNTECUL: Mergem în juru’ lumii-ntregi, lumii-ntregi, lumii-ntregi. 

                       Mergem în juru’ lumii-ntregi,  Să spunem despre Isus.—Vezi filmul pe http://

www.youtube.com/watch?v=hTVI8aWXAR8&feature=youtube_gdata_player ) 
 Bună copii, mă bucur că în sfârşit am ajuns în Africa. (Se uită în jur.) Aici e Africa, nu? (Se 

uită la copii). NU ARĂTAŢI ca nişte copii africani!  

ÎNVĂŢĂTOR: Bună, domnule Drumescu. Aici NU ESTE Africa. Dar vorbim despre Africa.  

De ce ai acel pahar cu apă murdară? Nu vei bea din el, nu? 

DRUMESCU: Nu, nu beau din el.  

ÎNVĂŢĂTOR: Bine, deoarece copiii şi cu mine chiar vorbeam despre apă murdară. 

DRUMESCU: Nu beau din ea, dar sunt milioane de oameni în întreaga lume care beau apă 

din asta deoarece nu au apă curată din care să bea. 

ÎNVĂŢĂTOR: Ştiu, este groaznic. Nici nu îmi pot imagina cum ar fi să ai doar apă 

murdară de băut. 

DRUMESCU: Cinci mii de copii mor în fiecare zi din cauza bolilor cauzate de faptul că 

beau apă murdară. Asta înseamnă un mort la fiecare secundă. 

ÎNVĂŢĂTOR: Oau, cât de mulţi copii mor! De ce este aşa de greu să se găsească apă  

curată în Africa?  

DRUMESCU: Cei mai mulţi oameni trăiesc în sate în care nu au cum să pompeze apa. Pentru a 

putea avea apă, trebuie să meargă distanţe lungi la diferite râuri sau lacuri. Această apă este foarte 

murdară. (Ţine sus paharul cu apă murdară). Dar apa lor este chiar şi mai rea, deoarece deseori 

toate animalele, chiar şi crocodilii, folosesc râul pentru a se spăla acolo.  Peste patru sute de 

milioane de oameni din Africa nu au apă curată aproape de casa lor.  

ÎNVĂŢĂTOR:  Ajută cineva cu această problemă? 

DRUMESCU: Da. Nişte misionari creştini au format Proiectul Oaza Africii prin care se face în 

aşa fel, încât oamenii din întregul continent african să poată avea apă curată, potabilă.  

ÎNVĂŢĂTOR: Cum fac acest lucru?  

DRUMESCU: Misionarii care lucrează la Proiectul Oaza Africii, ajută în patru moduri diferite.  

Primul, sapă fântâni în locurile unde este nevoie de apă curată. În al doilea rând, îi învaţă pe oameni 

cum să strângă şi să păstreze apa curată de la ploi. 

 

ATENŢIE: Toate lecţiile viitoare despre misiune vor avea un nou personaj. Ca şi Dr. Lupă, acest personaj nou va 

apărea din când în când. El este un călător prin lume care ne aduce veşti despre ceea ce se întâmplă în domeniul 

misiunii şi cum este împlinită porunca din Marcu 16:15. El este un personaj care arată amuzant, stângaci şi întot-

deauna pe fugă ca să ajungă în următorul loc unde se vesteşte Evanghelia. El trebuie să viziteze grupa doar când 

avem o lecţie despre misiune, o dată la 4-6 săptămâni. Persoana care reprezintă acest personaj vine doar pentru 

un timp de câteva minute la fiecare lecţie, un adolescent sau un părinte poate ajuta la această parte a lecţiei. Tre-

buie să fie cineva căruia îi place să se interpreteze. Este îmbrăcat ca un călător prin lume, puţin ciu-

dat, (are o valiză, o pălărie haioasă, părul răvăşit, mustaţă (dacă este bărbat– poate fi desenată cu cari-

oca dacă nu aveţi), hainele îmbrăcate pe dos ca şi cum s-ar fi îmbrăcat în grabă.) Este stângaci iar 

copiii trebuie să îl audă că vine înainte de a-l vedea. El face zgomot mergând, dă peste uşă, încearcă 

să plece pe uşa greşită, intră în zid, se pierde foarte uşor şi întreabă de câteva ori dacă aici este Africa 

(sau ţara/continentul despre care vorbeşte lecţia din ziua respectivă.) Personajul va veni la fiecare 

lecţie de misiune. El şi intervievatorul NU trebuie să citească dialogul de mai jos în timpul lecţiei, ci 

trebuie să îl citească şi să-l înveţe înainte de oră pentru a-l şti bine. Pe o bucăţică de hârtie notaţi-vă punctele 

principale ca să fiţi sigur că le menţionaţi. Intervievatorul poate nota câteva întrebări pe care să le pună. Aceasta 

vă va ajuta să vă amintiţi punctele principale. Din nou, NU citiţi dialogul! Învăţaţi-l şi spuneţi informaţia folosind 

propriile cuvinte. 

http://www.youtube.com/watch?v=hTVI8aWXAR8&feature=youtube_gdata_player
http://www.youtube.com/watch?v=hTVI8aWXAR8&feature=youtube_gdata_player
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ÎNVĂŢĂTOR: Ce idee bună! Apa de ploaie este gratuită şi este curată când vine din cer. Dacă 

oamenii învaţă cum să o strângă şi să o păstreze, pot avea apă curată când au nevoie de ea. 

DRUMESCU: Dacă nu o păstrează bine, şerpi şi tot felul de alte lucruri dezgustătoare pot ajunge în 

apă. (Se strâmbă, face o faţă de groază când vorbeşte despre şerpi şi gândaci.) 

ÎNVĂŢĂTOR: Şerpi! O, da asta chiar poate fi o mare problemă în multe locuri din Africa. 

Se pare că acest Proiect Oaza Africii este o lucrare de o mare necesitate acolo. Ne poţi da mai 

multe informaţii cu privire la  modul în care sunt săpate fântânile? 

DRUMESCU: Săparea unei fântâni poate costa mulţi bani. COPIII din bisericile din  

America dau bani pentru a ajuta cu plata acestor fântâni din Africa. 

ÎNVĂŢĂTOR: Copiii? Ai spus cumva că cei care ajută la plătirea acestui proiect cu fântânile sunt 

copii?  

DRUMESCU: Da, copiii ajută. Fiecare copil dă doar câteva monezi, cât poate fiecare. Nu pare a fi 

prea mult, dar când se strâng toţi banii la un loc, de la toţi copiii din întreaga ţară, se face o sumă  

destul de mare! 

ÎNVĂŢĂTOR: Oau! Acum înţeleg. Dacă copiii lucrează împreună, pot face multe pentru lucrarea de 

misiune! Dar să ne întoarcem la fântâni. Apoi ce se întâmplă? 

DRUMESCU: Când este săpată o fântână, de obicei se sapă lângă o şcoală biblică sau o 

biserică, astfel încât creştinii să poată avea grijă de fântână şi să spună oamenilor despre Isus 

când vin să ia apă.  

ÎNVĂŢĂTOR: Ce idee minunată! Oamenii vin să ia apă, astfel aud şi despre Isus. De  

asemenea, este foarte încurajator să auzim despre copiii din America care îi ajută pe oamenii 

din Africa să primească apă! 

DRUMESCU: O da. Mulţi, mulţi oameni sunt mântuiţi când vin să ia apă. Este o unealtă foarte bună  

pentru a-L mărturisi pe Isus. 

ÎNVĂŢĂTOR: Poate într-o zi şi copiii din România vor putea ajuta! 

DRUMESCU: Ar fi minunat! 

ÎNVĂŢĂTOR: Mulţumesc că ai venit astăzi şi ne-ai spus despre lucrarea minuată care se face prin 

Proiectul Oaza Africii. Aşteptăm cu nerăbdare să mai vii pe la noi. La revedere! 

DRUMESCU: La revedere tuturor. Trebuie să fug acum să prind trenul. (Aproape bea din paharul 

cu apă murdară. Face o faţă ÎNGROZITĂ şi ca şi cum ar vomita) Oh! Îh! mai bine aş arunca-o. Când 

beţi dintr-un pahar apă curată, amintiţi-vă să vă rugaţi pentru oamenii din Africa, care nu Îl 

cunosc pe Isus şi care nu au apă de băut la discreţie, sau au doar apă murdară. Rugaţi-vă şi 

pentru misionarii care lucrează cu Proiectul Oaza Africii. Cântaţi cu mine înainte să plec.  

CÂNTEC:  Mergem în juru’ lumii-ntregi, lumii-ntregi, lumii-ntregi. 

                          Mergem în juru’ lumii-ntregi, Să spunem despre Isus.  

(După ce se izbeşte de perete, iese fredonând cântecul temă, aşa cum a făcut şi când a intrat. 

Puneţi-i şi pe copii să mai cânte o dată.)  

… ,,Duceţi-vă în toată lumea şi pro-

povăduiţi Evanghelia la orice făptu-

ră.’’ Marcu 16:15 

 

ATENŢIE! 

Astăzi  lecţia noastră este despre misiune. Este parte dintr-un set 

în care la fiecare câteva săptămâni vom învăţa despre un nou  

continent sau o nouă ţară. În lecţia actuală vom discuta despre 

cum îi putem ajuta pe alţi oameni să  

primească DIFERITE tipuri de apă. Isus a spus că El este APA 

VIEŢII pentru noi. Dar înainte de începerea lecţiei  

biblice, cine îşi aminteşte versetul de memeorat pe care l-am  

învăţat la primele noastre lecţii despre misiune?   

(Arătaţi vizualele pentru versetul învăţat la lecţiile Misiune 1 şi 2. 

Puneţi-i pe toţi copiii să spună Marcu 16:15 de mai multe ori  

împreună.)  

Sunt multe moduri de a împărtăşi Evanghelia. Isus a vorbit despre 

apă. 
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  OBIECTIVE: 

Copiii să înţeleagă că aşa cum oamenii au nevoie să bea apă ca să trăias-

că, la fel au nevoie şi de Isus, ―apa vie‖, pentru a avea viaţă veşnică. A 

împărtăşi Evanghelia cuiva este chiar mai important decât a da apă de 

băut. 

TEXT BIBLIC:  Ioan 4:1-26 

POVESTIREA: 

Am o poveste frumoasă pentru voi azi care se numeşte ,,Femeia de la fântână’’.  Mesajul 

aceste istorisiri este că noi trebuie să vorbim altora despre Isus.  

 V-a fost vreodată foarte sete?  

             Într-o zi, pe când călătorea, lui Isus i s-a făcut foarte sete.  Era în mijlocul unei zile 

foarte călduroase şi stătea lângă o fântână, imag. 1. Îi era îngrozitor de sete. Şi îi era şi foame. 

Prietenii Lui, ucenicii, plecaseră în oraş să cumpere ceva de mâncare. Dar Isus a rămas acolo 

să se  odihnească. Dar Isus nu a avut o găleată cu care să-şi ia apă rece din fântână.  

 Spre prânz, a venit o femeie la fântână, imag. 1şi 2. Ea avea un vas pentru 

apă. Voia să ia apă. Isus a privit-o şi a ştiut că e o femeie din Samaria.  

   

  

MATERIALE: 

OPŢIUNE 1 

 Computer cu internet 

 Copie a povestirii  
   biblice 
OPŢIUNE  2 

 Copii xerox vizuale, 
pag. 15. 

 

INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 

OPŢIUNEA 1:  Pe internet accesaţi următorul link: 

http://youtu.be/Wi3E-as5NlM  

 

OPŢIUNEA 1:   

 Vizionaţi filmul.  

 În sala de clasă aşezați computerul în aşa fel încât toți copiii să 

vadă ecranul. Poate este cazul să îi aranjați pe unii în faţa altora 

pentru ca toţi să vadă bine 

OPŢIUNEA 2:   

 Tipăriţi şi decupaţi vizualele, pag. 15.  

 Citiţi povestirea de mai multe ori în timpul săptămânii ca să o 

învăţaţi bine. 

 În timpul orei NU citiţi dialogul, ci spuneţi-l cu propriile cuvin-

te. Puneţi câte un scotch răsucit pe spatele planşelor cu vizuale 

şi lipiţi-le pe tablă sau pe o uşă la momentul potrivit.  

 

IMPORTANT: 

Dacă nu aveţi acces la internet 

la sala de curs, pentru a  

descărca acest film în 

computerul dvs. am ataşat 

scrisorii trimisă prin email şi 

filmul comprimat. 

INSTRUCŢIUNI înainte de oră:  

http://youtu.be/Wi3E-as5NlM
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Isus ştia că oamenii din Samaria nu-i agreau pe iudei, iar iudeii nu-i plăceau pe samariteni. Isus 

era şi El iudeu. Dar El îi iubea pe samariteni. De fapt El îi iubeşte pe toţi oamenii de pretutin-

deni, imag. 3. 

 Isus ştia că femeia ar putea să nu dorească să vorbească cu El pentru că era iudeu. 

Atunci Isus a hotărât să-I vorbească El. ,,Ai putea să-mi dai să beau puţină apă?’’ 

 Oau! Femeia a fost foarte surprinsă. ,,Tu eşti un iudeu!’’ a spus ea. ,,Şi Tu vorbeşti cu 

mine chiar dacă eu  sunt o samariteancă?’’,,Desigur’’ a răspuns Isus zâmbind.. Apoi a început să 

vorbească cu femeia. Era aşa interesată de ceea ce îi spune Isus… că a uitat să-I dea să 

bea. 

  Isus a ştiut că femeia avea probleme. El ştia că oamenii n-o plăceau prea mult, 

imag. 2 şi 3. Dar asta nu conta pentru Isus. El iubea pe oricine. Deşi era obosit şi însetat, 

Isus ştia că femeia avea nevoie de dragostea lui Dumnezeu. El dorea s-o ajute mai mult 

decât dorea să bea apă. Şi ei au vorbit..., şi au vorbit... Femeia i-a spus lui Isus că ştie că 

un Mântuitor avea să vină să-i ajute pe oameni să înţeleagă cine este El, iar El i-a spus: ,, Eu 

sunt Acel Mântuitor.’’ Femeia a fost aşa fericită, încât şi-a lăsat acolo vasul pentru apă şi s-a 

întors repede în oraş. Dorea să spună celorlalţi despre Isus. Nu a durat mult timp şi oamenii s-au 

strâns la fântână. Ei ascultau ce le povestea Isus şi L-au invitat să stea la ei. Timp de două zile, 

Isus a rămas acolo şi a vorbit oamenilor despre dragostea lui Dumnezeu.  

 Isus îi iubeşte şi-i ajută pe toţi copiii, pe toţi oamenii, imag. 4. Pentru El nu contează de 

unde vin ei sau cum arată. Toţi au nevoie să afle despre Isus. Şi tu poţi spune altora  despre  

dragostea lui Dumnezeu. Tu poţi iubi pe oameni la fel ca Isus. 

 

 

Scena #1 

Scena #2 

Scena #3 

Scena #4 

 ATENŢIE! Nu permiteţi copiilor să vadă vizualele decât în momentul în care scena  

      respectivă este menţionată în povestire. Scoateţi o imagine   când  vorbiţi despre alte  

      personaje.     
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Copiii să înveţe şi să reţină prin metoda joc, versetul biblic care 
spune că noi trebuie să mărturisim altora despre Isus. 

OBIECTIVE: 

MATERIALE: 

 16 sticle goale de apă   

 Hârtie 

 Scotch 

 2 markere colorate  

OPŢIONAL: Faceţi un set 

folosind doar 8 sticle. Puteţi 

face două seturi şi folosi câte 

6 sticle pentru fiecare set. 

1. Aranjaţi sticlele cu bucăţi din versetul biblic, pregătite înainte de oră, în faţa clasei, la vederea 

tuturor copiilor,  în ordinea corectă.  

2. Explicaţi fiecare cuvânt şi ce ne spune versetul.   

3. Repetaţi de câteva ori versetul biblic cu toţi copiii.  

4. După ce aţi spus versetul de 3-4 ori, chemaţi un copil să vină să scoată o sticlă din mijlocul  

      versetului. 

5.   Spuneţi versetul cu copiii în timp ce săriţi; un alt copil scoate încă o sticlă. 

6.   Spuneţi versetul şi loviţi uşor capul cu mâna,  iar un alt copil scoate prima sticlă.  

7. Spuneţi versetul în gând; un alt copil scoate încă o sticlă. 

8. Spuneţi versetul doar cu fetiţele; un alt copil scoate încă o sticlă. 

9. Spuneţi versetul doar cu băieţii; un alt copil scoate încă o sticlă. 

10. Spuneţi versetul alternând vocea groasă-subţire; un alt copil scoate încă o sticlă. 

11.  Spuneţi versetul alternând cuvintele tare-încet, apoi scoateţi singura sticlă ce a rămas. 

 Împărţiţi copiii în 2 echipe.   

 JOCUL CU 2 SETURI DE STICLE:  

1. Aruncaţi sticlele cu versete prin clasă pe jos, în faţă, în spate, sub scaune etc. Nu permiteţi niciu-

nui copil să ţină vreo sticlă sau să o ascundă.  

2. Chemaţi în faţă câte 2 copii din fiecare echipă.  

       Când spuneţi “Start”, copiii trebuie să găsească sticlele echipei lor, să le aducă în faţă şi să le        

       aranjeze în ordine.  

   ,,Întoarce-te acasă, şi povesteşte 

tot ce ţi-a făcut Dumnezeu.`` El 

a plecat, şi a vestit prin 

toată cetatea tot ce-i 

făcuse Isus.   

                         Luca 8:39 

 Tăiaţi 16 fâşii de hârtie de 10/20cm. 

 În CENTRUL a 8 dintre fâşiile de hârtie, scrieţi o parte a  

    versetului după cum este arătat mai jos. Scrisul NU             

    TREBUIE să se întindă pe întreaga fâşie, ci trebuie să fie    

    undeva la mijlocul fâşiei ca cele scrise să se vadă doar din    

    faţă. (Vezi imaginea alăturată, cea cu sticla.)  

 Faceţi un al doilea set, dar scrieţi cuvintele cu o altă culoare  

   ca să puteţi deosebi cele două seturi.  

 Puteţi cere sticle goale de la un magazin.  

 Opţional: Faceţi un singur set cu doar 8 sticle.    

INSTRUCŢIUNI înainte de oră:  

 
El a 
plecat,  

INSTRUCŢIUNI în timpul orei: tot ce -i 
făcuse Isus.   

Întoarce-te             

acasă,  şi povesteşte               

tot ce  
El a plecat,  

şi a vestit  

prin toată 
cetatea  

ţi -a făcut  

           Dumnezeu.                                             

Luca 8:39 

INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 

JOCUL pentru versetul biblic 
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 JOCUL CU 1 SET DE STICLE:  

1. Împărţiţi copiii în două echipe.  

2. Chemaţi în faţă doi copii din prima echipă. 

3. Aruncaţi sticlele cu versete peste tot prin clasă, în faţă, în spate, sub scaune etc. Nu permiteţi 

niciunui copil să ţină vreo sticlă sau să o ascundă.  

4. Când spuneţi ―Start”, copiii  trebuie să găsească sticlele echipei lor, să le aducă în faţă şi să le 

aşeze în ordine. Apoi întreaga echipă trebuie să spună versetul împreună. Cronometraţi cât tre-

buie fiecărei echipe să adune sticlele, să le aşeze în ordine şi să spună versetul.  

5. Aruncaţi din nou sticlele şi chemaţi doi copii din cealaltă echipă.  

6. Repetaţi pasul 4. 

7. Notaţi timpul pe care l-a făcut fiecare echipă.  

8. Jucaţi de câteva ori, folosind câte alţi doi copii pentru fiecare echipă. 

9. Adunaţi timpul total de a completa fiecare rundă.  

10. Echipa care are cel mai puţin timp câştigă jocul. 

 

3. Întreaga echipă trebuie să spună versetul împreună. Prima echipă care termină, câştigă    

        runda. 

4. Chemaţi alţi doi copii din fiecare echipă şi jucaţi din nou. Faceţi aceasta de mai multe 

 ori. 

5. Ţineţi scorul câte runde câştigă fiecare echipă. Echipa care a câştigat cele mai multe 

 runde (sau a terminat prima de cele mai multe ori), câştigă jocul. 

MATERIALE: 
Opţiune 1 

 Xerox pag. 16-18 
 
Opţiune 2 

 Vizuale pag. 20-25 

INSTRUCŢIUNI înainte de oră:   

 OPŢIUNEA 1  

1. Tipăriţi vizualele colorate, pag. 16-18,  sau copiaţi vizualele alb-negru, pag. 20-25 şi coloraţi-le 

dvs.  

 OPŢIUNEA 2  

1. Dacă aveţi destul timp la dispoziţie, faceţi copii xerox, pag. 20-25 ,  pentru toţi copiii şi daţi fie-

cărui copil câte o pagină să o coloreze. Sunt 5 pagini diferite. 

2. Dacă aveţi mai mult de 5 copii, puneţi mai mulţi copii să coloreze aceeaşi pagină.  

3. Spuneţi copiilor că veţi folosi aceste pagini colorate ca vizuale pentru lecţie. 

4.  Daţi copiilor 5-8 minute pentru a colora paginile.  

5. Când spuneţi povestirea, FOLOSIŢI TOATE paginile pe care copiii le-au colorat, NU le alegeţi 

doar pe cele mai frumoase. Trebuie folosite toate paginile pe care copiii vor să le arate pentru a 

fi vizuale la povestire. Dacă un copil NU vrea ca dvs. să îi arătaţi desenul, atunci nu o faceţi. 

Găsiţi ceva de lăudat la fiecare pagină pe care copiii au colorat-o. 

 

    OBIECTIVE: 

Copiii să înveţe practic cum se poate propovădui Evan-

ghelia. 
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Un pahar de apă vie 
 Pleosc! Trosc!  

 Pastorul Anset se ridică în patul său şi privi spre acoperişul de iarbă al casei sale (arătaţi 

vizual 1). Se întâmpla din nou, la fel ca în fiecare seară. Oamenii din sat nu voiau ca el să fie aco-

lo, aşa că aruncau cu pietre şi bolovani pe acoperişul lui cât era noaptea de lungă ca să nu poată 

dormi.  

 Pastorul Anset este un creştin care locuieşte în satul Mwanambaya, Tanzania. Mulţi oameni 

din acel sat sunt musulmani. Alţii practică vrăjitoria. Ei nu cred că Isus este Fiul lui Dumnezeu şi 

deseori îl persecută pe pastor şi pe ceilalţi creştini. Uneori doar aruncă cu pietre pe acoperiş. 

(Arătaţi încă un vizual 1 dacă au fost mai mulţi copii care au colorat această pagină.) O dată chiar 

au încercat să dea foc la micuţa biserică pe care o păstoreşte. Pastorul Anset ştia că în unele sate, bise-

ricile creştine au fost arse din temelii, iar pastorii au fost ucişi.  

 Oamenii din biserica pastorului Anset au probleme când trebuie să îşi vândă legumele în sat. 

Nimeni nu le cumpără. Creştinii trebuie să vândă legumele pentru a avea bani cu care să trăiască. Via-

ţa poate fi foarte grea pentru creştinii de acolo.  Dar viaţa este grea pentru oricine trăieşte în acele sa-

te, pentru că nu există acolo apă proaspătă. Toţi trebuie să meargă mult pe jos pentru a aduce apă 

murdară din râu. Deoarece apa este murdară, oamenii deseori se îmbolnăvesc şi mor.  

 Într-o zi, pastorul Anset a fost vizitat de misionari, care au vrut să îi ajute pe oamenii din acel 

sat. Aceştia erau misionari care lucrau cu Proiectul Oaza Africii. Voiau să sape o fântână.  

De obicei o fântână este săpată chiar lângă clădirea unei biserici. În acest fel, oamenii ştiu că biserica 

creştină este cea care le oferă acea apă curată şi proaspătă. De asemenea, oferă creştinilor  

posibilitatea de a împărtăşi Evanghelia când oamenii vin să ia apă. Dar pastorul Anset nu avea o 

clădire de biserică adevărată - ci oamenii se întâlneau într-o colibă micuţă (vizual 2). 

Oamenii din sat au început să fie curioşi. Ei se uitau cum era săpată fântâna şi îşi spuneau unii  

altora: ―Uitaţi, sapă o fântână, şi nici măcar nu are o clădire de biserică adevărată!‖ (Arătaţi al doilea 

vizual 2.) 

 Fântâna a fost terminată. Apoi au început să pompeze şi a ieşit apă curată şi proaspătă. 

Oamenii din biserică au început să aplaude de bucurie. Acum nu doar că aveau apă curată doar  

pentru ei, dar puteau împărţi apa cu oamenii din sat şi să aibă ocazia să le împărtăşească despre Isus.  

Zi după zi, sătenii au venit la fântână să ia apă (vizual 3). Deseori femeile din biserică stăteau lângă 

fântână, folosind-o ca un loc în care să-L mărturisească pe Isus. Când oamenii veneau să ia apă,  

femeile le spuneau despre Domnul Isus, Apa vieţii. 

 Într-o zi, Adhra, o femeie din biserică, stătea lângă fântână când văzu o femeie din sat 

care trecea pe acolo cu un pui în mână. Adhra a întrebat-o: ―De ce ai acel pui?‖ (Arătaţi vizual 4, 

Puiul.) Femeia îi răspunse: ―Mi-e teamă să dorm seara deoarece sunt blestemată cu nişte demoni. 

Adorm în coliba mea, dar apoi mă trezesc la miezul nopţii în cimitir. Nu ştiu niciodată cum am 

ajuns acolo. Sper ca vraciul din sat să mă ajute, dar trebuie să îi plătesc cu un pui.‖ (Arătaţi al doilea 

vizual 4.) Adhra spuse: ―Pastorul meu te poate ajuta.‖ Adhra a dus-o pe femeie la pastorul Anset, care 

s-a rugat ca ea să fie eliberată de acei demoni. Instantaneu femeia a fost eliberată.  

6. Dacă aveţi mai mult de două pagini colorate din fiecare, spuneţi copiilor că le veţi alege la 

întâmplare pe cele ce vor fi folosite în timpul povestirii, dar că la sfârşit le veţi arăta pe toa-

te. Separaţi paginile pe numere, toate paginile nr. 1 să fie într-un loc, toate nr. 2 în altul etc.  

7. Puneţi cu faţa în jos paginile colorate ca să nu se vadă. Amestecaţi fiecare  set de desene 

foarte bine, apoi alegeţi la întâmplare din fiecare câte două pagini. Ţineţi mereu paginile 

colorate de copii cu desenele în jos pentru ca nimeni să nu vadă ale cui desene au fost ale-

se. Puneţi toate celelalte desene de o parte, pentru a le arăta tuturor după povestire. Copiii 

vor fi mult mai atenţi dacă NU ştiu ale cui desene au fost alese folosite.  
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Niciodată nu i-a mai fost teamă să se culce seara că va ajunge din nou în cimitir. Acum ştia că Isus 

era Fiul lui Dumnezeu, Care o iubea mult. Curând, aceasta şi-a predat viaţa Domnului Isus. 

 Într-o altă zi, o altă femeie din biserică stătea la fântână (al doilea vizual 3). Numele 

ei era Binti. Când o altă femeie a trecut pe acolo, în drum spre casa vraciului din sat, Binti o 

întrebă: ―De ce mergi la vraci?‖ Femeia îi răspunse: ―Ori de câte ori fac baie, mă doare  

îngrozitor. Dacă apa este rece, o simt ca şi cum ar fi fierbinte. Dacă apa este caldă, o simt ca 

şi cum ar fi rece ca gheaţa.‖ Binti a dus-o pe femeia aceea la pastorul Anset, care s-a rugat pentru 

ea. Femeia a fost eliberată şi nu a mai simţit niciodată durere când apa îi atingea pielea. Ea şi-a  

predat de asemenea inima Domnului Isus chiar atunci.  

 Apa îi făcea pe oameni să îşi schimbe părerea despre pastorul Anset şi despre creştinii din 

sat (Vizual 5). Când creştinii împărţeau apa cu cei care obişnuiau să îi persecute, aceştia demonstrau 

dragostea lui Isus. Oamenii din sat spuneau acum: ―Aceşti creştini chiar ne iubesc dacă ne dau apă 

înainte să îşi construiască o biserică‖ (al doilea vizual 5). 

 În doar o lună, trei femei au devenit creştine. Trei convertiţi poate nu înseamnă prea 

mult, dar aceasta este o MARE minune pentru acel sat, unde oamenii se împotriveau  

mesajului Evangheliei (al treilea vizual 3).  

 Conform spuselor lui Steve Evans, liderul echipei POA (vizual 6) ―fântâna din 

Mwanambaya poate fi văzută din uşa bisericii. În fiecare zi pastorul priveşte cu bucurie cum 

sătenii vin cu găleţile după apă’’ (al doilea vizual 6). Sperăm că darul bisericii de apă potabilă 

va înlesni misiunea spirituală de a-L prezenta pe Isus, despre care Biblia spune că este apa 

vieţii. 

 Misionarul Ron Handon a scris această povestire şi el este muţumitor că mulţi copii au dat 

din banii lor pentru misiune. Datorită acestor copii, oamenii au apă curată să bea şi aud şi mesajul 

Evangheliei. El ar vrea ca noi toţi să ne rugăm pentru pentru aceste sate în care se află aceste fântâni 

(al doilea vizual 6). Pastorii africani vor să ne rugăm ca fântânile să nu se strice ca oamenii să  

continue să vină ca să audă despre Isus.  

 

OPŢIONAL   

Dacă aveţi timp şi un computer cu internet, arătaţi următorul film. Dacă nu aveţi internet, dar aveţi 

un computer, puteţi copia în computerul dvs. filmul comprimat de noi şi ataşat în  emailul către dvs. 

 
http://youtu.be/wDlBBzzZrXY  

 

 

La final discutaţi pe marginea întrebărilor de mai jos:   

1. Ce a vrut Isus să spună când a spus că El este apa vieţii  

      pentru noi? 

2. Ce înseamnă viaţa veşnică? 

3.  De ce a spus Isus că El ne dă viaţă veşnică? 

4. De ce şi-ar părăsi cineva ţara pentru a merge şi a spune  

       altora  despre Isus? 

5. Cum ajută fântânile din Africa pentru împărtăşirea  

      Evangheliei lui Isus? 

6. Ce fac oamenii din Africa în jurul fântânilor? 

7. Puneţi-i pe copii să spună versetul din Marcu 16:15, 

 apoi întrebaţi-i cum construirea fântânilor  în Africa 

 ajută la împlinirea acestui verset. 

8.  Ce putem face noi ca şi copii, ca să răspândim  

 Evanghelia în întreaga lume? 

9.      Ce putem face în oraşul nostru pentru răspândirea 

 Evangheliei? 

10.  Ce puteţi face voi la şcoală  ca să îi determinaţi pe 

 ceilalţi copii să dorească să afle mai multe   despre  

 Isus? 

 

 

ATENŢIE:  
Întrebările pentru discuţie sunt foarte 
importante în procesul de învăţare al 
copiilor. Asiguraţi-vă că toţi copiii 
apucă să răspundă, nu doar unul sau 
doi. Multe dintre întrebări nu au 
răspunsuri corecte şi incorecte.  
Permiteţi mai multor copii să 
răspundă la aceeaşi întrebare.   
Încurajaţi-i pe copii să îşi spună  
părerea. Acesta NU este un test, ci un 
timp de discuţii şi de învăţare cum să 
aplicăm Biblia în vieţile noastre. 

http://youtu.be/wDlBBzzZrXY
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12. Cum ar fi să fiţi un misionar care lucrează în aceste sate? 

13.  Vreunul dintre copii L-a întrebat pe Dumnezeu dacă El ar vrea să fie misionar într-o zi, undeva    

        într-o ţară îndepărtată? 

 

CONCLUZIE: 

 Explicaţi faptul că MISIONARUL este o persoană care se mută într-o altă ţară, învaţă limba care 

se vorbeşte în ţara repsectivă, locuieşte acolo etc. Nu se află acolo pentru a-şi găsi un loc de 

muncă. Munca lor este aceea de a răspândi Evanghelia. Oamenii din bisericile lor de acasă, din 

ţara lor, le trimit bani în fiecare lună pentru ca ei să poată petrece fiecare zi spunându-le  

      altora despre Dumnezeu.  

 Încurajaţi copiii să înceapă să se roage şi să Îl întrebe pe Dumnezeu ce pot face ei personal,  

      pentru a ajuta la răspândirea veştii bune a Lui în întreaga lume. 
 

RUGĂCIUNE: 

 Întrebaţi-i pe copii care sunt câteva lucruri pentru care se pot ruga, care să îi ajute pe 

misionarii şi pe cei cărora aceştia le vorbesc despre Isus. (De exemplu, rugaţi-vă ca misionarii să 

aibă banii necesari de a rămâne în ţara respectivă, să înveţe uşor limba vorbită acolo, 

să poată vorbi cu oamenii. Rugaţi-vă ca fântânile să nu se strice, ca oamenii să vină 

să asculte despre Isus. Rugaţi-vă ca mulţi să îşi predea vieţile Domnului Isus.)   

 Puneţi 3 sau 4 copii să se roage pentru lucrarea făcută cu fântânile din Africa.  

 În Africa se vorbesc multe limbi diferite. Ca o activitate extra, întrebaţi-i pe copii dacă le-ar 

plăcea să înveţe câteva cuvinte dintr-o limbă din Africa. În Zimbabwe, unde există o mare nevoie de 

apă curată, una dintre limbile vorbite se numeşte Shona. Următoarea regulă gramaticală vă va ajuta 

să pronunţaţi corect cuvinte în limba shone. 

Toate silabele în limba shone se termină în vocale. De exemplu, cuvântul Zimbabwe este împărţit 

aşa: zi / mba / bwe. Cuvântul mangwanani (dimineaţă) este împărţit aşa: ma / ngwa / na / ni. 

 

Câteva cuvinte: 

Bună—mhoro  

Bine ai venit—titambire  

Stai bine—chisarai  

Ne vedem mai târziu—tichaonana  

mulţumesc—tatenda  

A vorbi—kutaura  
A cânta—kuimba  
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  OBIECTIVE: 

Copiii să-şi reamintească  printr-un joc recapitulativ toate cele 

învăţate pe parcursul lecţiei, anume că ei trebuie să vorbească 

altora despre dragostea lui Dumnezeu.  

INSTRUCŢIUNI înainte de oră:   

1. Scrieţi sau copiaţi întrebările de la pagina 19. 

2. Tăiaţi în fâşii subţiri întrebările.  

3. Puneţi câte trei întrebări în fiecare dintre cele 5 sticle.  

4. Puneţi dopul la sticle pentru ca întrebările să nu cadă din sticle. 

JOCUL  

INSTRUCŢIUNI în timpul orei:   

1. Număraţi copiii care stau la locurile lor, astfel:  1,2,3; 1,2,3.  

2. Spuneţi că cei ce au primit cifra 1 sunt în echipa 1, cei care au 

       nr. 2 sunt în echipa 2, 3—în echipa 3. 

3. Copiii vor rămâne pe locurile lor, dar aparţin, acolo unde stau,   

       echipei 1, 2 sau 3. 

4. Veţi  da din mână în mână o sticlă. Nu începeţi cu copilul din primul rând. Începeţi de la  

       mijloc.  

5. Spuneţi copiilor că atunci când spuneţi “start” sau când începe muzica, trebuie să dea sticla din  

      mână în mână.  

6. Când spuneţi ―stop” sau se opreşte muzica, cel în mâna căruia a ajuns sticla, o deschide  şi  

       scoate întrebarea.  

7.    Pot aduce întrebarea la dvs. să o citiţi, sau o poate citi chiar unul dintre copii. 

8.     Persoana care are sticla trebuie să răspundă la întrebare. 

9.     Puneţi dopul la loc, la sticlă.  

10.   Dacă răspunsul a fost corect, echipa copilului respectiv primeşte 100 de puncte.  

11. Daţi a doua sticlă unui copil din faţă, iar prima sticlă va merge în continuare de-acolo de unde a  

       rămas. Acum vor fi două sticle care vor fi date din mână în mână.  

12.  Spuneţi ―start” din nou (sau daţi drumul la muzică).  

13.  Fiecare sticlă trebuie dată din mână în mână de către copii.  

14. Când spuneţi “stop” (sau opriţi muzica), ambii copii la care se află sticlele, trebuie să deschidă  

       sticlele, şi dacă există o întrebare în acea sticlă trebuie să răspundă la ea.  

15.  Adăugaţi o a treia sticlă.  

16.   Jucaţi jocul din nou adăugând a patra sticlă.  

17.   Adăugaţi şi a cincea sticlă. Unele sticle nu vor mai avea întrebări în ele, dar lăsaţi-le încă în joc. 

18. Copilul care are o sticlă goală primeşte 100 de puncte extra.  

19. Când toate sticlele sunt goale, se termină jocul.   

20. Număraţi care echipă a primit cele  mai multe puncte. 

La ŞCOLARI jocul 

poate fi jucat şi de 

echipele implicate în 

Olimpiada Biblică 

JBQ doar că în loc de 

întrebările lecţiei se 

vor folosi întrebările 

pentru Olimpiadă. 

MATERIALE: 

  Copii xerox  pag. 19 

cu ÎNTREBĂRI 

 5 sticle 

 Opţional:  muzica 
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INSTRUCŢIUNI înainte de oră: 

  OBIECTIVE: 

Copiii să realizeze un obiect prin care să-şi amintească de faptul că 

Domnul Isus doreşte ca şi ei să  vorbească altora despre El. 

 Pregătiţi materialele înainte de oră, ca să aveţi totul la îndemână, şi 

faceţi un model pentru a-l arăta copiilor. 

INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 

 Daţi fiecărui copil câte un pahar gol din plastic, două beţe de lemn de  

       îngheţată sau două jumătăţi de beţe pentru frigărui, hârtie colorată şi   

       scotch.  

 Puneţi-i pe copii să facă fiecare câte o fântână, astfel: 

1.  Lipiţi beţele pe dinafara paharului cu scotch. 

2.  Faceţi un acoperiş din hârtie colorată (vezi imagine).  

3.  Scrieţi cu o cariocă pe acoperiş, ISUS E APA VIE.  

4.   Înveliţi paharul în hârtie şi decoraţi fântâna.  

5.  Scrieţi numele pe fântână.  

6.  Aşezaţi toate fântânile una lângă alta.  

7.   Puneţi pe fiecare copil să vină la fântâni şi să pună în fiecare fântână  câte   

             o fâşie de hârtie pe care au scris versete biblice favorite sau  o  

 încurajare (mai puţin la a lui).  

1.  FÂNTÂNA 

2.  PICĂTURI DE APĂ 

MATERIALE:  

Coli de hârtie albe 

A4, una de copil 

Coli colorate de hâr-

tie, una de copil 

Lipici 

Hârtie albastră sau 

colorate cu creioane 

colorate, pentru pică-

turile de apă 

MATERIALE: 

 Pahare de plastic, 

unul de copil 

 Două beţe de în-

gheţată sau unul 

de frigărui, rupt în 

două 

 Hârtie colorată 

 Orice material 

pentru decorat 

 Lipici 

 Scotch 

 Marker, cariocă 

INSTRUCŢIUNI înainte de oră: 

 Pregătiţi materialele înainte de oră, ca să aveţi totul  

      la îndemână, şi faceţi un model pentru a-l arăta copiilor. 

1 

2 

3 

4 

PAŞI DE LUCRU: 

 Cum se face PAHARUL? 

1. Luaţi o coală A4 de hârtie şi faceţi un pătrat.  

2. Începeţi prin a aşeza pătratul în poziţie de romb. 

3. Împăturiţi în două rombul, de jos în sus, de-a lungul unei diagonale. 

4. La final despărţiţi colţurile libere de sus. 

5. Împăturiţi-le în jos, în faţă, respectiv spatele modelului.  

6. Urmăriţi cele 10 imagini care sunt în dreapta pentru a confecţiona  

       paharul. 

INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 

ISUS E  

APA VIE 

  

http://daniellesplace.com/html/resource_room.html
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Suportul 

1. Luaţi colile de hârtie A4 şi lipiţi paharul - confecţionat anterior - pe el. 

 Picături de apă 

1. Fiecare copil va primi o coală de hârtie A4 de culoare albastră, pe care copiii o 

vor îndoi în patru. Dacă nu aveţi hârtie albastră, copiii vor colora cu creioane 

colorate o coală albă. 

2. Copiii vor desena  o picătură de apă ca în imaginea de mai jos, picătura de apă, 

apoi vor tăia toate cele 4 părţi de hârtie îndoite, astfel încât vor obţine 4 picături. 

3. Copiii vor desena o făţă veselă sus, spre partea ascuţită, iar în partea de jos vor 

scrie pe fiecare picătură fie o încurajare, fie un verset biblic, fie un motiv de 

rugăciune pentru Africa şi misionarii de acolo, vezi imaginea de mai jos picătu-

ra de apă. 

4. Strângeţi toate picăturile de apă de la copii (puteţi să jucaţi chiar un joc cu 

ele), apoi, după ce le veţi amesteca bine, oferiţi fiecărui copil câte patru pică-

turi la întâmplare.   

5. Copiii vor pune picăturile cu încurajări în paharele de hârtie.  

6. Copiii pot face o gaură în partea de sus a colii colorate pe care e lipit paharul de 

hârtie. Aşa va apărea ca un tablou funcţional cu picături de apă încurajatoare.  

7. Copiii pot agăţa tabloul în camera lor ca ori de câte ori îl vor vedea, să îşi amin-

tească de cele învăţate în această lecţie, dar şi pentru a-şi aminti să se roage pen-

tru Africa. 

 

 

5 

 

6 7 8 9 10 

Picătura de apă 
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#1 

#2 

#3 

#4 

LECŢIA BIBLICĂ Opţiune 2 
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APLICAŢIA PRACTICĂ, Opţiune 1 

1. 

2. 
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  3
 

4. 

APLICAŢIA PRACTICĂ, Opţiune 1 
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6 

5 

APLICAŢIA PRACTICĂ, Opţiune 1 
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ÎNTREBĂRI: 

1.  Despre ce continent s-a povestit în lecţie? 

 

2.  Cum se numeşte vizitatorul care a fost la clasă? 

 

3.  Despre ce a povestit dl. Drumescu? 

 

4.  Cânta şi tu cântecul pe care-l cânta dl. Drumescu atunci când a intrat la clasă. 

 

5. Care a fost porunca Domnului Isus din Marcu 16:15? 

 

6. Cu cine s-a întâlnit Isus la fântână? 

 

7.  Cine a crezut femeia că e Isus? 

 

8. Unde S-a întâlnit Isus cu femeia? 

 

9.  Ce i-a cerut femeia lui Isus  la fântână? 

 

10. Ce a înţeles femeia când i-a spus Isus că El e apa vie? 

 

11. De ce au nevoie oamenii din Africa? 

 

12.  De ce se construiesc în Africa fântânile lângă biserici? 

 

13.  Ce au făcut cele două femei creştine din Africa cu femeile care au venit la fântână? 

 

14.  Spune versetul biblic. 

 

15. La ce ajută fântânile din Africa? 

JOC RECAPITULATIV 
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În multe ţări, creştinii, familiile lor şi liderii bisericilor sunt atacaţi şi trataţi rău. 

Rugaţi-vă pentru creştinii care sunt persecutaţi azi. 

                                             (#1) 
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Copiii din întreaga lume care vor să împărtăşească vestea bună despre , au dat 

bani pentru a ajuta la construirea unor fântâni în diferite părţi ale Africii unde nu 

există apă curată. Rugaţi-vă ca să fie construite cât mai multe fântâni şi cât mai 

mulţi misionari să meargă în Africa să vorbească despre Isus. 

                                                           ( #2) 
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Mii de copii au dat bani pentru a ajuta la săparea fântânilor pentru ca oamenii 

din Africa să poată avea apă curată şi să audă despre Isus. Rugaţi-vă ca fântâni-

le să nu se dărâme şi cât mai mulţi oameni să audă despre dragostea lui Dum-

nezeu.   

                                                                (#3)                                                                    
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Când oamenii vin să primească apă curată, creştinii le spun despre Isus. Mulţi 

dintre africanii din aceste sate nu s-au mai dus la vraciul satului şi acum cred în 

Isus şi cred că Dumnezeu îi ajută. Rugaţi-vă ca şi mai mulţi oameni să audă 

despre Isus. 

                                                              (#4)       
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Mulţi oameni sunt aşa de entuziasmaţi când învaţă despre Isus, încât aleargă 

acasă şi îşi aduc şi familia, şi prietenii să audă despre dragostea lui Dumnezeu. 

La fel ca femeia samariteană care L-a întâlnit pe Isus la fântână, vor să împăr-

tăşească vestea bună despre Isus şi altora! 

                                                                      (#5) 
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Pastorii din Africa sunt aşa de fericiţi că mii de copii au vrut să îi ajute pe oa-

menii din satele africane să audă despre Isus. Fiecare copil a dat câte puţin, dar 

când toţi banii lor au fost puşi împreună, au putut să ajute multe sate ca să aibă 

fântâni cu apă curată şi să primească mesajul lui Isus. Întrebaţi-l pe Dumnezeu 

ce puteţi face pentru a ajuta la răspândirea Evangheliei lui Isus în toată lumea. 

Matei 16:15. 

                                                                 (#6) 


