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OBIECTIVE:   

Copiii să înţeleagă că în viaţa noastră pot să apară lucruri nedorite pe 

care nu le înţelegem la început, dar pe care Dumnezeu ştie de ce le-a 

îngăduit. Mai târziu, aceste lucruri se pot dovedi că, deşi nu au fost 

plăcute sau uşoare, ele au contribuit la binele vieţii noastre, dacă ne 

încredem în Dumnezeu. 

MATERIALE: 

 Hârtie pentru fiecare copil; 

 Creion pentru fiecare copil; 

 O tablă sau o coală mare de 

hârtie A3; 

 Carioca sau cretă. 

Desenaţi pe o tablă sau pe o coală mare de hârtie (A3), un tringhi. Pornind de la 

acest triunghi, arătaţi copiilor ce s-ar putea face cu el. Faceţi un omuleţ, vezi imag.1. 

Apoi un nas pe faţa unui băiat, vezi imag. 2. Apoi desenaţi vela unei bărci, vezi imag. 

3. La final, desenaţi două triunghiuri, vezi imag. 4. Întrebaţi copiii ce sugerează acea 

imagine. Copiii vor răspunde că seamănă cu nişte dinţi. Felicitaţi copiii că au ghicit.  

Împărţiţi acum hârtie şi creioane copiilor şi cereţi-le să deseneze şi ei ceva pornind de la 

cel triunghi.   

La final, spuneţi copiilor: 

,,De ce credeţi că am început azi lecţia cu un triunghi? La ce este bun un triunghi? Am văzut că 

putem face multe lucruri pornind de la un triunghi, Voi nu ştiţi însă de ce am desenat eu, în realitate, 

un triunghi şi care este planul meu cu acest triunghi. Se pot face multe cu el şi asta aţi văzut deja. 

Dar planul meu cu acest triunghi este altul. La sfârşit, veţi înţelege care este scopul meu cu acest 

triunghi.’’  

ATENŢIE: La  secţiunea Lucrul Manual veţi reveni asupra discuţiei despre acest triunghi. 

 

În timpul orei: 

1 2

3. 

4. 
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POVESTEA LUI CORRIE TEN BOOM IV 

“Cornelia Ten Boom!”, strigă gardianul în uniformă cu o voce meca-

nică. Corrie nu se mişcă din locul ei, din rândul prizonierilor înfome-

taţi şi jerpeliţi, care aşteptau strigarea la apel în marea curte din lagă-

rul de prizonieri din Ravensbruck. Viaţa ei era acum între cei patru 

pereţi de beton care o ţineau departe de lumea de afară. Vă amintiţi 

de ce se afla Corrie în acest lagăr? Care era delictul săvârşit de ea? 

(Permiteţi-le copiilor să răspundă.) Da (Obiect nr. 1: Steaua galbe-

nă), îi ajuta pe evreii din Olanda în timpul războiului şi îi ascundea în 

camera ei secretă.  Prin curajul şi credinţa pe care i-a dat-o Dumne-

zeu, ea a reuşit să facă unele lucruri foarte grele. Şi vă amintiţi cum 

au răspuns ea împreună cu Betsie când au suferit în închisoare? S-au 

plâns ele de ceva, sau au devenit furioase? I-au îndepărtat pe cei de 

lângă ele, sau i-au urât pe gardienii răi? L-au condamnat pe Dumne-

zeu? (Permiteţi copiilor să răspundă.) Nu, nu au făcut asta. Îmi poate 

spune careva ce au făcut ele, în timp ce erau în închisoare? (Permiteţi 

copiilor să răspundă.) Se rugau pentru ceilalţi şi le spuneau despre 

Isus (Obiect nr.2: Biblia), le citeau din Biblie, se încredeau în Dum-

nezeu, îi mulţumeau lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, etc. În toate 

acestea, Dumnezeu îşi împlinea scopul, unul mai mare decât ceva la 

ce s-ar fi putut gândi Corrie.  

Îşi auzi numele strigat, în timp ce păşea înapoi în locul ei, cu picioarele umflate şi obosite. Oare chi-

ar o striga cineva? Realitatea îi pătrunse mintea şi plină de teamă păşi înainte cu sfială. Betsie nu mai 

era lângă ea. Era mult prea slabă pentru acest loc groaznic. Era acum în (Obiect 3: Vata) cer cu Isus. 

Cerul şi toţi cei care sunt acolo sunt curaţi şi puri ca această vată.  

Betsie nu mai avea dureri şi se bucura împreună cu Tatăl şi cu mulţi alţii acolo. Corrie păşea acum 

singură, dar ştia că Isus este alături de ea. S-a înfăţişat în faţa unui ofiţer, care i-a înmânat nişte docu-

mente în mod întâmplător, fără măcar să privească în sus. (Obiect 4: Un document scris la maşină ce 

conţine cuvântul “ELIBERATĂ” scris în partea de sus a acestuia). Ochii ei se concentrau pe cuvân-

tul scris cu litere mari şi îngroşate din susul paginii: ELIBERATĂ.   

Mai erau câteva zile şi Corrie putea să plece din lagăr, dar mai întâi trebuia să treacă inspecţia medi-

cală şi să petreacă mai multe zile într-un pat de spital. (Obiect Nr.5: Sticla de medicamente) Pacienţii 

gemeau de durere, fără a se putea mişca, iar asistentele nu le  acordau niciun fel de atenţie. Ştia că şi 

în această situaţie există un scop anume. Ei aveau să vadă dragostea lui Dumnezeu prin ea,  

 
 

 

Corrie Ten Boom IV 

MATERIALE: 

Stea galbenă; 

Biblie; 

O bucată de vată; 

Un document scris la calcula-

tor, iar în susul paginii scris cu 

litere mari şi îngroşate 

“ELIBERATĂ”; 

Sticlă de medicamente; 

Bilet de tren , făcut de dvs.; 

2 Păpuşi ; 

3 inimi de hârtie; 

Microfon sau un obiect care 

arată ca un microfon; 

Maşină de jucărie; 

Floare; 

Sticlă goală cu o eticheta pe 

care scrie “GERMANIA”; 

Bucată de material cu stema  

nazistă pe ea. 

OBIECTIVE: Copiii vor învăţa despre Corrie Ten Boom cum 

a fost ea credincioasă lui Dumnezeu în lucruri mici, ajutând pe 

alţii şi  împărtăşind dragostea Lui.  
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iar dorinţa ei era aşa de mare ca toţi aceşti oameni să îl cunoască pe Dumnezeu! Corrie văzu nevoile 

din jurul său şi se ridică din patul ei să îi ajute pe ceilalţi. În final (Obiect nr.6: Biletul de tren), a luat  

un tren, călătorind greu şi încet spre Olanda. ,,Mătuşă Corrie!”, strigă nepoata ei în timp ce Corrie 

păşea pragul casei fratelui ei Willem, o casă mare din cărămidă. În momentul următor se afla în bra-

ţele familiei sale (Obiect nr.7: Păpuşile) şi nu puteau fi mai fericiţi. Erau lipiţi împreună ca şi aceste 

păpuşi! Se părea totuşi că ceva lipsea. Corrie se întoarse în Haarlem, înapoi la Beje, înapoi la aminti-

rile ei dragi din vremea copilăriei. Era foarte frumos să îşi amintească, chiar dacă se schimbaseră atât 

de multe în perioada războiului. Totuşi, mai lipsea ceva. Oare ar trebui să încerce să îi ajute din nou 

pe evrei? Ar trebui doar să stea acasă? Părea că exista ceva mai adânc în ea, un scop pe care îl avea 

Dumnezeu cu ea, şi care nu putea fi ascuns. Ce credeţi că a făcut Corrie? (Permiteţi copiilor să răs-

pundă.) 

Corrie avea de spus o poveste, una care a dus-o în lagăre groaznice, în celule de închisoare mizerabi-

le şi pline de ură. Şi totuşi, în fiecare dintre aceste locuri ea a învăţat să primească dragostea lui 

Dumnezeu şi (Obiect nr.8: 3 Inimi de hârtie. Puneţi-l pe copilul care le scoate să le dea la trei copii 

diferiţi) să o transmită mai departe. Acum Corrie stătea pe o platformă, uitându-se la feţele celor lo-

viţi de război, care sufereau în urma asupririi naziste. (Obiect nr.9: Un microfon sau ceva care să 

arate ca un microfon) Sala era plină de la un capăt la celălalt, şi toţi stăteau liniştiţi ca să audă ce 

avea Corrie să le spună, în timp ce aceasta deschise gura: “Chiar şi atunci când am simţit că nu mai 

am speranţă în închisoare, Dumnezeu mi-a amintit că războiul nu poate ucide speranţa şi dragostea 

de Dumnezeu.”, le spuse ea. Unii îşi ştergeau lacrimile din ochi, în timp ce ea vorbea. Alţii dădeau 

din cap în semn că au înţeles. Şi ei suferiseră în închisoare sau unul dintre cei dragi lor fusese luat. 

Toţi cunoşteau durerea pe care o suferea Corrie pentru că ei o simţiseră la rândul lor. Dar nu ştiau ce 

să facă cu ea. Îi făceau să îşi urască duşmanii, dorind răzbunare sau măcar să îşi ceară scuze. Până la 

urmă, nu meritau toate acestea? Sau durerea îi făcea să fie temători, foarte trişti sau deprimaţi. To-

tuşi, Corrie a luat această durere şi folosea povestirile ei despre dragostea lui Dumnezeu pentru a 

ajuta la vindecarea altora. Ea a împărtăşit despre libertatea pe care ea a găsit-o în iertarea altora. Şi 

pe măsură ce vorbea, oamenii erau vindecaţi de durearea care le umplea inimile.   

Pe măsură ce Corrie călătorea prin Olanda (Obiect nr. 10: Maşină de jucărie) în mai mult şi mai 

multe locuri împărtăşindu-şi povestea vieţii ei, şi-a dat seama de faptul că Dumnezeu are un plan şi 

un scop mai mare pentru ea. Erau atât de mulţi oameni pe care Dumnezeu voia să îi atingă, şi atât de 

mulţi erau dispuşi să o asculte pe Corrie din cauza suferinţei prin care aceasta trecuse!...Credeţi că 

Dumnezeu se poate folosi de momentele grele prin care noi trecem pentru un scop bun? (Permiteţi 

copiilor să răspundă.) La fel s-a întâmplat şi cu Corrie Ten Boom. 

Doamna Bierens de Haan îi arăta lui Corrie casa ei imensă cu 56 de camere şi numeroasele grădini 

(Obiect nr.11: Floare) de afară. Era exact aşa cum o descrisese Betsie înainte să moară. Betsie nu 

fusese niciodată în această casă, dar a visat că într-o zi avea să ajute victimele războiului să fie vin-

decate de durearea pe care o avea în inimi, purtându-le de grijă, iubindu-le şi respectându-le, 

ajuntându-le să fie reabilitate. Acum, această femeie foarte bogată stătea în faţa lui Corrie şi cu un 

zâmbet mare spuse: “Este a ta să o foloseşti pentru acest vis de a ajuta oamenii.” Aşa că au început 

să îi aducă acolo, iar încet, aceste victime triste şi suferinde au găsti vindecare.  

Puteau simţi dragostea lui Isus în această casă foarte frumoasă şi în grădinile sale minunate şi frumos 

mirositoare. Corrie şi-a dat casa ei din Beje unor olandezi care s-au aliat cu germanii în timpul răz-

boiului. Oamenii îi dispreţuiau şi nu le vorbeau, nu le ofereau un loc unde să stea şi nici  
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nu îi ajutau în niciun fel. Aceşti oameni îi trădaseră. Corrie ştia unde voia să meargă şi unde 

ar fi vrut să fie şi Betsie. Era pământul pe care niciun olandez nu mai vroia să îl vadă. Corrie 

se întoarse (Obiect nr.12: O sticlă goală cu o etichetă pe care scrie GERMANIA) în Germa-

nia. La fel ca şi această sticlă goală, oamenii erau goi, atât în Gemania, cât şi în afara aceste-

ia. Oamenii au fost foarte surprinşi că ea s-a întors acolo.   

La sfârşitul uneia dintre întâlniri, un bărbat înalt cu o înfăţişare oficială se apropie de ea cu 

un zâmbet: “Mă bucur că Dumnezeu mi-a iertat toate păcatele, aşa cum ai spus tu.” şi îşi în-

tinse mâna să o strângă pe a ei. Corrie înlemni. (Obiect nr13: Bucata de material cu emble-

ma nazistă desenată pe ea) Era unul dintre gardienii lagărului cel mai groaznic. Faţa acestu-

ia a adus un val de amintiri groaznice ale trupului plăpând al lui Betsie, ale amintirilor abu-

zului, ale lipsei de mâncare, ale fricii de pedeapsă, ale durerii şi suferinţei vieţii din închi-

soare. Nu a putut să dea mâna cu el. Cum v-aţi simţi voi dacă aţi fi fost în locul lui Corrie şi 

l-aţi fi văzut pe acest gardian rău? (Permiteţi copiilor să răspundă.) 

,,Doamne Isuse, nu îl pot ierta pe acest om. Te rog ajută-mă!’’, se rugă Corrie. Şi cu o putere 

care nu era a ei, a ridicat mâna şi i-a strâns-o pe a lui prin har şi cu iertare. În acel moment, 

dragostea lui Dumnezeu a copleşit-o faţă de acel bărbat şi şi-a dat seama că şi ea avea nevo-

ie tot de dragostea şi iertarea lui Dumnezeu. A ei nu era îndeajuns. Poate unii dintre prizoni-

eri ar fi vrut să îl rănească şi să strige la acest gardian, poate chiar să îl ucidă. Dar Corrie, a 

fost umplută cu dragostea lui Dumnezeu şi astfel a atins viaţa lui pentru totdeauna. Dumne-

zeu a luat ceva dureros şi printr-un scop măreţ l-a transformat în ceva minunat. “Îţi mulţu-

mesc Isus!’’, se ruga Corrie. “Îţi mulţumesc!’’ 

Oamenii erau încântaţi de povestirile lui Corrie şi astfel au ajuns şi au scris o carte şi au fă-

cut un film despre viaţa ei. Chiar şi azi încă sunt milioane de vieţi atinse de viaţa lui Corrie 

atunci când citesc şi ascultă povestea ei. A folosit Dumnezeu durerea ei pentru ceva minu-

nat? Ce a făcut El? (Permiteţi copiilor să răspundă.) Nu contează ce se întâmplă în vieţile 

noastre, Dumnezeu poate folosi acel lucru pentru un scop măreţ, făcând ceva frumos din el 

de fiecare dată.  
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MATERIAL: 

 10 coroane de hârtie 

făcute înainte de oră.        

 

 

   OBIECTIVE: 

Copiii să înveţe versetul biblic într-un mod degajat şi relaxant prin 

metoda joc. 

PREGĂTIRE: Scrieţi versetul biblic pe o tablă albă, sau pe foile 

de hârtie, astfel încât să fie bine văzut de către toţi copiii. Citiţi-l 

împreună de trei sau patru ori, apoi explicaţi-l. 

 

 

Înainte de oră, faceţi 10 coroane, vezi instrucţiunile la secţiunea 

Lucru Manual, pag. 11, pe care să scrieţi câte unu-două cuvinte 

din versetul biblic, inclusiv referinţa, pe care să le ascundeţi prin 

clasă, dar în aşa fel încât să fie uşor de găsit de copii. Nu 

permiteţi copiilor să le găsească sau să fie văzute înainte de 

momentul învăţării versetului. Lăsaţi doar una la vedere. 

În timpul orei, spuneţi copiilor:  

“Copii, cred că tocmai am găsit o coroană. Ştiu că aveam zece coroane înainte de oră, dar nu 

ştiu pe unde le-am pus. Ajutaţi-mă să le găsesc pe undeva pe aici prin clasă.” 

După ce au fost găsite toate cele nouă coroane chemaţi-i pe copii in faţă şi aşezaţi coroanele în 

ordine, pe capul copiilor, împreună cu clasa, astfel încât să recompuneţi tot versetul.  

Citiţi versetul de câteva ori cu toată clasa, apoi luaţi coroanele de pe capul copiilor şi amestecaţi-le 

în aşa fel încât versetul să nu fie în ordine. Rugaţi fetiţele să vă ajute să îl aranjaţi din nou. Apoi 

rugaţi fetiţele să citească tot versetul. Amestecaţi din nou coroanele şi rugaţi băieţii să le rearanjeze 

corect. Cereţi-le apoi să spună şi ei versetul cu voce tare. Pentru a face jocul mai distractiv, puteţi să 

cronometraţi fetele şi băieţii pentru a vedea cine a aşezat şi a citit mai repede şi mai corect 

versetul.  

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI DE MEMORAT: 

JOC PENTRU VERSETUL BIBLIC: 

Cereţi copiilor ca toţi  cei ce au pe haine culoarea roşie, să se ridică în picioare, pentru a spune îm-

preună versetul biblic. Dacă vedeţi că doar un copil are roşu pe el, adăgaţi încă o culoare (Ex. Să se 

ridice toţi copiii care au roşu şi albastru pe hainele lor!). Se va scoate o coroană cu un cuvânt din 

verset şi se va alege o altă culoare. Pentru a face jocul şi mai interesant, învăţătorul schimbă culorile 

cu alte  domenii  (Ex. Cine are pisică acasă, cine e născut în luna…, cine ştie să cânte la un instru-

ment, etc.) Jocul continuă astfel, scoţând coroană după coroană, până dispar toate cuvintele din ver-

set şi toţi copiii vor putea spune singuri pe dinafară tot versetul biblic. 

,,Căci Eu ştiu gândurile pe 

care le am cu privire la voi, 

zice Domnul, gânduri de 

pace şi nu de nenorocire, ca 

să vă dau un viitor şi o nă-

dejde.’’Ieremia 29:11  
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INSTRUCŢIUNI: 

Faceţi o copie xerox pag. 14-20 o imagine pentru fiecare copil (adică jumătate de pagină).  

Dacă sunt mai mulţi copii decât imagini, alegeţi câteva imagini pe care să le faceţi în dblu exemplar. 

Înainde de lecţia biblică daţi o imagine la fiecare copil şi  carioci, pentru a fi colorate imaginile. Spu-

neţi copiilor ca au 5 minute să coloreze foarte frumos, deoarece ele vor fi folosite în timpul lecţiei. 

Adunaţi toate imaginile, puneţi-le în ordine şi folosiţi-le în timpul prezentării. 

ATENŢIE! Dacă aveţi două imagini de acelaşi fel, arătaţi-le pe amândouă copiilor, în timpul expu-

nerii. 

POVESTEA BIBLICĂ 

Cu mulţi ani în urmă, trăia o fată foarte frumoasă. Nu avea nici mamă nici tată, dar era 

crescută de unchiul său. Unchiul ei credea că ea era foarte frumoasă, dar nu numai el cre-

dea asta, ci mulţi alţi oameni. De fapt, regele ţării în care trăiau a hotărât că va face un 

concurs. (Arătaţi imaginea cu regele, Imaginea 1.) Era un concurs prin care voia să gă-

sească cea mai frumoasă fată din toate împrejurimile. Cea care avea să câştige, avea să devină noua 

lui soţie. Aceasta sună destul de bine, nu? Uau, să devii noua regină! Dar regele nu era un om chiar 

aşa de bun. Uneori era drăguţ, în alte zile era foarte rău. Într-o zi, s-a supărat pe prima sa soţie şi a 

poruncit să fie aruncată din palat.  

Acum el voia să îşi găsească o nouă soţie.  

(Arătaţi imaginea cu Estera, fără coroană, Imaginea 2.) Estera, fata despre care este vorba, nu 

era cu adevărat interesată de acest concurs. Nu voia să se căsătorească cu regele. Nu i se părea 

un lucru potrivit, dar unchiul ei ştia că Dumnezeu avea un plan. Pentru acest plan, Estera tre-

buia să devină noua regină. Aşa că Estera a participat şi ea la concurs. Era greu şi Estera 

trebuia să facă multe lucruri care nu îi plăceau. Dar ea se încredea în Dumnezeu, avea în-

credere în unchiul ei şi nu lăsa amărăciunea să o cuprindă.  

Regele o remarcă pe Estera. Era ceva diferit, special la ea. De aceea, regele a ales-o ca ea 

să fie noua lui regină. (Lipiţi cu scotch coroana pe imaginea cu Estera, imaginea 3). Acum 

ar fi un moment foarte bun să încheiem aici povestirea. Foarte multe basme se termină aşa. Dar 

aceasta NU este un basm, ci s-a întâmplat cu adevărat. Estera s-a căsătorit cu regele. S-a 

mutat la palat. Era un palat mare şi elegant, iar Estera avea rochii frumoase şi foarte elegan-

te, o coroană de aur, slujnice care făceau orice le cerea ea, şi mâncare foarte bună. Dar la palat 

lucra un om foarte rău, precum Hitler şi Faraonul egiptean care îi urau pe evrei. (Imaginea 4, 

omul cel rău.) El l-a păcălit pe rege să dea o lege prin care să se poruncească executarea tutu-

ror evreilor într-o zi anume. Regele nu ştia că întreaga familie a Esterei erau evrei.  

 

 

OBIECTIVE: Copiii să înveţe că Dumnezeu are un plan pentru via-
ţa noastră şi fiecare lucru care ni se întîmplă este pentru a se îndeplini 
planul Său.  

 

MATERIALE: 

Imagini, vezi Vizuale, pag. 14-

20. 

TEXTUL BIBLIC:  Cartea Estera 

3. 

2. 

1. 

4.
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Da, unchiul Esterei... avea un plan. Ştiţi care este acest plan? Ea avea să meargă neinvitată în 

camera în care stătea regale şi vorbea cu Mardoheu, omul cel rău. “Poftim?” spuse regina Estera 

(imaginea 5) “Asta ar putea însemna moartea mea! Regele ar putea să le poruncească să mă uci-

dă. Este foarte periculos!’’ Şi într-adevăr, era foarte periculos. La fel ca Ioşebeat, în palatul 

Ataliei, Estera trebuia să îşi rişte viaţa pentru a salva pe altcineva. Ce credeţi că s-a hotărât să 

facă? 

Unchiul său i-a spus: “Da, este periculos, dar acesta este motivul pentru care Dumnezeu te-a pus 

acolo în palat.” 

Şi astfel, Estera şi-a pus încrederea în Dumnezeu, i-a cerut lui Dumnezeu curaj şi a intrat la rege şi i-

a spus ce însemna de fapt noua lege, moartea poporului ei. Dumnezeu ne va da întotdeauna curajul 

să facem ceea ce ne cere El să facem. El ne pregăteşte pentru fiecare slujbă şi nu ne lasă niciodată să 

facem ce avem de făcut singuri. El merge cu noi. 

Vă amintiţi povestirea despre Corrie şi tatăl ei când urmau să ia trenul? Tatăl ei i-a 

dat biletul chiar la momentul potrivit. Dumnezeu ne va da curaj la momentul potri-

vit dacă avem încredere în El. Estera s-a încrezut în Dumnezeu şi Dumnezeu i-a dat 

Esterei curajul să intre în camera regului. (Arătaţi-o pe Estera cu coroana, imaginile 

2 & 3.) El i-a dat înţelepciune şi cuvintele potrivite să spună ceea ce avea de spus. 

Ştiţi ce s-a întâmplat? În loc să se supere pe Estera, regele a întrebat-o: “Cine a scris 

această lege?” şi apoi a pus ca omul cel rău, care îl păcălise pe rege, să fie ucis. Toţi evre-

ii au fost salvaţi! Dacă Estera nu ar fi participat la acel concurs, nu s-ar fi căsătorit cu regele, nu ar fi 

fost la locul potrivit pentru a-şi salva familia şi întregul popor.    

Corrie, a fost folosită de Dumnezeu la fel ca şi Estera. Ambele a trebuit să facă ceva foarte înspăi-

mântător, şi periculos, înainte de a face ceea ce voia Dumnezeu să facă. Dumnezeu le-a dat curaj. 

Mulţi ani după război, după lagărul de concentrare, Corrie a călătorit peste tot prin lume. Vă amintiţi 

întâmplarea în care ea s-a întâlnit cu unul dintre gardieni şi l-a iertat? 

Corrie i-a învăţat pe oamenii de pretutindeni cum să se iubească unul pe celălalt. Deoarece ea a fost 

în închisoare, Dumnezeu a folosit-o să îi înveţe pe oameni cum să se roage pentru cei închişi. Verse-

tul de memorat de azi, ne vorbeşte despre cum trebuie să ne rugăm pentru cei închişi.  

Corrie a mers în multe închisori pentru a spune oamenilor despre Dumnezeu. Ea ştia că Dumnezeu 

ne iubeşte, indiferent de ceea ce facem noi, sau de locul în care ne aflăm. Trebuie să învăţăm de la 

Corrie, şi să ne rugăm pentru cei din închisori.  

Cu câţiva ani în urmă, aici în România, a fost un tânăr care s-a hotărât să nu mai meargă la biserică. 

A început să facă multe lucruri greşite. Într-o zi, poliţia l-a prins şi l-a trimis la închisoare. Mama lui 

îl iubea pe Dumnezeu şi se ruga zilnic pentru el. Ea i-a rugat pe toţi prietenii ei să se roage împreună 

cu ea pentru el. Ea ştia că Dumnezeu încă îl mai iubea pe fiul ei. Şi într-o zi, stând acolo singur în 

celula lui de închisaore rece şi întunecată, acest tânăr şi-a dat inima înapoi lui Dumnezeu (imaginea 

6, Robert rugându-se în închisoare). Numele lui este Robert, iar acum acest bărbat merge  

în multe sate să spună oamenilor despre Dumnezeu. El merge în cartiere periculoase din Bu-

cureşti, zone care sunt cunoscute ca fiind conduse de mafie, şi îi învaţă pe oamenii de acolo 

din Biblie. De fapt, Kidz Romania, oamenii care scriu aceste lecţii pentru voi, lucrează cu 

Robert. Noi mergem împreună cu Robert să le spunem copiilor despre Dumnezeu.  

 

 

2 & 3 

5. 

6. 
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7. 

8 

9. 

Robert, de asemenea, merge şi în închisoare unde el a stat închis pentru a le spune celor de  

acolo despre Dumnezeu. Mulţi oameni şi-au dat inima lui Dumnezeu, deoarece Robert merge  

la ei şi le împărtăşeşte dragostea lui Dumnezeu. Dacă mama lui şi multe alte sute de persoane 

(arătaţi imaginea în care Robert se roagă cu copilul, imaginea 7) din România nu s-ar fi rugat pen-

tru Robert, când acesta era în închisoare, niciunul dintre aceşti copii, părinţii lor, deţinuţii 

 din închisori nu ar fi auzit niciodată despre Dumnezeu.  

Dumnezeu a folosit lucrurile rele, perioada când Robert a fost în închisoare pentru a-i schimba viaţa. 

În loc să se lase copleşit de amărăciune şi să se plângă:“Vai de mine! Mulţi alţii au încălcat legea, pe 

ei de ce nu i-a prins? Nu este CORECT!’’ Robert a ales să facă ce era corect. El şi-a predat viaţa lui 

Dumnezeu. La fel cum Dumnezeu a avut un plan pentru Corrie şi Robert, are un plan şi pentru tine. 

Dumnezeu vrea să te folosească pe TINE! Sunt mulţi oameni care nu ar avea cum să audă despre 

Dumnezeu, dacă tu nu te rogi pentru ei.  

 

Când cineva încalcă legea, cum a făcut Robert, poliţia de obicei închide acea persoană.  

Alţi oameni care sunt duşi la închisoare nu au făcut niciodată nimic greşit. Ştiaţi că Pavel,  

bărbatul care a scris cele mai multe cărţi din Biblie, era deseori pus în închisoare? Petru  

şi Ioan, ucenicii lui Isus au fost şi ei în închisoare (arătaţi imaginea 8: Petru şi Ioan  

în închisoare). Isus a fost ţinut în închisaore înainte de a fi răstignit. Creştinii de pe  

întreg pământul au fost torturaţi nejustificat şi aruncaţi în închisoare. Trebuie să ne rugăm  

pentru ei. Doar cu câteva luni în urmă, mulţi creştini şi un pastor din Iran au fost aruncaţi în 

închisoare. Bisericile din întreaga lume au fost rugate să se roage pentru ei. Acum câţiva ani 

a fost pusă o bombă într-o biserică. Alţi creştini din Pakistan au fost, de asemenea, trataţi 

urât (Imaginea 9).(Dacă puteţi, arătaţi-le copiilor unde se află pe hartă aceste ţări.)  Precum 

Corrie, Pavel şi Petru, aceştia au ajuns  în închisoare pentru că îl iubesc pe Dumnezeu. Chiar şi în 

România, nu cu mult timp în urmă, mulţi pastori şi creştini au fost aruncaţi în închisoare. Unul dintre 

ei este binecunoscutul Richard Wurmbrand ( arătaţi imaginea 10: Richard Wurmbrand). Dumnezeu 

vrea să vă folosească pe voi pentru a-i ajuta pe aceşti oameni să se schimbe. 

 

11.  INSTRUCŢIUNI: 

După ce terminaţi de prezentat lecţia aplicativă, imediat aduceţi copiii în rugăciune.  

Înainte de a începe rugăciunea oferiţi copiilor ecâxplicaţiile de mai jos, folosindu-vă de  

imaginile 12-14, pe care copiii le-au colorat.  ATENŢIE! Rugăciunea are două scopuri:  

1. Să ne rugăm pentru oameni vinovaţi care au ajuns la închisoare, ca ei să-l descpâopere pe Dumnezeu 

chiar şi acolo; 

2. Să ne rugăm pentru creştinii mertirizaţi care acum sunt la închisoare şi pentru familiile lor.  

RUGĂCIUNE 

10. 

http://www.richard-wurmbrand.ro/rw-100/2009-anul-wurmbrand/
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Haideţi să ne oprim şi să ne rugăm pentru creştinii care sunt în închisoare deoarece Îl iu-

besc pe Dumnezeu. Mulţi oameni, chiar acum se află într-o celulă de închisoare rece şi întune-

cată. Poate că nu au ce mânca, sunt bolnavi şi îndureraţi. Au nevoie de noi să ne rugăm pentru 

ei (arătaţi imaginea 13). (Puneţi câţiva copii voluntari care să se roage pentru aceşti creştini. 

Nu uitaţi, RUGAŢI-VĂ DOAR PENTRU CREŞTINII PERSECUTAŢI. ACEASTA NU ESTE O RU-

GĂCIUNE PENTRU NEVOILE NOASTRE, SAU PENTRU ÎNCHEIEREA LECŢIEI. ARE UN SIN-

GUR SCOP… RUGĂCIUNEA PENTRU CREŞTINII CARE SUNT RĂNIŢI, ÎNFOMETAŢI SAU 

PERSECUTAŢI DEOARECE ÎL IUBESC PE DUMNEZEU!!!)  

După timpul de rugăciune amintiţi-le copiilor că rugăciunea nu este de ajuns. DUMNEZEU ARE 

UN PLAN PENTRU VIAŢA FIECĂRUIA DINTRE NOI. Corrie a început să le spună şi altora des-

pre dragostea lui Dumnezeu când era copil. Aceasta făcea parte din pregătirea pe care Dumnezeu i-o 

făcea pentru ceea ce avea să se întâmple mai târziu, când avea să meargă în toată lumea şi să spună 

altora despre dragostea lui Dumnezeu. Încurajaţi-i pe copii că şi ei trebuie să înceapă să spună altora 

despre Dumnezeu. (Arătaţi imaginea 14) Este înspăimântător, dar Dumnezeu ne va da curajul să o 

facem. DUMNEZEU ARE UN PLAN PENTRU VIAŢA FIECĂRUIA DINTRE EI ŞI EI TREBUIE 

SĂ ÎNCEAPĂ SĂ SE PREGĂTEASCĂ DE PE ACUM!!! 
14 

11

13 

9
 

EXPLICAŢII: 

Poate cunoaşteţi pe cineva care este în închisoare că a încălcat vreo lege. Trebuie să nu  

urâm acea persoană, ci să ne rugăm pentru ea. DUMNEZEU VREA SĂ VĂ FOLOSEASCĂ  

CA SĂ ÎI ATINGEŢI CU DRAGOSTEA LUI PE CEI DIN ÎNCHISORI! (Arătaţi imagine  

11, apoi opriţi-vă şi puneţi mai mulţi copii să se roage pnetru cei din închisori. SPUNEŢI-LE 

CĂ TREBUIE SĂ SE ROAGE DOAR PENTRU OAMENII DIN ÎNCHISOARE. ACESTEA NU AR 

TREBUI SĂ FIE RUGĂCIUNI LUNGI.) 

Poate există cineva care a fost foarte, foarte rău cu tine şi ai vrea ca acea persoană să fie în închisoa-

re, dar ce îţi spune Dumnezeu că trebuie să faci? Trebuie să te ROGI pentru acea persoană. DUM-

NEZEU VREA SĂ TE FOLOSEASCĂ PENTRU A-I SCHIMBA PE OAMENII RĂI!  

ROAGĂ-TE PENTRU EI ŞI FII BUN CU EI. (Opriţi-vă şi puneţi 2 sau 3 copii să se roage  

pentru cineva care a fost rău cu ei. DIN NOU, RUGĂCIUNI SCURTE. DOAR PENTRU  

O PERSOANĂ CARE A FOST REA CU EI, SAU PENTRU UN COPIL RĂUTĂCIOS DE  

LA ŞCOALĂ.). 

Trebuie să ne rugăm şi să îi ajutăm pe cei care au greşit, dar Dumnezeu vrea ca noi să ne  

rugăm şi pentru cei care nu au făcut nimic greşit ci doar suferă (arătaţi imagine 12). El ne porunceş-

te să ne rugăm pentru creştinii care sunt persecutaţi, precum Corrie şi sora ei. Chiar şi astăzi mulţi 

oameni suferă pentru că îl iubesc pe Dumnezeu. DUMNEZEU ARE UN PLAN DE A-I AJUTA PE 

ACEŞTI CREŞTINI. ÎNCEPE PRIN RUGĂCIUNEA TA PENTRU EI! 

12
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,,Aţi văzut ce lucruri minunate se pot realiza po rnind de la un t riunhghi? Iată care a foO coroană. La început, t riunghiu l părea ceva banal, nesemnificativ. Apoi, din ceva aparent nesemnificativ, a m relizat o cor oană, s imbolul regal ităţii, al superio rită ţii.  La fel se întâmp lă ş i în viaţa noas tră. Sun t lucru ri aparent nesemnificati ve care apar pe parcursul vieţ ii noas tre, poate chiar l ucruri ca re nu ne fac deloc plăcere, însă care mai târziu pot să ne aducă lucruri nebănui te.’’ 

 OBIECTIVE:  . 

Copiii să înţeleagă prin acest lucru manual că de fapt triunghiul a fost 

planificat să fie altceva decât părea iniţial. Aşa şi Dumnezeu a plănuit 

pentru viaţa noastră lucruri mult mai minunate decât par la prima 

 vedere, chiar dacă ele pot fi acum dureroase. 

MATERIALE:  

 Copie xerox , pag. 12 , 

pentru şablon; 

 Hârtie colorată de cel 

puţin două culori, sau 

hârtie albă pe care copiii 

o vor colora; 

 Foarfece; 

 Lipici. 

 OPŢIONAL: Alte mate-

riale pentru décor; 

 Creioane colorate. 

 

INSTRUCŢIUNI înainte de oră: 

 Faceţi o copie xerox, pag. 12, pentru şablon.  

 Fiecare triunghi de hârtie trebuie să  aibă dimensiunea  

 de 14/13 cm. 

 Tăiaţi un tip din cele două hârtii colorate, în triunghiuri   

 suficiente— cel mult 9 triunghiuri la fiecare copil (în funcţie de circumferinţa capului). Pentru a 

vă uşura munca, suprapuneţi mai multe coli de hârtie una peste alta şi tăiaţi-le în acelaşi timp. 

 Din cealaltă hârtie colorată, tăiaţi în acelaşi mod, ca mai sus, cercuri, vezi şablonul, pag. 12.  

Veţi da fiecărui copil un număr dublu de cercuri de cât a fost numărul triunghiurilor. 

 ATENŢIE: Dacă nu aveţi hârtie colorată, folosiţi hârtie albă şi pentru triunghiuri şi pentru cer-

curi, iar copiii le vor colora în timpul orei, înainte de a asambla piesele.  

 

Spuneţi copiilor:  

,,Aţi văzut ce lucruri minunate se pot realiza pornind de  

la un triunghi? Dar planul meu nu era acela. Iată care este  

planul meu: să realizez din el o coroană. La început, triunghiul părea  

ceva banal, nesemnificativ. Dar, din ceva aparent nesemnificativ, noi  

vom realiza azi o coroană, simbolul regalităţii, al superiorităţii. La fel  

se întâmplă şi în viaţa noastră. Noi nu ştim care e planul lui Dumnezeu 

pentru noi. Dar Dumnezeu ştie. Toate ideile pe care le-aţi avut, copii, 

cu un triunghi au fost bune, dar nu a fost si intentia mea. Tot ce permite  

Dumnezeu să vină în viaţa noastră uneori nu e înţeles de noi, dar  

Dumnezeu ştie, pentru că El are un plan. Corrie a  mers în lagăr, Robert a 

fost la închisoare, dar în fiecare Dumnezeu a făcut o minune cu ei. Estera 

a trebuit să devină regină şi a salvat poporul său. În cazul vostru, cine ştie 

ce va urma, dar fiţi siguri că Dumnezeu are un plan. Vom face coroana 

acum ca, ori de câte ori o veţi vedea, să ştiţi că Dumnezeu are un plan.’’ 
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14
 c

m
 

13 cm 

 

INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 

 Daţi fiecărui copil 1-9 triunghiuri de hârtie ( de14/13 cm), în funcţie de circumferinţa capului 

fiecărui copil. Aveţi grijă să daţi întotdeauna cu un triunghi mai mult. 

Acesta va uni cele două părţi ale coroanei când va fi lipită. 

 Daţi fiecărui copil cerculeţe de hârtie dublu la numărul triunghiurilor. 

 

PAŞI DE LUCRU în timpul orei: 

 

1. Lipiţi cu lipici 8 triunghiuri de hârtie, unul peste altul, aşa încât un colţ să fie lipit în interior , 

celălalt în exterior, vezi modelul de mai sus.  

2. Lipiţi în fiecare vârf câte un cerc şi, deasemenea, pe triunghiul de hârtie, ca în modelul de mai 

sus. O altă variantă ar fi să lipiţi cercuri pe un tringhi da unul nu, iar în vârf să lipiţi cercuri doar 

pe cele ale triunghiurilor goale. 

3. După ce toate cele 8 triunghiuri au fost lipite bine, uniţi cele două capete ale coroanei şi puneţi 

peste ele triunghiul 9 pe care îl veţi da pe tot cu lipicI. Pe acesta îl veţi pune peste cele două 

capete ale coroanei. 

4. OPŢIONAL, puteţi decora şi cu alte materiale, dacă aveţi. 
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  Aplicaţia practică Povestea Corrie Ten Boom IV,  pag. 3. 
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1
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2
. 

Povestea biblică, pag. 7. 
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 RICHARD WURMBRAND 

 9. 

10. 

http://www.richard-wurmbrand.ro/rw-100/2009-anul-wurmbrand/
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