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PERSOANE:






2 Persoane

Copiii vor învăța în această lecție că sunt multe lucruri pe pământ care se
întâmplă și prin care putem crede că Dumnezeu nu este în control și că
suntem singuri în mijlocul acestor rele sau dureri. În realitate, Dumnezeu ne
asigură prin Biblie că nimic nu ne poate despărți de dragostea Lui și că este
cu noi chiar și atunci când apar situații neplăcute, dureri și încercări, în viața
noastră.
Aşa cum v-aţi obişnuit deja, vă oferim şi în acest material o lecţie biblică, verset
biblic, 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.

OBIECTIVE: Acest moment va reaminti de tema lecției trecute (viața
deplină) și va introduce tema despre iubirea lui Dumnezeu care este atât de
mare, încât nimic nu ne poate despărți de El.

MATERIALE:
Hârtie creponată
Lipici
Foarfecă
Biblia
1.

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:






Tăiaţi o fâșie de hârtie creponată de 5 cm lăţime și 100/150 cm lungime, imag. 1.
Răsuciţi fâşia o dată la mijloc, imag. 2.
Lipiţi cele două capete. Veți obţine astfel un cerc, imag. 3.
FOARTE IMPORTANT e ca pregătirea cercului să fie înainte de lecţie
cu câteva ore sau chiar cu o zi ca să se usuce bine lipiciul.
ATENŢIE! Vă sugerăm să repetaţi acest mic experiment o dată sau de două ori
înainte de lecție, păstrând indicaţiile oferite mai jos pentru a evita surprizele
neplăcute de nereușită care pot apărea în timpul orei dacă nu știți exact ce
aveți de făcut.

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:

2.

3.

1. Anunțați copiii că veți continua cu discuția despre relația cu Dumnezeu și vă veți aminti în
minutele următoare despre discuția de săptămâna trecută despre viața deplină.

4.

2. Spuneți: ,,Am aici un cerc de hârtie și o foarfecă. Ce credeți că se întâmplă dacă voi tăia
cercul acesta pe mijloc? Credeți că se va rupe? Haideți să vedem.”
3. Tăiați circular pe mijlocul cercului așa încât de ambele părți să rămână cam un cm, vezi imag. 4.
Acolo unde este răsucită hârtia, aveți grijă să o îndreptați în timp ce tăiați. Să nu o tăiați fiind
răsucită sau suprapusă deoarece nu va ieși rezultatul dorit. Vorbiți cu copiii în timp ce tăiați ca să
le distrageți atenția și să nu vadă tot ce faceți cu hârtia, imag. 4.
4. În timp ce continuați să tăiați cu grijă, întrebați constant copiii: ,,Credeți că voi
reuși? Oare ce va ieși?
5. După ce tăiați cu grijă, veți obține de fapt un cerc mult mai mare decât cel
inițial, imag. 5.
6.

Spuneți: ,,O, nu am obținut două cercuri așa cum credeam, ci unul mult mai mare! Asta
înseamnă de fapt o viață deplină. Vă amintiți? Viața deplină pe care noi o putem avea în Isus,
este o viață plină de bucurie, pace, speranță, încredere (etc.), o viață din care dragostea lui
Dumnezeu se revarsă spre alții. Astăzi vom continua discuția noastră despre relația cu
Dumnezeu și vom vorbi despre faptul că nimic nu ne poate despărți de iubirea Lui.
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OBIECTIVE: Copiii vor învăța că nimic nu îi poate despărți de
iubirea lui Dumnezeu.

TEXTE BIBLICE: Faptele Apostolilor 7:55-60 și 8:1-3.
PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:

MATERIALE:
 Cocoloși de hârtie pentru
pietre
 OPȚIONAL: Costume

(Saul, Ștefan, mulțimea)



Vorbiți cu 6-7 adolescenți (pot și fi adulți sau copii din clasă) să interpreteze în fața
grupei o scurtă scenetă (personaje: Saul, prigonitor, Ștefan, creștin, 2-3 din popor).



Faceți o scurtă repetiție, 10 minute înainte de lecție, ca să știe fiecare ce are de făcut.

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:


În timp ce citiți prezentarea de mai jos (tot ce este scris New Times bold),
adolescenții vor interpreta acțiunea (tot ce este cu italic în paranteză).

SCENETA - ȘTEFAN
Saul, înainte de convertire și de a fi schimbat de Dumnezeu în apostolul Pavel, a fost un om
puternic, cu mare influență. El îi ura de moarte pe creștini deoarece nu credea în Isus și că El
este Fiul lui Dumnezeu. Nu credea nici în învierea Lui. Așa că îi căuta peste tot ca să îi arunce
în închisoare sau chiar să îi omoare. Îi ura pur și simplu. Credea că face bine poporului său, că
îl scapă de astfel de oameni. Așa că își propuse să prindă pe toți creștinii.
(Intră Saul cu unul dintre oamenii lui. Mimează că îi ordonă să găsească pe toți creștinii. Acela iese
grăbit de pe scenă. Din spate se aud țipete de groază în fundal și vocea mânioasă a prigonitorului.
Acela strigă apoi pe Saul care pleacă și el grăbit.)
Creștinii se ascundeau peste tot de Saul și de oamenii lui. Le era frică de el deoarece intra în
case și făcea prăpăd. Îi persecuta rău pe creștini.
(Intră în scenă creștinii, alergând de colo-colo ca și cum ar vrea să se ascundă.)
Cu toate acestea, creștinii se întâlneau în continuare pe ascuns ca să se închine împreună. Nu
se opreau. Știau că nimic nu îi poate despărți de iubirea lui Isus, nici chiar moartea. Erau gata
să plătească prețul. Erau gata să moară.
(Intră creștinii și Ștefan. Toți mimează că se roagă și cântă.)
Acolo era și un tânăr credincios pe nume Ștefan. El era slujitor în biserica primară. Dar într-o
zi, oamenii lui Saul l-au prins.
(În timp ce creștinii și Ștefan se roagă, vine omul lui Saul. Creștinii fug, dar Ștefan este prins. Se aud
țipete. Intră Saul mânios.)
Saul a cerut imediat ca Ștefan să fie pedepsit, să fie ucis.
(Saul mimează că cere moartea lui Ștefan.)
Oamenii lui Saul l-au scos afară din cetate și acolo l-au bătut cu pietre.
(Saul și omul lui îl târăsc pe Ștefan într-un colț. Saul se retrage undeva, în spate. Creștinii vin și
asistă. Poporul începe să arunce cu cocoloși de hârtie în el.)
Oamenii lui Saul își băteau joc de Ștefan în timp ce îl loveau și strigau: ,,Dacă nu Îl urmai pe
Isus, nu mureai. Acum o să mori pentru El!” Creștinii, care asistau la uciderea lui, se rugau
pentru Ștefan și strigau: ,,Fii tare, Ștefan! Nimic nu ne poate despărți de iubirea Domnului!”
Și în timp ce pietrele loveau în el, Ștefan a privit spre cer, iar cerurile s-au deschis. Și a văzut
pe Isus.
(Ștefan ridică mâinile spre cer și zâmbește larg. Dușmanii aruncă în continuare cu cocoloși de
hârtie în el.)
Atunci Ștefan a strigat tare în auzul tuturor: ,,Doamne Isuse, primește duhul meu!” Apoi a
îngenunchiat și s-a rugat: ,,Doamne, iartă-i pe cei ce îmi fac rău!”
(Ștefan coboară în genunchi ca să se roage.)
După aceasta, Ștefan a murit.
(Ștefan cade la pământ. Prigonitorii ies din scenă satisfăcuți. Creștinii plâng și îl scot pe Ștefan din
scenă.)
CONCLUZIE:
Ștefan a fost persecutat din cauză că era creștin. El a murit ca martir. Dar și când a murit, El a
știut că moartea nu îl poate despărți de iubirea lui Isus. Isus era cu el! El a fost cu Ștefan până
la sfârșit. Și astăzi există martiri. Sunt țări în care creștinii sunt uciși pentru că Îl urmează pe
Isus. Dar Domnul este cu noi mereu și ne dă și nouă aceeași putere, indiferent prin ce greutăți
sau persecuție ne este dat să trecem. Nimic nu ne poate despărți de iubirea Lui!
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OBIECTIVE: Copiii să învețe un verset biblic prin care sunt
asigurați că nimic nu îi poate despărți de iubirea lui Dumnezeu.
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MATERIALE:
 Tablă
 Marker
 Bucăți de hârtie
 Creion

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:




Repetați de câteva ori desenele pe care le veți prezenta pe tablă.
Repetați și semnele pe care le veți face cu mâna concomitent cu
desenele.
Atenție! Atât desenele, cât și semnele trebuie să fie foarte
simple.

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

...nici înălțimea, nici
adâncimea, nici o altă
făptură nu vor fi în stare să
ne despartă de dragostea lui
Dumnezeu...
Romani 8:39

Desenați pe tablă în fața copiilor o săgeată în sus și spuneți cu
1.
copiii cuvinele: nici înălțimea... Atunci când spuneți copiilor
aceste cuvinte, faceți și semne: ridicați mâna în sus, imag. 1.
Desenați apoi o săgeată în jos și arătați cu mâna în jos, imag. 2, apoi
spuneți cu copiii cuvinele: nici adâncimea...
2.
Repetați cu ajutorul desenelor și semnelor ce ați învățat până acum: nici
înălțimea, nici adâncimea...
Desenați apoi o față, aduceți mâinile în față, imag. 3, și spuneți: nici o altă
3.
făptură ...
Repetați cu ajutorul desenelor și al semnelor ce ați învățat până acum: nici
înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură ...
4.
Scrieți cu majuscule cuvântul: NU. Mișcați degetul în semn de NU, imag. 4.
NU!
Spuneți cuvintele: nu vor fi în stare ...
Repetați cu ajutorul desenelor și semnelor ce ați învățat până acum: nici
înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare.
5.
Desenați un zid compact și, în același timp, aduceți mâinile împreună apoi
separați-le, imag. 5, și spuneți: să ne despartă...
Repetați cu ajutorul desenelor și semnelor ce ați învățat până acum: nici
înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne
despartă...
Desenați o inimă și faceți o inimă și cu mâinile, imag. 6, și spuneți: de dragostea...
6.
Repetați cu ajutorul desenelor și semnelor ce ați învățat până acum: nici
înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă
de dragostea...
Desenați un nor, ridicați o mână în sus ca și cum ați vrea să arătați spre
7.
Dumnezeu, imag. 7, și spuneți: lui Dumnezeu...
Repetați cu ajutorul desenelor și semnelor ce ați învățat până acum: nici înălțimea,
nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de
dragostea lui Dumnezeu...
Desenați o carte, aduceți palmele împreună, imag. 8, și spuneți: Romani 8:39...
8.
Repetați cu ajutorul desenelor și semnelor tot ce ați învățat până acum:
nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare
să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu. Romani 8:39
Spuneți o dată tot versetul, apoi ștergeți câte două desene și spuneți versetul
în timp ce veți face toate semnele și veți spune inclusiv părțile lipsă.

www.kidzromania.com
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JOCUL este OPȚIONAL:
PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:



Pe câteva bucăți de hârtie scrieți cuvintele: înălțime, adâncime, făptură, a
despărți, iubire, Dumnezeu, Biblie, nimic.
Puneți toate cuvintele într-o pungă, cutie sau coșuleț.

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
1. Împărțiți copiii în două echipe și chemați în față un copil din fiecare echipă.
2. Cei doi copii din față vor extrage un bilet cu un cuvânt.
3. Când spuneți start, cei doi copiii vor desena acel cuvânt pe tablă, fără să spună nimic. Ei vor
comunica doar prin desene cu ceilalți din echipa lor. NU se pot folosi de semne sau voce!
4. Echipa care a ghicit prima primește 100 de puncte. Spune versetul biblic cu semnele învățate
anterior pentru încă 100 de puncte.
5. Echipa care nu a ghicit prima cuvântul desenat are dreptul să spună și ea cu semne versetul
pentru doar 100 de puncte.
6. Țineți evidența punctelor acumulate de fiecare echipă.
7. Cuvintele folosite în joc vor fi puse separat.
8. Se continuă jocul la fel până ce nu mai aveți niciun bilețel cu cuvinte din verset.
9. La final, numărați punctajul celor două echipe și câștigă echipa cu cele mai multe puncte.

OBIECTIVE: Acest moment va ajuta copiii să înțeleagă mai clar că
nimic nu îi poate despărți de Dumnezeu.

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:
 Tăiaţi o fâșie de 5 cm lăţime și 100/150 cm lungime de
hârtie creponată, imag. 1. Tăiați mai multe benzi de hârtie, astfel încât

MATERIALE:
Hârtie creponată
Lipici
Foarfecă
Biblia

să puteți practica în voie fiecare pas ca să știți bine ce
2.
aveți de făcut.
 Răsuciţi fâşia de două ori la mijloc, imag. 2, și lipiţi.
Veți obţine un cerc, imag. 3.
 FOARTE IMPORTANT e ca pregătirea cercului să fie înainte cu câteva ore sau
chiar cu o zi înainte de lecţie ca să se usuce bine lipiciul.
 ATENŢIE! Vă sugerăm să repetaţi acest mic experiment o dată sau de două ori
înainte de lecție, păstrând indicaţiile oferite pe parcursul povestirii, pentru a evita
surprizele neplăcute care pot apărea în timpul orei dacă nu știți exact ce aveți de
făcut.

1.

3.

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
1. Arătați copiilor acest cerc pregătit înainte de lecție și care va fi foarte asemănător cu cel
de la lecția introductivă. Copiii vor crede că și acest cerc va fi la fel. Spuneți: ,,Am aici
un alt cerc de hârtie și o foarfecă. Ce credeți că se întâmplă dacă voi tăia pe mijloc așa
cum l-am tăiat pe cel de la începutul orei? Voi obține oare la fel, un cerc mai mare?
Haideți să vedem!”

4.

2. Tăiați cercul pe mijloc cu mare grijă. Acolo unde este răsucită hârtia, aveți grijă să o
îndreptați în timp ce tăiați. Să nu o tăiați fiind răsucită sau suprapusă ca să nu se distrugă
experimentul. Vorbiți în timp ce tăiați sau ajustați hârtia, pentru a distrage atenția
copiilor, să nu vadă tot ce faceți cu ea, imag. 4.
3. În timp ce continuați să tăiați cu grijă, întrebați constant copiii: ,,Ce credeți că va ieși?
Oare voi obține la fel, un cerc mare? Sau poate voi obține două cercuri separate?”
4. După ce tăiați cu grijă, veți obține de fapt două cercuri care se țin unul de altul, imag. 5.
5. Spuneți: ,,O, am obținut într-adevăr două cercuri! Dar nu sunt separate. Vedeți? Se țin
unul de altul!

www.kidzromania.com
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CONCLUZIE: Asta înseamnă cu adevărat că nimic nu ne poate despărți pe noi de iubirea lui Isus.
Poate că noi nu Îl vedem, dar El este mereu alături de noi, ca nimeni și nimic să nu ne poată
despărți de El.

RUGĂCIUNE: Aduceți copiii într-un moment de rugăciune și mulțumiți
Domnului pentru asigurarea pe care ne-o face că nimic nu ne poate despărți de El.

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.


JOC RECAPITUALTIV

MATERIALE:
Nu sunt.

OBIECTIVE: Copiii să își mai amintească o dată că nimic nu îi poate
despărți de iubirea Domnului Isus.
INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
1. Faceți două echipe. Prima echipă se va așeza ca un zid uman: copiii stau lipiți corp la
corp și ținându-se de mâini.
2. Echipa a doua se va așeza în șir indian. Pe rând, fiecare copil din această echipă se va
arunca în zidul uman, strigând numele unui lucru despre care s-ar putea crede că îl
desparte pe om de Dumnezeu, precum: boală, frică, accident etc.
3. După ce toți copiii s-au aruncat în zid, fără să îl distrugă, vor striga împreună: ,,Nimic nu
ne poate despărți de iubirea lui Dumnezeu!”
4. Dacă totuși un copil sparge zidul, copiii vor striga astfel: ,,Uneori oamenii dau greș, dar
Dumnezeu niciodată!”
5. Schimbați echipele (cea care a format zidul se așează în șir indian, iar cealaltă va forma
zidul). Jocul continuă ca mai înainte. La final, și această echipă strigă:
,,Nimic nu ne poate despărți de iubirea lui Dumnezeu!”
MATERIALE:
sau ,,Uneori, oamenii dau greș, dar Dumnezeu niciodată!”,
 Copie xerox, pag. 7, una la trei
depinde dacă au spart sau nu zidul uman.


LUCRU MANUAL

OBIECTIVE: Copiii să realizeze un obiect prin care să

își amintească mereu de iubirea lui Dumnezeu și că nimic
nu ne poate despărți de El.

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:



copii.
 O jumătate de pagină A4 pentru
fiecare copil
 Creioane sau carioci de culoare
roșie
 Foarfeci
 Bucăți mici de paie de băut, cca.
2 cm
 Scotch

Faceți copie xerox pag. 7, o pagină la trei copii, pregătiți toate
materialele și tăiați paie de băut în bucăți mici, cca. 2 cm.
Faceți un model ca să arătați copiilor cum trebuie să fie rezultatul final.

1.

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI :
1. Dați copiilor o jumătate de coală albă A4 de hârtie, două jumătăți ale inimii
(vezi 0 și X) și versetul biblic de la pag. 7, imag. 1 și 2.
2. Copiii vor decupa și vor colora cele două părți ale inimii, imag. 1.
3. Copiii vor tăia versetul pe liniile punctate, imag. 2, apoi îl vor lipi în partea
de sus, la mijlocul paginii pe jumătatea de coală A4, imag. 3.
4. Arătați copiilor cum trebuie puse cele două jumătăți ale inimii, astfel încât
„X” să se suprapună pe „0”, imag. 4.
5. Copiii vor face apoi o gaură la inimă acolo unde este „X”, imag. 4. Gaura
trebuie să fie făcută și la jumătatea de coală A4 de hârtie.
6. Dați copiilor bucăți mici de paie de băut, de cca. 2 cm.
7. Copiii vor introduce prin găuri (inimă și jumătatea de coală A4) bucata mică
de pai, imag. 5. Vor îndoi paiul în față și-l vor lipi cu scotch, imag. 6. În
spate, paiul va fi îndoit și NU se pune scotch, imag. 7. Astfel inima
va fi mobilă și cele două părți vor putea fi mișcate.
8.
8. Copiii vor deschide și vor închide inima pentru a putea citi versetul
ascuns, imag. 8.
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5.
0

4.
X

6.
7. Fără scotch
scotch

...nici înălțimea, nici
adâncimea, nici o altă
făptură nu vor fi în stare să
ne despartă de dragostea
lui Dumnezeu...
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Dragi părinţi, scopul lecţiei de astăzi a

DUMNEZEU ȘI EU: 3. Nimic nu ne
despărți
fostpoate
ca toți
copiiidesăDumnezeu
înțeleagă-căȘcolari
nu există8

nimic care să îi poată despărți de
dragostea lui Dumnezeu.

TEXTE BIBLICE:
Faptele Apostolilor 7:55-60 și 8:13
VERSET BIBLIC: Romani 8:39
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