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Deoarece lecția este aceeași pentru școlari și preșcolari, învățătorului îi revine sarcina să adapteze lecția în 
funcție de vârsta copiilor de la clasă. La preșcolari, veți merge mult pe imagini, NU pe scris, și veți povesti/
prezenta lecția în termeni simpli și ușor de înțeles de copiii care sunt mici. Tot la preșcolari, fiecare secțiune 
va fi scurtă, prezentată simplu, și vă veți concentra mai mult pe povestirea biblică, verset și o idee de pus în 
practică în viața de zi cu zi a lucrurilor învățate la lecție din Biblie.  

 

 
 
 

PREZENTARE: 
 
Agent M bate la uşă, intră şi spune: 
,,Scuzaţi-mă, caut pe …’’ (Spune numele învăţătorului.)  
Agent M scoate din buzunar un carneţel şi se uită atent pe o pagină, apoi spune:  
,,Aceasta este grupa de copii…? (Spune numele grupei de copii.) A, da, îmi amintesc! Eu am 
mai fost aici acum câteva zile, atunci când aţi învăţat că Dumnezeu iubeşte pe toţi copiii 
din lume! Am găsit locul în care trebuia să ajung.’’  
Agentul M caută în alt buzunar şi găseşte o hârtie. Citeşte ce scrie acolo, apoi se uită la copii şi 
spune:  
,,Câţi copii sunt aici? Astăzi eu sunt într-o misiune foarte importantă.’’ 
Agentul M scoate insigna din buzunar şi o arată învăţătorului şi copiilor, spunând: 
,,După cum  vedeţi, eu sunt aici într-o vizită oficială de lucru. Dacă nu vă amintiţi de mine, 
eu sunt Agentul M şi lucrez pentru cel mai mare, puternic, bogat şi cel mai important Şef. 
Știți cine e? Dumnezeu. El m-a chemat personal pentru această  misiune care este cea mai 
importantă. Da, doar că eu am nevoie de ajutor. Dumnezeu a trimis câţiva tineri români 
să meargă în alte ţări ca misionari. Ei au ascultat și au plecat de acasă, din familia lor, în 
alte ţări unde nu se vorbeşte limba română. Unele ţări sunt chiar locuri periculoase, altele 
au o cultură foarte diferită etc. De ce credeţi că i-a trimis Dumnezeu acolo deși este 
periculos? Pentru că El vrea ca toţi oamenii, de pretutindeni, să audă despre iubirea Lui. 
Dar de ce credeţi că am venit eu aici la voi? Cum am spus deja, eu, Agentul M, am nevoie 
de ajutor. Dumnezeu vrea ca noi să ajutăm pe misionari. Unii dintre voi poate că vor 
merge într-o zi ca misionari. Dar până atunci, toți puteți fi agenţi M ca mine. Agenţii M 
ajută pe misionari. Vreţi să deveniţi agenţi M? Cineva mi-a spus că dacă eu vin aici şi 
vorbesc cu… (rosteşte numele învăţătorului) şi cu voi, eu o să găsesc mulţi agenţi M.’’ 
 Agent M se uită încă o dată pe caiet şi spune:  
 

 

MATERIALE: 

 Costum pentru Agent M 
(același de la lecția I)  

 Caiet 
 Hârtie cu versetul biblic 
 Insignă, pag. 12 

 Biblie 
 Hârtie cu instrucţiuni 

pentru  deveni un agent M, 
vezi mai jos  

 Contract, pag. 11. 
INSTRUCŢIUNI: 
 
Agentul M interacţionează cu copiii în această scenetă. El poate fi un 
bărbat sau o femeie, sau doar cineva care vine la clasă pentru doar 
câteva minute, având responsabilitatea de a îndeplini o misiune im-
portantă: să descopere copiii  care  doresc să fie şi ei ’’agenţi” pentru 
Dumnezeu. Agentul M trebuie să poarte ochelari de culoare închisă, să 
fie îmbrăcat cu îmbrăcăminte de culoare închisă, să aibă un  telefon cu 
căşti și un ceas... Să aibă la el și o geantă în care este o Biblie cu un 
semn la Marcu 16:15, deoarece va citi copiilor acest verset. 

SCOPUL: De a introduce tema lecției despre 
lucrarea de misiune externă și despre cum poate 
participa biserica la această lucrare. Agentul M 
este un caracter nou care va introduce tema și va  
capta atenţia copiilor. 
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,,Dumnezeu vrea ca voi, copii deştepţi şi frumoşi cum v-a creat El pe toți, să deveniți agenţi 
pentru El. Sunteţi dispuşi, copii?’’ 
 Agentul M îşi deschide geanta şi scoate Biblia din care citește versetul biblic de azi din Marcu 

16:15, apoi spune:  
,,Aici este invitaţia pe care a dat-o Dumnezeu prin Domnul Isus tuturor celor care au devenit 
copii ai Lui, dintre care pe unii îi trimite în lume ca misionari. Această invitație însă este și 
pentru agenții M.’’ 
 Agentul M citeşte versetul biblic din Marcu 16:15, apoi spune: 
,,Mai mult decât o invitație, aceasta este o poruncă a lui Dumnezeu pentru toți cei ce sunt 
copiii Lui şi Îl iubesc. Este Dumnezeu și Tatăl vostru ceresc? (Lăsaţi copiii să răspundă.) Îl 
iubiţi? Vreţi să ascultați de El? Bine, atunci porunca aceasta este şi pentru voi.’’ 
 Agentul M se uită încă o dată peste versetul biblic, citeşte din nou şi spune: 
,,DAR, NU! ASTA ESTE IMPOSIBIL!’’  
Agentul M se agită şi strigă:  
,,EU NU POT SĂ MERG ÎN TOATĂ LUMEA! NICI COPIII DE AICI NU  POT MERGE!
DAR DUMNEZEU NE-A SPUS SĂ MERGEM ÎN TOATĂ LUMEA. CUM E POSIBIL? 
OARE A SPUS DUMNEZEU SĂ FACEM CEVA IMPOSIBIL?’’ 
Agentul M se uită în caiet şi spune:  
,,A, nu! El are un plan. El a chemat pe unii oameni să meargă ca misionari în locul nostru, 
acolo unde noi nu putem să mergem. Astăzi voi o să învăţaţi cum puteţi să-i ajutaţi pe 
misionari. O să formăm un club special, un club de Agenţi M. Doar copiii care vor să-i ajute 
pe alți copii din lume să înveţe despre Dumnezeu pot intra în acest club. Sunteţi voi gata 
pentru aceasta? Atunci, fiţi foarte atenţi!’’  
Agentul M scoate o hârtie de pe care citește: 
CUM POŢI DEVENI UN AGENT M?  
1. Să învăţaţi pe de rost această invitaţie-poruncă pe care o găsiți în BIblie! (Citiți versetul               
 din Marcu 16:15) 
2. Să semnaţi un contract! (Agent M caută prin geantă contractul, îl găseşte şi-l arată 
 copiilor.) 
3. OPŢIONAL: Să faceți o insignă!  
 
( Atenție! Pentru Contract şi Insignă, vezi secţiunea Lucrul Manual, pag. 11-12.) 
 
Apoi Agentul M spune: 
,,Acum eu trebuie să plec, dar voi lăsa aici lista cu instrucţiunile pentru cum să deveniţi 
agenţi M. La revedere, copiii! Ne vom reîntâlni şi altă dată. Nu uitaţi că eu sunt un Agent M 
special. Multora nu le place ce fac eu. Sunt oameni care nu vor ca alţii să înveţe despre 
Dumnezeu, dar misiunea noastră este foarte importantă. Nimic nu poate interveni în ceea ce 
facem noi. Pe curând!’’ 
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POVESTIREA BIBLICĂ: 
 

Marcu a fost un om care a trăit în preajma Domnului Isus pe când era 
pe pământ.  După înălţarea Domnului Isus la cer, Marcu a fost un 
misionar. (Faceţi în faţa copiilor un omuleţ din plastilină şi spuneţi 
că el e Marcu, vezi imag.1) 
 
Ce este un misionar? Misionar înseamnă un om chemat de 
Dumnezeu pentru această lucrare și trimis din partea bisericii să 
meargă departe de casă, chiar într-o altă țară,  cu scopul de a 
propovădui altora  despre Domnul Isus. Un misionar îi reprezintă 
pe toţi cei ce fac parte din acea biserică. Iar biserica îi susține prin 
rugăciune, financiar și cu alte materiale, încurajare etc. 
 (Faceți un M dintr-o bucată lungă de plastilină, vezi imag. 2). 
Aceasta înseamnă că cineva a trimis pe Marcu să meargă departe de 
casă, ca să ducă Evanghelia Domnului. 
 
La început, Marcu a fost foarte fericit şi totul a mers bine. Dar ştiţi? 
Să fii misionar nu e foarte uşor. Orice misionar poate că trebuie să 
înveţe o limbă străină, poate că trebuie să mănânce mâncare mai          
deosebită care nu-i  place etc. Ştiaţi, de exemplu, că oamenii din  
Africa mănâncă furnici? Sau că în alte ţări se mănâncă viermi sau 
şerpi?  Misionarii care merg în acele ţări chiar dacă nu vor mânca 
frecvent asemenea mâncare, posibil vor fi uneori nevoiți măcar să 
guste pentru a-şi arăta astfel iubirea şi respectul față acei oameni. 
 
După câtva timp, lui Marcu i s-a făcut dor de casă. (Faceți din           
plastilină o inimă în timp ce povestiţi, vezi imag. 3).  Ştiţi, acesta este 
cel mai greu lucru pentru un misionar. Vă imaginaţi ce greu este să 
nu vă vedeţi familia pentru un an... sau doi ani... sau chiar mai mult?  
 
  

SCOPUL: 
Copiii să înţeleagă că Dumnezeu vrea ca ei să susţină prin rugăciune, poate 
chiar financiar, sau printr-o încurajare (etc.) pe misionarii români plecaţi 
departe de casă. De asemenea, copiii trebuie să ştie că, atunci când vor creşte 
mari, Dumnezeu îi poate chema şi pe ei să fie misionari, trimişi de biserică 
undeva în lume pentru a împărtăşi dragostea Domnului Isus tuturor celor 
care nu au speranţa mântuirii.   
 
TEXTE BIBLICE: 
Faptele Apostolilor 12:12, 25; 13:5, 13; 15: 36-39. 
Evanghelia după Marcu. 

 

MATERIALE: 
 
 Pastilină  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 
 Vizualele pentru această lecţie vor fi făcute din plastilină. Nu 

contează ce culoare are aceasta.  
 E foarte important să faceţi o repetiţie înainte de oră. Nu trebuie să fiţi specialişti în a modela 

plastilina şi nici nu trebuie ca rezultatul să fie perfect. Trebuie doar să vă mişcaţi destul de 
repede: concomitent cu timpul în care povestiţi. Totul se va face în faţa copiilor în timpul 
lecţiei, nicidecum înainte de oră. Aşa veţi păstra atenţia copiilor pe toată durata povestirii. 
În paralel, vă arătăm ce figurine trebuie să modelaţi în timp ce spuneți povestirea. 
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De aceea, noi trebuie să ne rugăm pentru misionarii care sunt 
plecaţi.  
 
La început, într-adevăr a fost greu pentru Marcu, dar 
DUMNEZEU L-A CHEMAT să fie misionar. De asemenea, 
el a avut oameni care l-au ajutat. Spre exemplu, Barnaba 
(arătaţi litra B, imag. 4) a fost un om deosebit care l-a încurajat 
foarte mult pe Marcu. Așa el a devenit un mare misionar care a 
vorbit oamenilor despre Dumnezeu (vezi imag. 5). El a scris 
chiar o carte pe care o găsim în Biblie, în Noul Testament, 
Evanghelia după Marcu. Prin toate ţările prin care a mers, 
Marcu a predicat Evanghelia lui Isus. 
   
Sunt români care sunt CHEMAŢI DE DUMNEZEU să fie şi 
ei misionari la fel ca Marcu, să meargă în ţări precum: Africa, 
El Salvador, India, Peru, Argentina, Turcia, Uzbekistan,               
Afganistan, China și multe alte țări. Aceştia toţi ne reprezintă 
pe noi, creştinii din România, care nu putem să mergem în 
toată lumea. Dar ei merg în locul nostru. Noi ceilalți însă,           
biserica, trebuie să îi susţinem prin rugăciune pe misionari,  
financiar (imag. 6), prin încurajări (imag. 7). (Faceţi o mică 
pauză, timp în care modelaţi încă un omuleţ care să-l                      
reprezinte pe Marcu, vezi imag. 1). Astfel a încurajat Barnaba  
pe Marcu și a fost alături de el. (Modelaţi încă un B, vezi 
imag.4.) Implicându-ne astfel, noi devenim parte din lucrarea 
de misiune, ajutoare sau susținători ai misionarilor, sau ceea ce 
agentului M îi plăcea să spună: agenți M. 
 

 

 

SCOPUL: 
Copiii să înveţe care au fost ultimele cuvinte spuse de  
Domnul Isus înainte de înălţarea Sa la cer și care este                                        
o poruncă pentru noi. 

 

MATERIALE: 
 
  Biblie pentru joc. 

 

… ,,Duceţi-vă în toată 
lumea şi propovăduiţi 
Evanghelia la orice 
făptură.’’ 
 Marcu 16:15 

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
 Înainte de toate, explicaţi copiilor ce înseamnă fiecare cuvânt din versetul biblic:  

Duceţi-vă—este porunca Domnului Isus. 
în toată lumea— însemnă satul/oraşul nostru, ţara noastră, Europa, alte continente,    
    întreaga lumea. Noi însă nu putem merge toţi în toată lumea. Doar unii pot să meargă ca   
    misionari în locul nostru, al tuturor. Totuşi şi noi, cei ce nu plecăm în misiune, suntem  
    chemaţi să fim parte din lucrarea de misiune, să facem ceva. Putem să îi susţinem în  
    rugăciune pe misionarii care pleacă în alte locuri din ţară sau din afara ţării. Putem să îi  
    ajutăm financiar sau cu lucruri de care au nevoie. Putem să le scriem scrisori de încurajare  
    etc.   
propovăduiţi—spuneţi, vorbiţi, faceţi cunoscut. 
Evanghelia—vestea bună a mântuirii Domnului Isus, Cuvântul lui Dumnezeu. 
la orice făptură—adică oricărui om indiferent de rasă, culoarea pielii, locul unde trăieşte,     
    cultură etc. 

Faceţi o minge 
din plastilină, 
apoi, cu o mină 
de creion, 
sculptaţi ochii, 
nasul şi gura.  

Faceţi  o monedă din 
plastilină ca în acest 
model. 

Oamenii sunt  făcuţi dintr-un cerc mare  
de plastilină pentru corp si unul mai 
mic pentru cap. 

Faceți un B din două 
bucăţi lungi de 
plastilină. 
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ÎNVĂŢAREA VERSETULUI BIBLIC: 
 
 Se va învăţa versetul biblic folosindu-vă de semne precum: 
 

Duceţi-vă: Bateţi pe loc câţiva paşi. 
în toată lumea: Deschideţi larg braţele. 
Propovăduiţi: Duceţi mâinile la gură şi mişcaţi-le energic ca şi cum o gură mare se închide  
     şi se deschide.  
Evanghelia: Împreunaţi mâinile sub forma unei cărţi deschise. 
la orice făptură: Mişcaţi mâna în sus pentru a sugera că e vorba de un adult, apoi în jos  
     pentru a sugera că e vorba despre un copil.  

 

JOCUL este OPȚIONAL: 
 
 Copiii vor da din mână în mână o Biblie, sugerând că Evanghelia merge în toată lumea, iar, 

când învăţătorul spune ,,stop!’’, copilul care se află cu Biblia în mână, ajutat de colegul său 
din stânga şi din dreapta, împreună vor spune versetul biblic. 

SCOPUL: 
Copiii vor învăța despre misionarii români care pleacă în alte ţări şi că pot să îi 
susțină în rugăciune, prin încurajări, financiar... De asemenea, este un bun prilej 
să se gândească şi la posibilitatea ca în viitor să se lase şi ei chemaţi de 
Dumnezeu pentru a fi misionari. ATENŢIE! Puteți citi fiecare relatare misionară 
în altă săptămână. Aşa copiii pot să se roage pentru un misionar şi o ţară diferită 
în fiecare săptămână. 

 

MATERIALE: 

 Hartă/glob 
pământesc 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 
 Alegeţi o relatare misionară despre câțiva misionari români, care au avut un impact în lume, 

şi citiţi-o copiilor. Familiarizaţi-vă cu aceste povestiri în aşa fel încât, în momentul în care le 
vorbiţi copiilor, să nu fie nevoie să le citiţi. În felul acesta puteţi să-i priviţi pe copii în timp 
ce le povestiţi. Dacă aveţi nevoie de câteva notiţe, aţi putea să folosiţi o foaie de hârtie pe 
care să notaţi câteva puncte principale.  

 

PREZENTARE: 
 
În ce ţară locuiţi? (Permiteţi un răspuns.) Cineva să numească o altă ţară din lume. (Permiteţi un 
răspuns.) Aţi ştiut că există români care şi-au părăsit ţara şi cultura şi au devenit misionari în 
diferite părţi ale lumii? Ei au înţeles că Dumnezeu îi cheamă să plece într-un alt loc, poate foarte 
îndepărtat şi diferit de România şi să vorbească oamenilor de acolo despre Domnul Isus şi 
despre dragostea Sa. Aceasta este lucrarea de misiune externă. Biserica din care fac parte a 
înțeles chemarea lor, i-a trimis și i-a spusținut continuu. Haideți să povestim despre  câţiva            
dintre acești misionari români.  
(Invitați copiii să identifice pe hartă sau pe glob locul unde slujeşte primul misionar. Apoi 
povestiți despre acel misionar. Repetaţi lucrul acesta la fiecare povestire în parte.) 
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OBSERVAŢII: 

 Dacă copiii sunt mici, 
sau le este greu să 
reţină mai multe 
povestiri, puteţi să le 
spuneţi o singură 
povestire despre un 
singur misionar.   

 Puteţi alege imagini de 
pe Google despre ţara 
respectivă. 

. 

POVESTIRI MISIONARE: 
 
Marian Tudor, misionar în Albania 

Lui Marian îi plăcea foarte mult baschetul. El a jucat la o echipă  

profesionistă în Bucureşti şi era foarte bun. Cineva i-a vorbit 
despre Domnul Isus şi el a fost deschis să-L cunoască. El a 
devenit un creştin bun şi, împreună cu alţi prieteni, a vorbit           
oamenilor despre Domnul Isus în mai multe locuri din România. 
El şi soţia lui s-au mutat apoi în Albania şi acolo au început să 
vorbească oamenilor despre Dumnezeu. Au simţit că vor să fie 
misionari în această ţară, aşa că s-au întors în România să spună 
bisericii și prietenilor ce vor să facă. Biserica i-a ajutat financiar 
și cu alte lucruri necesare, ca să poată locui acolo. Deoarece au 
plecat ca misionari, ei nu aveau salarii. Ei aveau nevoie de              
sprijinul şi încurajarea celor din România. Acum ei locuiesc în 
capitala Albaniei şi slujesc într-o biserică nouă, vorbind multor 
oameni despre Domnul Isus. 

 

 

Misionară într-o ţară musulmană 

O tânără cu o inimă mare pentru misiune a  înţeles că Dumnezeu o cheamă să fie misionară. Ea 
îl iubeşte pe Domnul Isus atât de mult încât doreşte ca toţi oamenii să Îl cunoască  și ei  ca 
Domn şi Mântuitor. A studiat la o şcoală din Constanţa ca să devină misionară şi s-a rugat ca 
Dumnezeu să o folosească.  

A început un program de educare pentru copiii romi în Babadag prin care să-i pregătească    
pentru şcoală. Fără această pregătire aceşti copii nu ar putea să se înscrie la o şcoală normală. 

Toţi au fost mulţumiţi de lucrarea ei. A ajutat peste 100 de copii să intre la şcoală şi, de               
asemenea, le-a vorbit despre Isus. Apoi a ajutat şi a învăţat 120 de copii şi tineri la biserică.           
Într-o zi însă,  a înţeles că Dumnezeu o cheamă să fie misionară într-o ţară musulmană. Ştia că 
va fi greu, deoarece în ţările musulmane nu este  permis misionarilor să vorbească despre            
Domnul Isus. Ei nu cred că El este Fiul Lui Dumnezeu. Această fată, însă, ştia că aceasta este 
voia lui Dumnezeu pentru ea, aşa că a studiat o nouă limbă şi a plecat de lângă cei dragi ca să Îl 
slujească pe Dumnezeu ca misionară. Pentru că aceasta este o ţară musulmană, trebuie să fie 
foarte atentă la mărturia ei, de aceea nu putem vorbi despre numele ei. Ea ajută într-o biserică 
nouă, învăţând copiii despre Domnul Isus. 
 
Misionar în China 
 
Un tânăr din Bucureşti nu credea în Dumnezeu până când cineva i-a vorbit despre Domnul Isus 
şi despre faptul că El poate să-i umple inima de dragoste. Şi-a predat viaţa în mâna Domnului 
Isus şi a plecat să studieze despre misiune. Acolo şi-a cunoscut soţia şi împreună  au plecat în 
China. Nu cunoşteau limba şi nici pe cineva acolo. Ştiau că mâncarea va fi diferită, vremea,           
oamenii şi tot ce ţine de viaţă va fi diferit. Dar ştiau că fac ceea ce vrea Dumnezeu de la ei. S-au 
mutat în China şi au învăţat despre cultura de acolo. Au început să vorbească oamenilor despre 
Domnul Isus şi așa s-a început un grup de părtăşie. Acest grup de studiu al Bibliei s-a            
transformat apoi într-o biserică, astfel că mulţi L-au cunoscut pe Dumnezeu prin această lucrare. 
Astăzi împreună cu familia lucrează într-o zonă mai retrasă din China, printre studenţi. Pentru că 
nici în această zonă nu este voie să vorbeşti despre Domnul Isus, nu putem da numele             
acestei familii.   
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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. 

  POVESTIRE MISIONARĂ 

 

Nu-i aşa că este minunat cum unii credincioşi ajută pe alți oameni să Îl cunoască pe Dumnezeu? 
Poate că atunci când veţi fi mari, unii veţi fi misionari într-o altă ţară. Dumnezeu vă va descoperi 
planul pe care îl are pentru viaţa voastră. Chiar şi acum cât suntem în România putem să vorbim 
altora despre Dumnezeu. Apoi, dacă Dumnezeu vă va cere, puteţi să Îl slujiţi şi voi într-o altă ţară. 
Cum putem să ajutăm pe misionari chiar acum? (Permiteţi răspunsuri.) Astăzi putem să facem 
două lucruri pentru ei, chiar aici, în acest loc: putem să ne rugăm şi să le pregătim felicitări pentru 
a-i încuraja în lucrarea pe care o fac.Vom face felicitările mai târziu. Acum, haideţi să ne rugăm. 
Care credeţi că sunt nevoile lor? Pentru ce să ne rugăm? (Permiteţi răspunsuri.) Putem să ne 
rugăm pentru siguranţa lor, pentru sănătate, biserici, copiii lor etc. Poate le este dor de familiile lor 
din România sau nu au prieteni în oraşul unde locuiesc… Ne putem ruga ca Dumnezeu să îi        
mângâie şi să le dea prieteni. Să ne rugăm ca Dumnezeu să-i ajute să cunoască mulţi oameni care 
nu Îl cunosc pe Domnul Isus şi ca inimile lor să fie deschise pentru a primi Evanghelia. Poate nu 
au bani suficienţi pentru ceea ce vor să facă pentru Dumnezeu sau poate nu cunosc bine limba.  
Pentru ce am mai putea să ne rugăm? (Permiteţi răspunsuri.) Da, ne putem ruga ca Dumnezeu să-i 
ajute să poată învăţa limba şi să aibă bani suficienţi pentru lucrare.  
 
(După fiecare răspuns oferit, alegeţi un copil care se va  ruga  pentru acea nevoie. După ce aţi 
adunat mai multe subiecte de rugăciune, solicitaţi copiilor să se roage pentru aceste nevoi unul 
câte unul. Puteţi de asemenea să-i  împărţiţi în grupuri mai mici ca să se roage. În acest fel pot 
participa mai mulţi copii la rugăciune.) 

SCOPUL: 
Copiii să audă direct de la misionari despre ceea ce au văzut ei                                    şi 
despre experienţele lor trăite în ţara în care au mers ca misionari. 

OBSERVAŢII:  

Dacă aveți în biserică misionari 

plecaţi departe de țară, puteţi cere 

printr-un e-mail informaţii de la 

ei. Dacă se află în ţară, puteţi să-i 

rugaţi să vină la clasă pentru a le 

lua un mic interviu. Lăsaţi copiii 

să pună întrebări.  Acest lucru va 

avea un mare impact asupra lor. 

Astăzi vă voi povesti despre o familie compusă din soţ, soţie şi un copilaş care au plecat în China 
ca misionari, unde au locuit destul de mult timp. Ei au transmis informații despre experienţele lor  
trăite în această ţară.  
 
Deoarece această familie îşi doreşte foarte mult să se reîntoarcă în China ca misionari nu le voi 
face cunoscute numele, dar vă voi împărtăşi ceea ce au povestit ei la un post radio creştin din ţară, 
în cadrul unei emisiuni pentru copii. Iată aşadar câteva din lucrurile povestite de această familie: 
 
China este  ţara cu cei mai mulţi locuitori de pe glob. De fapt, China este a treia ţară ca suprafaţă 
din lume, cam cât toată Europa. 
 
Este destul de ciudat să vezi o mare de oameni peste tot unde îţi arunci privirea.  Tocmai din acest 
motiv, pentru că sunt foarte mulţi numeric, familiile de chinezi sunt obligate să aibă doar un copil, 
lucru care face ca în scurt timp să dispară unchii, mătuşile, nepoţii etc. Dacă o familie îşi doreşte 
totuşi un al doilea copil, ea trebuie să plătească o taxă.  
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  LUCRU MANUAL 

 
 
 
 
 

 
Fetiţele nu prea  sunt dorite, iar băieţii sunt consideraţi mici împăraţi. De aceea, cele mai multe 
fetiţe sunt lăsate la orfelinate.  
 
Tot din cauza unei populaţii numeroase, nu toţi copiii din China au şansa să facă o şcoală ca noi. 
 
La întrebarea ,,aţi auzit despre România?’’ surprinzător a fost faptul că undeva în vestul ţării, într-
o zonă mai primitivă unde oamenii au case din lut şi chirpici, locuitorii au spus că au auzit despre 
România, identificând ţara noastră cu jucătorul de fotbal Hagi.  
 
Din punct de vedere spiritual, China este un mozaic de credinţe: sunt persoane care nu cred în 
nimic, sunt persoane care se închină lui Buda, sunt şi foarte mulţi musulmani care se închină lui 
Alah, dar şi creştini.  
 
Sunt foarte puţine biserici creştine înregistrate în China. Cei mai mulţi creştini se adună prin case. 
Evanghelizările sunt făcute de la persoană la persoană, de la prieten la prieten. De aceea e foarte 
greu de spus câţi creştini sunt acolo. 
 
Un lucru foarte impresionant şi şocant în acelaşi timp este să vezi că în China foarte mulţi oameni 
chiar nu ştiu cine este Isus şi nu au auzit nimic despre El. Aceşti oameni nu au nicio spreranţă de 
mântuire. De aceea, să ne rugăm pentru toţi aceşti oameni, dar şi pentru misionarii care sunt acolo. 
Ei nu au voie să meargă ca misionari în China, ci se folosesc de alte motive sau de diverse 
ocupaţii: studenţi, afaceriști, profesori etc. De asemenea misionarii trebuie să fie foarte atenţi cu 
cine vorbesc. Ei nu pot vorbi deschis despre Dumnezeu, dar pot răspunde la întrebări. Spre 
exemplu, dacă un chinez vede o Biblie şi întreabă despre ea, misionarul îi răspunde. Aşa încep 
discuţiile despre Dumnezeu. 
 
Ce minunat ar fi dacă într-o bună zi cei mai mulţi chinezi ar spune că au auzit despre România 
deoarece mulţi români au dus în ţara lor vestea bună a mântuirii lui Dumnezeu prin Domnul Isus 
Hristos! 
 
Să ne rugăm şi pentru familia care ne-a pus la dispoziţie aceste informaţii culese din propria 
mărturie, din propriile experienţe trăite în China. Domnul să-i ajute să se poată reîntoarce acolo cât 
mai repede, după cum este și dorinţa lor.  
Domnul să îi protejeze pe toţi misionarii români care sunt în China, dar şi pe alţi misionari plecaţi 
departe de casă, în alte locuri de pe pământ, unele chiar periculoase. Amin. 

1.  Contractul  
 
 
 
 
INSTRUCŢIUNI: 
 
 
 
1. Împărţiţi fiecărui copil câte un contract, vezi pag. 11 - o 

pagină la doi copii. 
2. Spuneţi copiilor să-şi scrie numele la locul indicat după EU ….. 
3. Lăsaţi copiii să se semneze la locul indicat. 
4. Spuneţi altor doi copii să-şi scrie numele acolo unde spune: Văzut de …., ca şi cum ei ar fi 

martori la încheierea contractului dându-i astfel valoare. 
5. Faceţi un M peste semnătura fiecărui copil cu un creion colorat, în loc de ştampilă. 
6. Lăsaţi copiii să coloreze imaginile de pe margine după bunul plac. 
 
 

 

MATERIALE: 
 
 Copii xerox pag. 

11, una la doi copii 
 Creioane 

 Un creion colorat 
pentru ştampilă 
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2. Felicitări pentru misionari 

INSTRUCŢIUNI: 

1.   Pregătiţi cele necesare pentru felicitări (carioci sau creioane            

colorate, hârtie albă sau colorată, orice alte elemente decorative pe 

care copiii să le poată folosi). 

2.   Scrieţi numele unei ţări (sau numele unor misionari dacă cunoașteți) 

unde doriţi să ajungă felicitarea. 

3.   Spuneţi copiilor să scrie cuvinte de încurajare pe felicitare. 

4.   Asiguraţi-vă că fiecare copil scrie numele ţării în care să ajungă  felicitarea şi numele lui 

personal. ATENŢIE! NU scrieţi pe felicitare cuvinte precum MISIONAR sau 

DUMNEZEU deoarece poate fi periculos şi acea felicitare nu poate fi trimisă. Aceasta ar 

trebui să fie exprimarea dragostei fiecărui copil şi a dorinţei de a ajuta misionarii români 

care Îl slujesc pe Dumnezeu în alte ţări. 

 

SCOPUL: 
Copiii să înveţe că ei pot să îi  încurajeze pe misionari pregătindu-le felicitări  
special. 

 

MATERIALE: 

 O coală albă sau 
colorată A4 de 
copil 

 Foarfeci  

 Lipici 

 Carioci sau 
creioane colorate, 

 Obiecte                 
decorative (hârtie 
creponată sau 
ştampile etc.) 

 

3. Insingna 

INSTRUCŢIUNI: 
 
1. Faceţi o copie xerox pag. 12,  o pagină la doi copii. 
2. Decupaţi insigna maro  şi cea albă. 
3. Copiii trebuie să-şi scrie numele lor pe partea maro în căsuţa liberă care se află deasupra 

versetului biblic. 
4. Lipiţi insigna maro pe carton, apoi decupaţi cartonul. 
5. Coloraţi insigna albă şi lipiţi-o pe spatele cartonului. 
6. Citiţi împreună cele cinci reguli de pe insigna albă şi discutaţi despre ce înseamnă să fii un 

Agent M, un ajutor de misionar.  
 
Opţional 
 Pentru cei ce doresc o  copie  în alb şi negru, folosiţi insigna de la pag. 13 şi 14. Copiii vor 
 colora insigna aşa cum vor dori. 
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 Eu …………………………………........................................................... 

    Văzut de:  ............................................................ 
 
             ………………………………………… 

Doresc să mă implic în lucrarea de misiune. Înţeleg că, chiar dacă eu personal nu pot merge în 
toată lumea, pot face totuși următoarele lucruri: 

 
1. Să mă rog pentru copiii din alte ţări care nu cunosc pe Dumnezeu. 
2. Să împărtăşesc dragostea lui Dumnezeu copiilor din preajma mea. 
3. Să învăţ versetul biblic din Marcu 16:15.  
4. Să citesc Biblia în fiecare zi. 
5. Să mă rog pentru misionarii care se află în diverse locuri din lume. 
6. Să ajut în orice mod posibil pe misionarii care au mers departe de casă. 

Data:  ............................... 
 Semnătura: 
......................................................................... 

 CONTRACT AGENT M 

 
 Eu …………………………………........................................................... 

    Văzut de:  ............................................................ 
 
             ………………………………………… 

Doresc să mă implic în lucrarea de misiune. Înţeleg că, chiar dacă eu personal nu pot merge în 
toată lumea, pot face totuși următoarele lucruri: 

1. Să mă rog pentru copiii din alte ţări care nu cunosc pe Dumnezeu. 
2. Să împărtăşesc dragostea lui Dumnezeu copiilor din preajma mea. 
3. Să învăţ versetul biblic din Marcu 16:15.  
4. Să citesc Biblia în fiecare zi. 
5. Să mă rog pentru misionarii care se află în diverse locuri din lume. 
6. Să ajut în orice mod posibil pe misionarii care au mers departe de casă. 

Data:  ............................... 
 Semnătura: 
......................................................................... 

CONTRACT AGENT M 
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 VIZUALE 

… ,,Duceţi-vă în toată 
lumea şi propovăduiţi 
Evanghelia la orice 
făptură.’’ 
 Marcu 16:15 

… ,,Duceţi-vă în toată 
lumea şi propovăduiţi 
Evanghelia la orice 
făptură.’’ 
 Marcu 16:15 

… ,,Duceţi-vă în toată 
lumea şi propovăduiţi 
Evanghelia la orice 
făptură.’’ 
 Marcu 16:15 

… ,,Duceţi-vă în toată 
lumea şi propovăduiţi 
Evanghelia la orice 
făptură.’’ 
 Marcu 16:15 

Insignă față: 
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1. MĂ VOI RUGA 
PENTRU MISIONARI. 

2. VOI AJUTA PE 
MISIONARI. 

3. VOI SPUNE  
 ALTOR COPII  
 DESPRE  
 DUMNEZEU. 
4. MĂ VOI RUGA 
 PENTRU CĂLĂUZIRE 
 ÎN LUCRAREA DE 
 MISIUNE. 

1. MĂ VOI RUGA 
PENTRU MISIONARI. 

2. VOI AJUTA PE 
MISIONARI. 

3. VOI SPUNE  
 ALTOR COPII  
 DESPRE  
 DUMNEZEU. 
4. MĂ VOI RUGA 
 PENTRU CĂLĂUZIRE 
 ÎN LUCRAREA DE 
 MISIUNE. 
 

Insigna spate: 

1. MĂ VOI RUGA 
PENTRU MISIONARI. 

2. VOI AJUTA PE 
MISIONARI. 

3. VOI SPUNE  
 ALTOR COPII  
 DESPRE  
 DUMNEZEU. 
4. MĂ VOI RUGA 
 PENTRU CĂLĂUZIRE 
 ÎN LUCRAREA DE 
 MISIUNE. 

1. MĂ VOI RUGA 
PENTRU MISIONARI. 

2. VOI AJUTA PE 
MISIONARI. 

3. VOI SPUNE  
 ALTOR COPII  
 DESPRE  
 DUMNEZEU. 
4. MĂ VOI RUGA 
 PENTRU CĂLĂUZIRE 
 ÎN LUCRAREA DE 
 MISIUNE. 
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 Opţional: Insigna  Faţă 

… ,,Duceţi-vă în toată 
lumea şi propovăduiţi 
Evanghelia la orice 
făptură.’’ 
 Marcu 16:15 

 

… ,,Duceţi-vă în toată 
lumea şi propovăduiţi 
Evanghelia la orice 
făptură.’’ 
 Marcu 16:15 

 

… ,,Duceţi-vă în toată 
lumea şi propovăduiţi 
Evanghelia la orice 
făptură.’’ 
 Marcu 16:15 

 

… ,,Duceţi-vă în toată 
lumea şi propovăduiţi 
Evanghelia la orice 
făptură.’’ 
 Marcu 16:15 
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… ,,Duceţi-vă în   
toată lumea şi       
propovăduiţi      
Evanghelia la orice    
făptură.’’ 
 Marcu 16:15 

… ,,Duceţi-vă în   
toată lumea şi       
propovăduiţi      
Evanghelia la orice    
făptură.’’ 
 Marcu 16:15 
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MERGEȚI în 
toată lumea! 

MERGEȚI în 
toată lumea! 


