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          MISIUNE  

  4. Misiune în Filipine 

SCOPUL LECŢIEI: Copiii să învețe despre Filipine, despre lucrarea de           

misiune din această țară, despre misionarii care merg în Filipine și despre                             

importanța de a se ruga pentru toți misionarii care duc în lume Evanghelia  

Domnului Isus. 

TEXT BIBLIC: Faptele Apostolilor 28:1-6 

VERSETUL BIBLIC: 2 Tesaloniceni 3:3  

PREŞCOLARI ȘI ŞCOLARI  
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OBIECTIVE: Copiii să înțeleagă că noi trebuie să ne rugăm lui 
Dumnezeu pentru țările în care merg misionarii creștini să ducă                    
Evanghelia, dar și pentru misionari.  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Pregătiți înainte de lecție paharele din plastic. 
 Scrieți pe o etichetă cuvintele CEL RĂU, apoi lipiți-o pe o minge sau 

pe un balon. 
 Scrieți pe o bucată de lemn sau scândură cuvântul DUMNEZEU. 
 Faceți o probă înainte de venirea copiilor, pentru a evita surprizele neplăcute.   
 La finalul prezentării de mai jos, va veni domnul Drumescu. De aceea vorbiți 

dinainte cu persoana care îl va interpreta și spuneți-i exact ce are de făcut. 

Prezentare: 
 
Astăzi vom vorbi despre misionari. Un misionar este o persoană căreia  
Dumnezeu  i-a spus să plece de-acasă într-un loc nou, deseori într-o altă ţară, pentru a spune   
altor oameni despre Isus. (Puneţi cele 10 pahare din plastic pe masă, în formă de piramidă. 
Chemaţi în faţă un voluntar. Daţi-i mingea pe care scrie CEL RĂU.) 
 
Haideţi să spunem că aceste pahare reprezintă misionarii din întreaga lume. Mulţi dintre ei 
trebuie să învețe o limbă nouă. Trebuie să înveţe să facă lucruri noi sau să mănânce mâncăruri 
neobișnuite pentru ei. Uneori, locuiesc în locuri periculoase. Motivul pentru care misionarii 
pleacă în aceste noi ţări este acela de a spune oamenilor despre Isus. Asta îl face pe diavol să 
fie foarte supărat. (Puneţi-l pe voluntar să arunce cu mingea în pahare.) Fără protecţia lui 
Dumnezeu,  cel rău i-ar putea dărâma pe misionari. (Aranjaţi din nou paharele şi puneţi-l pe 
voluntar să arunce din nou cu mingea. Repetaţi aceasta în timp ce vorbiţi.) Diavolul încearcă 
să îi facă pe misionari să fie descurajaţi. Încearcă să îi rănească. El vrea ca misionarii să plece 
din ţările care nu Îl cunosc pe Dumnezeu. El nu vrea ca misionarii să spună altora despre Isus. 
(Aşezaţi din nou paharele, dar acum puneţi în faţa lor bucata de lemn.) Dar Biblia spune: 
“Credincios este Domnul, El vă va întări şi vă va păzi de cel rău.” (2 Tesaloniceni 3:3).  
  
Acum ce se întâmplă când cel rău îi atacă pe misionari? (Puneţi-l pe voluntar să arunce din 
nou mingea, dar în bucata de lemn. Aveți grijă ca lemnul să nu cadă peste pahare ca să le 
dărâme, ci să fie ca un zid. Puteți chiar ruga pe cineva să țină lemnul în fața paharelor.) 
 
Dumnezeu îi poate proteja pe misionari de cel rău. El le dă putere și înlătură atacurile lui. De 
ce au ei nevoie din partea noastră? (Permiteţi discuţii.) În primul rând De RUGĂCIUNE! Noi 
îi putem ajuta pe misionari rugându-ne pentru protecţia lor. Când vă rugaţi, să aveţi credinţă în 
Dumnezeu; El este credincios să îi întărească şi să îi protejeze. 
 
 

DUMNEZEU 

CEL RĂU 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

ATENȚIE! Lecția conține materiale și pentru copiii preșcolari, și 
pentru școlari. Alegeți și adaptați materialele în funcție de vârstele 
copiilor pe care îi aveți la grupă. 

MATERIALE: 

 10 Pahare din plastic, de 
mărime egală 

 Un balon sau o minge pe 
care scrieți (cu carioca sau 
pe o etichetă): CEL RĂU 

  O bucată de lemn pe care 
scrieți: DUMNEZEU.            
Bucata de lemn ar trebui 
să fie destul de lată pentru 
a acoperi piramida de  
pahare. 
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POVESTIREA BIBLICĂ 
(Chemaţi în faţă un copil care să coloreze în văzul tuturor foarte repede, cu verde sau maro, ovalul 
de hârtie/farfuria de carton. Nimeni nu va şti de ce face asta. Când copilul a terminat de colorat, 
mulţumiţi-i şi trimiteţi-l la locul său. Acum puteţi începe povestirea biblică.) 
 
Astăzi vreau să vă povestesc despre Pavel care a fost cel mai renumit misionar de pe pământ.  El a 
călătorit foarte mult prin lume, ca să vorbească oamenilor despre Isus. Uneori el a fost bine primit, 
alteori i-a fost dat să sufere foarte mult din pricina numelui lui Isus în locurile prin care a umblat. 
Pavel a călătorit foarte mult cu barca. (În timp ce povestiţi, faceţi repede barca după instrucţiunile de 
la lucru manual, pag. 9.) 
 
Într-o zi, în timpul unei călătorii pe mare, barca lui Pavel a naufragiat şi a ajuns pe o insulă, insula 
Malta.  Localnicii s-au purtat bine cu Pavel şi l-au primit cu un foc mare deoarece ploua şi era frig.  
   
În timp ce Pavel şi ai lui stăteau la foc, o năpârcă, un fel de şarpe veninos, a venit din pricina căldurii 
şi s-a lipit de mâna lui. (Tăiaţi circular ovalul de hârtie/farfuria de carton colorată anterior la care 
veţi desena ochi şi arătaţi copiilor rezultatul.)  
 
Localnicii au crezut că Pavel este vreun răufăcător, un ucigaş, de aceea dreptatea nu-l lasă să 
trăiască, chiar dacă a scăpat din naufragiu. Pavel şi-a scuturat însă mâna de năpârcă, iar aceasta a 
căzut în foc. Toţi aşteptau acum curioşi să vadă cum Pavel se umflă şi moare. Dar nu i s-a întâmplat 
nimic rău. Văzând aceasta, localnicii şi-au schimbat îndată părerea despre Pavel şi, dacă până acum 
credeau că este un om rău, acum spuneau despre el că este un zeu de vreme ce năpârca n-a avut 
efectul morţii asupra lui. În realitate, Pavel a fost păzit de Dumnezeu. El a fost cel mai renumit 
misionar din câţi au existat.  
 
Pavel a povestit multe despre călătoriile sale creştinilor din biserici în scrisorile sale. Iar bisericile îl 
însoţeau peste tot cu rugăciune.  

  

TEXT BIBLIC: Faptele Apostolilor 28:1-6 

 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Înainte de oră, desenaţi un oval pe o coală de hârtie sau de carton. 
Trebuie să fie cât mai mare. Sau puteţi folosi o farfurie  de carton. 

 Exersaţi să tăiaţi pentru a da forma unui şarpe ca să știți să faceți 
bine în fața copiilor. 

 Exersaţi să faceţi o barcă din hârtie, vezi instrucţiunile la     
     Lucru Manual. 

1. 

2. 

4. 

OBIECTIVE: Copiii să înţeleagă că  Dumnezeu păzeşte pe 
misionari, dar este important ca şi noi să îi susținem prin rugăciune.          

MATERIALE: 
 
Pentru şarpe 

 Un oval de hârtie albă/ 
carton/ farfurie de carton 

 Creioane colorate verde/
maro. 

 Foarfecă 
 
Pentru barcă 

 Vezi lucru manual 
 

CONCLUZIE 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
 Atenție! Șarpele se face în fața copiilor, NU înainte de oră. 

3. 

La fel ca în vremea lui Pavel, misionarii au și astăzi nevoie de rugăciuni. De aceea şi noi trebuie să îi 
însoţim prin rugăciune pe misionarii de pretutindeni.  

CUM SE FACE ŞARPELE? 
1. Desenaţi un oval pe o coală de hârtie ori carton, 

sau puteţi folosi o farfurie de carton, imaginea 1. 
2. Coloraţi ovalul de hârtie/farfuria de carton, 

imaginea 2. 
3. Tăiaţi circular și ca o spirală ovalul de hârtie ori 

farfuria de carton, vezi imaginea 3. 
4. Desenaţi ochii şarpelui şi ridicaţi uşor capul 

acestuia, imaginea 4. 

IMPORTANT:  

Exersaţi înainte de oră ori 
de câte ori aveţi de 
prezentat ceva în  faţa 
copiilor. Dacă trebuie să 
faceţi aceasta concomitent 
cu povestirea, exersaţi 
întocmai pentru a avea 
cursivitate la lecţie.  
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OBIECTIVE: Copiii să înveţe prin joc versetul biblic care spune 
că Domnul ne păzeşte de cel rău. 

 

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI: 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

MATERIALE: 
 

 5 Bucăţi de hârtie 

 Creion  
 

 Scrieţi pe cinci coli A4 de  hârtie versetul biblic, 
împărţindu-l în cinci părţi, vezi mai jos.  

Credincios este Domnul: 

El vă va întări şi vă va 

păzi de cel rău.                                                      

2 Tesaloniceni 3:3  

JOCUL este OPȚIONAL: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. După ce repetați de câteva ori (3-4 ori) versetul biblic  
       cu copiii, cereți ca aceștia să spună versetul cu ajutorul  
       celor cinci hârtii pe care le veţi arăta copiilor, astfel: 

 Fetele: Credincios este Domnul 
 Băieții: El vă va întări  
 Fetele: şi vă va păzi  
 Băieții: de cel rău. 
 Toți: 2 Tesaloniceni 3:3  

2. Acum se schimbă rolurile și copiii vor spune versetul astfel: 
 Băieții: Credincios este Domnul 
 Fetele: El vă va întări  
 Băieții: şi vă va păzi  
 Fetele: de cel rău. 
 Toți: 2 Tesaloniceni 3:3  

3. Acum împărțiți copiii în două echipe, copiii din stânga și                                                                        
    cei din dreapta. Vor spune versetul astfel:  

 Stânga: Credincios este Domnul 
 Dreapta: El vă va întări  
 Stânga: şi vă va păzi  
 Dreapta: de cel rău. 
 Toți: 2 Tesaloniceni 3:3  

4. Acum vor spune versetul astfel:  
 Dreapta: Credincios este Domnul 
 Stânga: El vă va întări  
 Dreapta: şi vă va păzi  
 Stânga: de cel rău. 
 Toți: 2 Tesaloniceni 3:3  

 
 Aşezaţi copiii în cerc (sau vor sta pur şi simplu pe scaunele lor) şi spuneţi-le să ridice ambele 

palme în sus. 
  Palma din dreapta trebuie să fie deasupra palmei vecinului din dreapta, iar 

palma stângă va fi sub palma vecinului din stânga.  
 Când spuneţi ,,start’’, începe jocul de la un copil desemnat înainte.  
 Acest copil loveşte uşor cu palma dreaptă mâna copilului din stânga sa, timp în 

care spune primul cuvânt din versetul biblic. 
 Copilul din stânga, cel atins, va face acelaşi lucru spunând cuvântul următor din 

verset.  
 Jocul continuă la fel până se termină versetul, după care se reia cu primul cuvânt.  
 Copiii care greşesc - fie au uitat ce cuvânt urmează, fie nu au atins în acelaşi timp  
       mâna vecinului din stânga, primesc o cerinţă de îndeplinit.  
 De câte ori veţi spune ,,stop’’ unei echipe, toţi copiii se opresc şi spun împreună tot versetul.  
 Apoi când spuneţi ,,start’’, jocul se reia de la primul cuvânt. Ca să fie şi mai greu, jocul se 

continuă de unde au rămas (cum doriţi).  
 Jucaţi atât cât vă permite timpul. Dar, din când în când, nu uitaţi să faceţi în aşa fel încât copiii 

să spună şi tot versetul biblic. 
 
  

Credincios este Domnul 

Fetele 

El vă va întări  Băieții 

Credincios este Domnul 

Stânga 

2 Tesaloniceni 3:3  

Toți 
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PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Vorbiţi cu persoana care va interpreta pe dl Drumescu şi spuneţi-i 
exact ce are de zis şi de făcut.  

 Faceţi o repetiţie înainte să vină copiii, ca totul să iasă bine. 

 

MATERIALE: 
 
OPȚIUNE 1: 

 Copii xerox imagini 
pentru intervenţia dlui 
Drumescu, pag. 10 - 11 

 Costum dl Drumescu
(www.kidzromania.com  
Alte Materiale,                
Personaje) 

 
OPȚIUNE 2: 

 Copii xerox imagini, 

pag. 13–15   

 

 

 Precum dr. Lupă, dl Drumescu este un personaj care apare din când în când la lecție.                     
El  este un călător prin lume care aduce veşti despre ceea ce se întâmplă în special în 
domeniul misiunii. El este un personaj amuzant, stângaci şi întotdeauna pe fugă ca să 
ajungă în următorul loc unde se vesteşte Evanghelia.  

 Personajul este îmbrăcat haios și are mereu la el o valiză veche și foarte uzată.  Are o 
pălărie haioasă, părul răvăşit, mustaţă (dacă este bărbat, poate fi desenată cu o cariocă). 
Hainele sunt îmbrăcate pe dos, ca şi cum s-ar fi îmbrăcat în grabă etc. Este zgomotos, iar 
copiii trebuie să îl audă că vine înainte de a-l vedea: dă peste uşă, încearcă să plece pe 
uşa greşită, intră în zid, se pierde foarte uşor şi întreabă de câteva ori pe ce continent se află.  

PREZENTARE: 
Bună copii! Sunt eu domnul Drumescu!  
(Deschide valiza pe care o are cu el. Începe să arunce lucruri din ea. Să fie în valiză câteva articole 
de îmbrăcăminte şi lucruri ciudate precum un pantof, o pernă, o piatră mare, o creangă, o varză 
etc. Lui nu i se pare deloc ciudat să aibă toate aceste lucruri în valiză, ci spune mereu că-i sunt 
folositoare. După ce scoate din lucruri, îşi varsă toată valiza pe masă. Continuă să se uite printre 
lucruri, ca şi cum caută ceva, și scoate un ceainic pe care îl pune pe un scaun sau pe o masă lângă 
învăţător. Nu trebuie să se uite la el, ci doar îl pune undeva unde să îl vadă toată lumea. Mai târziu, 
când îl vede, trebuie să fie surprins că e acolo. Dar copiii trebuie să îl vadă când îl scoate şi îl pune 
pe masă. Altceva ce trebuie să fie în valiză este un prosop pe care şi-l va înfăşura în jurul gâtului. 
Se uită la el şi se întreabă de ce are un prosop. Nu găseşte ceea ce caută, apoi începe să se 
scotocească prin buzunare şi scoate un bilet de avion, vezi pag. 10.) 
 
Ce e asta? Da,  îmi amintesc. Este biletul meu de avion. Ce călătorie lungă a fost. Credeam că nu voi 
mai coborî din avionul ăla. Ştiţi de unde m-am întors? (Lasă copiii să răspundă.) Nu! Nu! Nu! 
(Arată biletul unui copil.) Ce e scris pe bilet? Filipine. De aceea am prosopul acesta. Acolo este apă 
peste tot. Sunt doar insule. Sunt 7000 de insule. 7 000!!! Insulă după insulă şi insulă după insulă. 
Cum am zis, 7000 de insule!!! (Scutură din cap. Se uită la prosop.) Oh, da, prosopul. (Dă peste 
ceainicul de pe masă şi face mult zgomot. Se uită la învăţător.) De ce ai un ceainic în clasă? Nu-i 
nimic, nu trebuie să îmi spui. Îmi aminteşte de Filipine. (Ridică ceainicul, îl învârte.) Am văzut 
multe din astea când am vizitat nişte misionari care lucrează cu copiii săraci. Sunt vreun milion.  
Iar acest ceainic îmi aminteşte de nişte misionari pe care îi cheamă Darrel şi Sandy Blatchley. Ei 
conduc o lucrare numită Family Circus. În fiecare săptămână ei hrănesc peste 7000 de copii. (Arată 
imaginea cu copiii, pag. 10.) Şi mai fac ceva mult mai bun decât doar să le dea de mâncare. Îi 
învaţă pe copii despre Isus. (Se uită la prosop.) Acum eu de ce am acest prosop? Apă, insule, 
copii, mâncare... A, da, maşini! Apă şi maşini!  
  
Aţi văzut pe cineva care înoată cu ochelari de scafandru? (Arată imaginea, pag. 11.) Dar aţi auzit 
vreodată de o maşină cu ochelari de scafandru? Nu o să credeţi, dar unii misionari care lucrează în 
Filipine trebuie să folosească asemenea maşini.(Arată imaginea cu maşina, pag. 11.)  Aceştia 
merg cu maşini prin oraş şi duc cu ei cursuri de pregătire pentru a-i ajuta pe noii pastori să înveţe 
mai mult despre Cuvântul lui Dumnezeu. Problema? Inundaţiile acolo sunt foarte dese iar străzile 
sunt acoperite de apă. Soluţia? Au o maşină care merge pe sub apă. Sunt aşa de încântat! Aceste 
maşini speciale pot traversa râuri care sunt atât de adânci că apa trece peste capota lor. Motorul 
merge sub apă. Oau! Vă puteţi imagina aşa ceva? (Face tot felul de sunete de maşină.)  
 
 
 

 

 

 C
Bun 

T
O

OPȚIUNE 1: DOMNUL DRUMESCU 

OBIECTIVE: Copiii să înţeleagă practic prin ce experiențe, 
pericole și trăiri trec misionarii şi câtă nevoie au de rugăciunile 
noastre. 
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OPȚIUNE 2: POVESTIRE DIN FILIPINE 

Ei merg exact prin apă pentru a duce acele lecţii biblice pastorilor din întreaga regiune 

Filipine. Poate într-o zi veţi ajunge și unii dintre voi misionari undeva în lume. Unii misionari 

au nevoie de o maşină cu ochelari de scafandru. Alții, tot în Filipine, călătoresc cu barca 

(arată barca, vezi lucru manual). Alți misionari se deplasează călărind un măgar și merge așa 

chiar și trei ore pentru a ajunge la un sat din munţi. (Arată imaginea cu măgarul, pag. 11.)  

Misionarii mai merg și cu unicicleta. (Arată imaginea, pag.11.) Copiii de peste tot vin și ascultă 

despre Isus. Vă rog rugaţi-vă pentru protecţia misionarilor! Cu câţiva ani în urmă, o familie de 

misionari a fost răpită în Filipine şi, mai târziu, soţul chiar a fost ucis. Unii misionari se află în 

mare pericol pe câmpul de misiune. Diavolul încearcă să îi descurajeze, dar Dumnezeu este cu ei. 

ÎNVĂȚĂTORUL:   

Domnule Drumescu, ştiu că trebuie să plecați, dar nu ați vrea să ne rugăm chiar acum pentru 

misionari? 

Învăţătorul pune doi copii să se roage pentru Filipine și siguranţa misionarilor din Filipine sau de 

pretutindeni. Apoi dl Drumescu pleacă. 

INSTRUCȚIUNI:  

 Puteţi să coloraţi imaginile înainte de oră sau să dați câte una copiilor să coloreze înainte de a 

povesti, dacă sunt școlari. Apoi strângeți-le și folosiți-le pe toate la povestire. Dacă totuși sunt 

prea multe, alegeți câte două la întâmplare, pe care să le folosiți la povestire. Restul le veți arăta 

la sfârșit, însoțindu-le pe toate cu aprecieri. 

POVESTIRE: 

Herb şi Karen Johnson sunt misionari în Filipine. Ei locuiesc împreună cu fiica lor, Kristi, şi micul 
lor câine, Kandi.  

Misionara Karen Johnson închise telefonul şi se întoarse spre soţul ei, Herb, cu o privire îngrijorată. 
“Era mama,” spuse ea, “Mi-a spus că a auzit despre un alt coup aici în Filipine.” 

Un coup (pronunţat KOO) este atunci când rebelii încearcă să preia guvernarea prin forţă. Aceasta 
este de obicei o perioadă periculoasă pentru localnici, dar poate fi foarte periculos şi pentru  

misionari. 

La picioarele lui Karen, schelălăia un pudel micuţ, pe nume Kandi: “Şşşşş, Kandi,” spuse Karen. Se 
întreba dacă micul căţel putea să-i simtă frica. “Ok, toată lumea face duş” spuse Karen. Când fiica sa 
a întrebat-o de ce, ea îi răspunse: “Nu se ştie când vei mai apuca să faci un duş. Ar putea să ni se taie 
apa şi curentul.” 
 
Când au terminat de făcut duş, puteau auzi gălăgie mare în josul străzii. Karen se uită pe fereastră 
(imaginea 1, pag. 13) şi văzu de departe mai multe tancuri la capătul străzii. “Se îndreaptă spre noi! 
Repede, să acoperim ferestrele!” Karen şi Kristi imediat au pus prosoape în dreptul ferestrelor pentru 
ca soldaţii să nu le poată vedea. Karen se uită spre Kandi, micul pudel, îngrijorându-se că ar fi putut 
începe să schelălăie din nou. Kandi fusese întotdeauna bună să anunţe prezenţa străinilor. Dar de 
data aceasta era diferit. Dacă Kandi ar fi început să latre, soldaţii ar fi ştiut că ele sunt înăuntru. 
De-a lungul dimineţii, tancurile treceau în susul şi în josul străzii. Nimeni din familia lui Karen nu ar 

fi putut mânca; aveau ca o piatră în stomac. La un moment dat, Herb a îndrăznit să se uite repede pe 

fereastră. Un doctor filipinez i-a făcut semne cu mâna. Herb spuse: “Vrea să mergem în casa lui. Mai 

bine ne-am grăbi, s-ar putea să înceapă să arunce cu bombe. Când tancurile ajung la capătul străzii, 

alergăm tare. Gata?” 

 

Karen a dat din cap. Kristi a luat-o pe Kandi în braţe. “Du-te!” spuse Herb. Cei trei s-au strecurat pe 

stradă doar cu hainele de pe ei. 
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Informaţiile pentru această povestire au fost oferite de Herb şi Karen Johnson şi sunt folosite cu permisiunea Assemblies 

of God World Missions. 

Karen se simţea puţin mai în siguranţă în casa doctorului. El i-a servit cu hot dogs pentru cină. 

Karen era aşa de înfometată că acei hot dogs păreau a fi fripturi! Prima bombă a explodat atât de 

tare, încât Kristi a fost trântită în cealaltă parte a camerei (imaginea 2, pag. 14). Karen s-a asigurat 

că Kristi era bine. Chiar şi pudelul Kandi a venit să vadă. Remarcabil, Kandi nu a scos niciun 

sunet în tot acest timp. Bombele au continuat să cadă toată săptămâna. Karen putea auzi 

împuşcăturile armelor peste tot. 

Familia lui Karen a stat ascunsă la subsolul casei doctorului. Chiar atunci când începea să creadă 

că lucrurile s-au calmat, a auzit un ciocănit puternic în poarta de afară. Doctorul filipinez a 

coborât în fugă şi i-a împins în ascunzătoare. Apoi s-a dus să vadă cine este la poartă. 

Karen, Herb şi Kristi, alături de micuţa lor Kandi, au stat înghesuiţi în camera ascunsă. Cu inima 

în gât, ei auzeau voci ţipând. “Dă-ne misionarii!” 

“Mai bine ne-am ruga,” spuse Herb. Cei trei începură să se roage pentru protecţie. “Tată,” spuse 

Kristi, “sper să se roage şi cineva de acasă pentru noi. Mi-e greu să mă rog, sunt aşa de speriată!”  

Doctorul se întoarse repede. “Voiau să ia familia ta ca ostatici,” spuse el. “Dar le-am dat în loc 

maşina mea.” 

Karen rămase cu gura căscată. Doctorul îşi dăduse maşina sa sport pentru a le salva vieţile. Herb 

strânse mâna doctorului. ,,Mulţumesc’’, spuse el  (imaginea 3, pag. 15). 

Într-un final, părea că este mai sigur pentru familia Johnson să se întoarcă acasă. Dar în timp ce 

treceau strada, gloanţele zburau pe lângă ei. Nişte rebeli erau în casa vecinilor lor, tâlhărindu-i şi 

furându-le hainele. Dar Karen, Herb şi Kristi au trecut strada teferi. Au adus mulţumiri lui 

Dumnezeu pentru protecţie.  

În momentul în care au ajuns în curtea lor, micul pudel a început să latre tare. Putea mirosi tot 

felul de lucruri străine din curte. Karen a văzut că rebelii au luat haine de pe sfoara lor de întins 

rufe. Dar lătratul lui Kandi a uimit-o cel mai mult. Karen îi spuse lui Kristi: “Ştii, Kandi nu a 

lătrat nici măcar o dată cât am stat ascunşi.” Aceasta a fost o minune printre multele alte minuni 

pentru familia Johnson în acea săptămână.  

În săptămâna care a urmat, ofiţerii guvernamentali au venit să vadă cum se simt. Ofiţerii l-au  

întrebat pe Herb cu ce se ocupă. Herb le-a spus că este pastor misionar. Ofiţerii au spus că rebelii 

voiau să le atace casa, dar nu le-a reușit nicio încercare de a le face rău. Acasă, în țara lor, mulți se 

rugau pentru familia de misionari. Dumnezeu a pus un zid invizibil de protecţie în jurul casei lor 

și a lor personal. 

Rugăciunea noastră face diferenţa. Continuaţi să vă rugaţi pentru siguranţa misionarilor din               

întreaga lume, deoarece viaţa lor este deseori în pericol.  

 

RUGĂCIUNE: 

La final, faceţi o rugăciune cu copiii care doresc să se roage pentru Filipine, pentru misionarii din 

Filipine şi pentru alţi misionari. Puneţi trei sau patru copii ca să se roage. 
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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-şi amintească  printr-un joc recapitulativ toate 
cele învăţate pe parcursul lecţiei, anume că ei trebuie să se roage pentru 
Filipine, misionarii din Filipine și misionarii de pretutindeni.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 JOC RECAPITULATIV 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

MATERIALE: 

  Copii xerox  pag. 12 cu 
cele două seturi de 
ÎNTREBĂRI 

 2 Cutii/pungi  

 Câteva baloane 

 Opţional:  muzică 
    

 Faceţi copii xerox cu cele două seturi de întrebări, pag. 12. 
 Tăiaţi în fâşii subţiri întrebările.  
 Puneţi întrebările din setul 1 într-o pungă/cutie, iar celelalte din 

setul 2 în cea de-a doua pungă/cutie. 
 Umflaţi baloanele. 

  
1. Separaţi copiii din dreapta de cei din stânga trasând o linie imaginară între ei şi spuneţi 

care este echipa roşie şi care este echipa galbenă (puteţi da numele echipei şi după 
culoarea balonului care o reprezintă). 

2.    Daţi drumul la muzică sau spuneţi ,,start’’ şi daţi balonul fiecărei echipe.  
3.    Copiii vor arunca balonul de la unu la altul în echipa lor.  
4. Când opriţi muzica sau spuneţi ,,stop’’, copilul care are balonul în mână va extrage o 

întrebare din cutia roşie sau galbenă, în funcţie de culoarea echipei sale. 
5. Copilul citeşte tare întrebarea şi răspunde. Dacă nu ştie răspunsul, echipa poate să-l 

ajute. 
6.  Echipa primeşte 100 de puncte pentru fiecare răspuns corect. 
7.    Echipa cu cele mai multe puncte câştigă.  
 
ATENŢIE! La preşcolari nu faceţi echipe şi nici nu acordaţi puncte. 
 

OBIECTIVE: Copiii să-şi amintească de faptul că Dumnezeu 

are grijă de misionari, dar noi avem responsabilitatea să ne rugăm 

pentru ei. Amintiți-vă despre Pavel şi alţi misionari. 

 Încercaţi să faceţi ,,şarpele” să se mişte înainte de oră ca să fiţi sigur că  

      reuşiţi. 

1. Desfaceţi hârtia de pe paiul de băut, mototolind-o cât mai mult până iese. 
2.  Cu cât puteţi mototoli hârtia mai mult, cu atât este mai bine. 

MATERIALE: 
 

 Pai de băut din 
plastic neapărat 
învelit în hârtie.  

 Farfurie 

 Pahar cu apă 
PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 ACTIVITATE RECAPITULATIVĂ 
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 LUCRU MANUAL 

OBIECTIVE:  Copiii să realizeze un obiect pomenit la lecţia biblică, obiect 

care să le amintească de faptul că Domnul Isus doreşte ca şi ei să se roage 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

MATERIALE: 

 Coli A4 de hârtie, 

una de copil 

 Creioane colorate 

Paşi de lucru: 

1. ATENŢIE: NU desfaceţi învelișul de pe paiul de băut, decât atunci când faceţi 
iluzia. 

2. Puneţi pe o  farfurie învelişul mototolit scos de pe pai.  
3. Băgaţi paiul într-un pahar cu apă. 
4. Puneţi degetul pe capătul de sus al paiului, pentru a crea presiune.   
5. Lăsaţi apoi să picure încet apa peste învelişul mototolit şi priviţi ce se întâmplă. 
6. ,,Șarpele” realizat din această hârtie mototolită se va mişca. O va face foarte 

repede, apoi se opreşte.   
7. Copiii vor dori să facă și ei lucrul acesta, aşa că aduceţi 4-5 paie și repetați în     
      fața lor sau lăsați-i chiar pe ei să facă. 
8. Dacă aveţi mulţi copii, faceţi de mai multe ori iluzia, dar în locuri diferite din  
       clasă, pentru ca toţi copiii să vadă/ 
 

 Faceţi un model înainte de oră, ca să învăţaţi exact ce aveţi de făcut.  

OPŢIUNE 1 – Barca: 

1. Luaţi o coală A4 de hârtie, imag. 1. 

2. Îndoiţi-o în două, imag. 2. 

3. Luaţi colţul din dreapta şi aduceţi-l la mijloc, imag. 3. 

4. Luaţi colţul din stânga şi aduceţi-l la mijloc, imag. 4. 

5. Rezultatul va fi cel din imag. 5. 

6. Urmăriţi imag. 6 şi 7 şi faceţi întocmai. 

7. Luaţi cele două baze ale triunghiului şi împingeţi-le  

       spre interior formând un romb, imag. 8 şi 9.  

8.   Îndoiţi colţul bazei din faţă spre colţul de sus. La fel și în    

      partea cealaltă. Aţi creat astfel un alt triunghi cu o  bază   

      deschisă, imag.10. 

9.   Împingeţi cele două părţi ale triunghiului spre interior.  

      Ținând rombul cu faţa spre dvs., trageţi atât partea de sus  

      dreaptă cât şi stângă, pentru a forma  corpul bărcii,                   

      imag. 11. 

10. Coloraţi frumos barca de hârtie. 

OPŢIUNE 2 – Șarpe: 

 Lăsaţi pe copii să facă un şarpe dintr-o farfurie de hârtie sau un cerc din carton.                                   

Pentru instrucţiuni vezi lecţia biblică, pag. 3.  

5. 

3. 

4. 

1. 
2. 

6. 

7. 8. 
9. 

10. 
11. 
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CLASA: 

FIRST CLASS 

PLECARE: 

FILIPINE 

DESTINATIA: 

ROMÂNIA 

Bun venit la bord!     

                    VĂ DORIM CĂLĂTORIE PLĂCUTĂ!  

Talon de îmbarcare 

RO 333245  

Ora sosire  

B
IL

ET
 A

V
IO

N
 

Despre Filipine:   
Localizare: Insulele Filipine se află în sud estul Chinei şi nordul Indoneziei. 
Ţara:   Al doilea grup de insule ca mărime. Filipine are mai mult de 7 000 de 
  insule, dar doar 25 dintre ele au oraşe. (Indonezia este cel mai mare grup 
  de insule, peste 17 000 de insule.) Multe au munţi şi vulcani. Unele 
  sunt acoperite de pădure. De-a lungul ţărmului, pământul este mai jos. 
Clima:  Tropicală—caldă şi umedă, mai rece pe vârfurile dealurilor de pe Insula 
  Luzon. Furtunile oceanice, numite taifunuri, lovesc deseori insulele. 
  Anotimpul ploios (masonul) din regiunea nordică se întinde din             
  Noiembrie până în Aprilie, iar în sud vest din mai până în octombrie. 
Alte lucruri amuzante: Filipinezii sunt printre cei mai buni scafandri din lume, inclusiv 
  în cercetarea epavelor şi în mijlocul balenelor prădătoare. Filipine este 
  cel mai mare producător de nucă de cocos şi al treilea producător de                
  banane din lume. 
Capitala:  Manila, peste 10 milioane. Populaţia: 98 milioane. 
Limbi vorbite: Engleza, filipineza (ambele oficiale), precum şi peste 80 de dialecte 
    de triburi. 
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1. Ce s-a întâmplat cu paharele când am lovit cu mingea spre ele? 

2. Ce este un misionar? 

3.  Cine îi păzeşte pe misionari? 

4. Cum îi putem ajuta noi pe misionari? 

5. Spune versetul biblic pe dinafară. 

6. Vorbeşte puţin despre Pavel. 

7. Cum l-au primit localnicii de pe insulă pe Pavel? 

8. Ce au crezut localnicii când au văzut năpârca pe mâna lui? 

9. Ce făceau bisericile pentru Pavel? 

10. Din ce ţară a venit dl Drumescu? 

11. În ce pericol s-au aflat misionarii Herb şi Karen în Filipine?  

12. Cu ce a călătorit Pavel când a ajuns în insula Malta? 

 

 

JOC  RECAPITULATIV—ÎNTREBĂRI 

SET 1: 

SET 2: 

1. Ce s-a întâmplat cu paharele  când lemnul nu a permis mingii să le atingă? 

2. Ce fac  misionarii când pleacă în alte țări din lume, şi de ce pleacă? 

3. Ce le dă putere misionarilor când sunt în misiune? 

4. Spune versetul biblic pe dinafară. 

5. Ce făcea Pavel în insula Malta? 

6. Ce s-a aşezat pe mâna lui Pavel? 

7. Ce i s-a întâmplat lui Pavel când l-a muşcat năpârca? De ce? 

8. Ce au zis localnicii despre Pavel când au văzut că nu i s-a întâmplat nimic rău? 

9. De ce nu i s-a întâmplat nimic rău lui Pavel când a fost muşcat de năpârcă? 

10. Cum călătoresc misionarii prin Filipine? 

11. Cum a scăpat de pericol familia de misionari din Filipine? 

12. Cine pune un zid de protecţie în jurul misionarilor şi ce trebuie să facem noi pentru ei? 
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 POVESTIRE MISIONARĂ 
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