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4 - 7 

Ani 

CE CREDEM?  

  

  Ce este biserica? 

SCOPUL LECŢIEI: Copiii să înţeleagă că biserica nu este doar o clădire, cât mai degrabă oamenii care Îl 

iubesc pe Dumnezeu și ascultă de El.   

TEXT BIBLIC: Faptele Apostolilor 2:37-47 

IDEE VERSET BIBLIC: Evrei 3:6b 
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Acest material poate fi folosit GRATUIT la școala biblică pentru copii sau la orele de religie.  
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scopuri (website, DVD, CD, Radio -TV sau diferite alte publicaţii).   
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 Copiii vor învăța în această lecție despre ce este biserica, adică nu atât de mult 
o clădire în care credincioșii se adună, ci noi, creștinii.   

 Materialul de față este potrivit pentru copiii de 4-7 ani. Pentru copiii mai mici, 
de 2-3 ani, acesta trebuie adaptat potrivit cu vârsta și nevoile caracteristice 
vârstei. Pentru aceștia, vă recomandăm să faceți o lecție cât mai simplă cu jocuri, 
povestioara biblică foarte pe scurt și o foarte scurtă idee din versetul biblic. 

 Materialul oferă mai multe secțiuni care, folosite toate împreună, pot depăși două 
ore. De aceea vă recomandăm să selectați doar secțiunile care vi se par cele mai 
potrivite pentru grupă și doar pe acelea să le folosiți ca să vă încadrați în timp. 
Este foarte important ca, în timp ce copiii sunt ocupați cu orice activitate să 
folosiți timpul cu înțelepciune: puneți-le întrebări despre ce au învățat (ca pe o 
conversație, nu ca pe un test) și lăsați-i și pe ei să vă pună întrebări sau să vă 
povestească despre ce au învățat din lecția biblică. 

 FOARTE IMPORTANT: La final, asigurați-vă că toți copiii merg acasă cu cel 
puțin o idee despre cum să pună în practică cele învățate din Biblie la lecție.   

 Deschideți lecția cu câteva cântecele de laudă și închinare, întrebați copiii cum a 
fost săptămâna lor. Dacă au fost cereri de rugăciune la ultima întâlnire, întrebați-i 
ce răspuns au primit la rugăciuni. Apoi faceți o scurtă rugăciune de început. 

. 

   PERSOANE: 

 1-2 Persoane  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 
 OBIECTIVE:  Lecţia Introductivă are drept scop să  introducă prin 

câteva versuri, pe care copiii le vor învăţa prin semne, tema şi scopul 

 

MATERIALE: 
 Nu sunt. 
 
 PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

1. Spuneţi copiilor că veţi învăţa împreună un cântecel cu semne, care vorbeşte 
despre ce este biserica. 

2. Cântaţi cântecelul în faţa copiilor, făcând şi semnele: 
 
 Asta-i clădirea, (Degetele mari în exterior, celelalte degete în inerior, 
   imag. 1.)  
 Asta e turla,   (Faceţi cu ajutorul celor două palme, ridicate  
                    în sus, un acoperiş, imag. 2.) 
 Deschid uşa   (Mimaţi că deschideţi o uşă, imag. 3.) 
 Şi văd biserica.  (Deschideţi palmele către exterior, imag. 4.) 
 
3.  Întrebaţi pe copii ce au înţeles ei din mesajul acestor versuri. Lăsaţi-i să  
        răspundă. 
4.     Explicaţi ce înseamnă fiecare vers, folosindu-vă de semne. 
5.  Spuneţi copiilor că atunci când spuneţi ,,asta-i clădirea’’ (faceţi semnele          
        împreună cu ei), ne  referim la locul unde se adună creştinii, şi mulţi     
        numesc clădirea aceasta biserică. În  realitate, nu clădirea este  
        adevărata biserică, ci noi, oamenii, care Îl iubim pe Dumnezeu şi ascultăm     
        de El.   
         

 Compuneţi o melodie simplă pentru versurile de mai jos. Dacă nu reuşiţi să 

compuneţi o melodie, puteţi să rostiţi versurile de mai jos sacadat ca şi cum                 

le-aţi recita.  

clădire

turla 

Degetele                 

reprezintă oameni 

uşa 

1. 

2. 

3. 

4. 
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI : 

OBIECTIVE: Copiii să înţeleagă că biserica lui Dumnezeu suntem noi, 
creştinii. 

TEXT BIBLIC:   Faptele Apostolilor 2:37-47 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Faceţi o repetiţi înainte de oră, păstrând instrucţiunile de pe 

parcursul prezentării.  

Astăzi vrem să vorbim despre ce este o biserică. Cine ştie ce înseamnă 

“biserica”?  (Lăsaţi copiii să răspundă.)  Desigur, clădirea aceasta se                 

numește biserică. Dar ce facem la biserică? Despre cine vorbim? (Copiii 

răspund.) Da, învăţăm despre Dumnezeu. Dar ştiţi că Biblia spune că 

adevărata biserică nu este o clădire construită din beton? Ea este formată  

din oameni credincioşi lui Dumnezeu, adică noi. NOI suntem biserica! Dar 

să auzim cum am devenit noi o biserică. 

 Instrucţiunile sunt găsite pe parcursul prezentării. 

MATERIALE: 

 Zahăr cubic 

 Plastilină sau 

omuleţi din lego 

În Biblie ni se spune că, după ce Domnul Isus a plecat în Cer, la Tatăl Său, ucenicii Lui s-au 

răspândit prin lume şi au vorbit oamenilor despre Isus. Unul dintre ei a fost Petru. 

După ce oamenii ascultau cele ce le spunea Petru despre Domnul Isus, care a murit pentru 

relele noastre și  a înviat, ei întrebau adesea: ,,Ce trebuie să facem?” Iar Petru le răspundea că 

trebuie să creadă în Domnul Isus, să renunţe la faptele lor rele şi să asculte de Dumnezeu. 

Dumnezeu a spus că oamenii care Îl iubesc și ascultă de El sunt biserica Lui. Aşa s-a născut 

biserica adevărată. De atunci, toţi oamenii, care cred în El şi ascultă de Dumnezeu, devin parte 

din biserica Lui. Când Dumnezeu vorbeşte despre biserica Lui, El nu vorbeşte despre o 

clădire, ci despre noi, oamenii care Îl iubim pe El. Oau, ce minunat! 

 Adesea, însă, noi spunem că mergem la biserică şi venim aici, în această clădire pe care o 

numim biserică. (Faceţi, în timp ce povestiţi, patru ziduri din zahăr cubic ca şi cum ar fi 

zidurile unei biserici.) Aceasta este biserica clădire. Aici vin credincioşii despre care Biblia 

spune că sunt în realitate biserica lui Dumnezeu. (Puneţi în interiorul zidurilor câţiva 

omuleţi din plastilină/lego pe care îi faceţi în timp ce povestiţi.) Dar ce se întâmplă 

dacă vine o furtună şi această clădire se distruge? Haideţi să vedem. (Dărâmaţi 

zidurile din zahărul cubic, însă omuleţii să rămână neatinşi.) Ce a rămas? Oamenii! 

Da, pentru că aceasta este biserica adevărată.  

 

CONCLUZIE:  

Domnul Isus doreşte ca noi, biserica Lui, să vorbim şi altora despre El; cât mai mulţi oameni 

să vină la El şi, astfel, biserica Lui să crească  tot mai mult. Cine vrea o biserică şi mai mare? 

Haideţi atunci să spunem şi altora despre Dumnezeu, despre iubirea Lui, despre iertarea de 

rele prin Domnul Isus și despre Cerul Său! 

POVESTIREA BIBLICĂ: 
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PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 
 

IDEE VERSET 
BIBLIC: 

...casa Lui (Dumnezeu)

suntem noi...  

 Evrei 3:6b 

OBIECTIVE: Copiii să înveţe prin joc 

versetul biblic care spune că noi, oamenii, 

suntem în adevăr bieserica.  

 Decupaţi imaginile de la pag. 7 şi lipiţi-le pe 

jumătăţi de coală A4. 

    MATERIALE: 
 Copii xerox, 

pag. 7 
 2 Coli A4 de 

hârtie 
 Foarfecă 
 Lipici 

 
 

JOCUL este OPȚIONAL  

1. Puneţi cele patru imagini cu faţa în jos  pe o masă. 
2. Chemaţi patru copii în faţă. 
3. Fiecare copil va alege o hârtie.  
4. Fiecare copil trebuie să spună ce cuvânt reprezintă imaginea lui.  
5. Copiii din sală trebuie să spună care este ordinea corectă, iar cei patru se vor aşeza, 

sub îndrumarea celorlalţi copii, în ordinea pe care o cere versetul biblic. 
6. Toţi copiii vor spune versetul. 
7. Aşezaţi iarăşi hârtiile pe masă, dar să nu se vadă imaginea. 
8. Chemaţi alţi patru copii și repetaţi procedura până când toţi copiii au trecut prin 

faţă cel puţin o dată.  
 

 
 

Evrei 3:6b 

  

OBIECTIVE: Copiii să aplice practic în viaţa lor cele învăţate la lecţia biblică 
despre  ce anume este biserica. 
 

MATERIALE: 

 Nu sunt. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
1. Jocul este asemănător cu jocul ,,Podul de piatră’’ şi se va juca astfel: 

 Puneţi doi copii să stea unul în faţa celuilalt, ţinându-se de mâini, cu 
mânuţele în sus.  

 Ceilalţi copii stau în şir indian şi, în timp ce cântă, vor trece pe sub ,,pod’’.  
 Cântecul este: ,,Cine e biserica, biserica, biserica/ Cine e biserica lui 

Dumnezeu?’’ 
 Când se termină cântecul, cei doi copii care formează podul îl reţin pe 

copilul care tocmai trece pe sub pod şi îi spune: ,,Tu eşti biserica!’’ 
 Copilul ţinut de ,,pod’’ trebuie să  răspundă: ,,Da, eu sunt biserica Lui.’’ 

2.    Toţi copiii bat din palme şi spun: ,,Noi suntem biserica Lui.’’ 
3.    Jocul se reia, dar schimbaţi copiii ,,pod’’.  
4. Repedaţi de mai multe ori jocul, aşa încât toţi copiii să participe fiind fie ,,pod’’,    
      fie prins de ,,pod’’. 

CONCLUZIE: 
Noi suntem biserica lui Dumnezeu. Ce minunat este că, chiar dacă nu am avea o clădire, 
biserica Lui nu dispare, pentru că noi suntem biserica. Biserica lui Dumnezeu a început după ce 
Domnul Isus a plecat în Cer, la Tatăl, şi există și astăzi. Dar Domnul Isus doreşte ca şi noi să vorbim 
altora despre El, şi cât mai mulţi oameni să vină la El, ca biserica Lui să crească  tot mai mult. 
 

RUGĂCIUNE: 

Aduceţi copiii într-o rugăciune de mulţumire că şi ei fac parte din biserica lui Dumnezeu. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Spuneţi copiilor ce cuvânt înseamnă fiecare imagine, pag. 7. 

2. Repetaţi împreună cu toţi copiii de câteva ori versetul biblic în diferite moduri,                          

ca să nu fie plictisitor: tare, încet, normal, în şoaptă (etc.). Folosiți-vă și de imagini. 
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PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:  

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

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. 

 LUCRU MANUAL 

OBIECTIVE: Copiii să realizeze un obiect din hârtie pe care să îl ia acasă 

şi care să le amintească de cele învăţate la oră, anume că biserica suntem noi, 

oamenii care Îl iubim şi Îl ascultăm pe Dumnezeu. 

MATERIALE: 

 1 Coală A4 colorată, 
de copil 

 Un triunghi de aprox. 
25/12 cm, de copil 

 O cruce din hârtie de 
aprox.10 cm, de copil 

 Foarfeci 

 Lipici 

 Copie xerox, pag. 6, o 
pagină la patru copii 

 Opţional: Creioane 
colorate 

 

 Faceţi copii xerox, pag. 6, şi decupaţi feţele vesele şi cuvintele, o pagină 

la patru copii. 

 Faceţi o cruce, suprapunând peste un dreptungi de aprox.10 cm. un altul 

de aprox. 8 cm. Dacă copiii pot face asta singuri, lăsaţi acest moment 

pentru ei în timpul orei. 

 Faceţi un triunghi de aprox. 25/12 cm de copil. Dacă pot copiii să facă 

asta, lăsaţi acest moment pentru timpul orei, vezi imaginea alăturată. 

1.  Daţi copiilor o coală A4 colorată. Dacă nu aveţi coli colorate, copiii o pot colora, 

 imag. 1. 

 

2.  Copiii vor îndoi coala A4 în două, apoi o vor deschide şi vor lipi în interior 

 feţele vesele şi cuvintele ,,Noi suntem biserica’’, vezi imag. 2.  

 

3. Copiii pot desena părul pentru feţele vesele, vezi imag. 2. 

 

4. Copii vor îndoi coala A4 şi, pe partea din faţă, vor lipi triunghiul, peste 

 triunghi - crucea, iar sub triunghi - cuvintele ,,Ce este biserica?’’, vezi 

 imag. 3. 

1. 

3. 

2. 
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Dragi părinţi, scopul lecţiei de astăzi a 

fost ca toți copiii să învețe că biserica nu 

este doar o clădire, cât mai degrabă 

oamenii care Îl iubesc pe Dumnezeu și 

ascultă de El.  

TEXT BIBLIC: Faptele Apostolilor 

2:37-47 

IDEE VERSET BIBLIC: Evrei 3:6b 
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NOI SUNTEM BISERICA LUI DUMNEZEU. 

NOI SUNTEM BISERICA LUI DUMNEZEU. 


