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 Faceţi 3-5 cercuri mari din coală A4 de hârtie cartonată de culoare galbenă sau pe care să le 

coloraţi cu galben. Desenaţi pe fiecare cerc doi ochi şi un zâmbet mare. Opţional, puteţi  lipi 

cercul pe un băţ sau creion. 

 Pe fiecare faţă veselă, pe verso, scrieţi aceeaşi cerinţă: 1. Daţi definiţia bucuriei. 2. Descrieţi in 

cinci cuvinte cum arată un om bucuros. 3. Prezentaţi într-o pantomimă ce face un om 

bucuros. Opţional, vezi pag. 8. 

 

MATERIALE: 

 3-5 Coli A4 de 

hârtie galbenă 

(opţional şi un băţ) 

 Cariocă 

 Pix  

 Lipici/Scotch                 

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Faceţi 3-5 grupe de copii  (maximum 4 copii într-o grupă). 

2. Daţi fiecărui grup o faţă veselă. 

3. Lăsaţi preţ de 5 minute ca fiecare grup să se gândească şi să formuleze un răspuns pentru 

cerinţa primită: printr-o pantomimă, o scenetă, prin prezenatarea unei situaţii reale etc.  

4. Lăsaţi fiecare grup să prezinte într-un minut ceea ce are de arătat, răspunzând fiecare la 

aceeaşi cerinţă, dar în felul propriu. 

5. Spuneţi: ,,V-am provocat să vă gândiţi la bucurie pentru că astăzi vom vorbi despre 

bucurie. Vom reţine ce ne învaţă Biblia despre bucurie: ce este bucuria, cine este sursa 

bucuriei şi ce o determină, dar şi cum trebuie să arate un om bucuros.’’ 

 

OBIECTIVE: Lecţia Introductivă are drept scop să introducă tema şi scopul 

lecţiei, anume că Dumnezeu doreşte să avem şi să transmitem în jurul  nostru 

bucurie. 

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Faceţi o repetiţie înainte de oră pentru a ilustra povestirea biblică prin câteva imagini 

semnificative care îi vor ajuta pe copii să asimileze şi să reţină mai bine mesajul biblic. 

Imaginile nu trebuie să fie complicate şi nici dvs. nu trebuie să fiţi un desenator talentat. Este 

nevoie de simplitate şi rapiditate. Nu staţi mai mult de 10 secunde la o imagine. Este important 

să păstraţi în acelaşi tandem schiţarea imaginilor cu povestirea. De aceea se recomandă o 

repetiţie înainte de oră.  

 

 

OBIECTIVE: Copiii să înţeleagă din lecţia biblică faptul că, dacă Îl avem pe 

Domnul Isus în inimă, noi putem fi plini de bucurie în orice situaţie. Iar dacă 

cerem bucurie de la Dumnezeu, El ne-o dă precum lui Pavel şi Sila care, deşi 

erau în închisoare pe nedrept, au primit şi au transmis bucuria în jurul lor. 

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:  

MATERIALE: 

 Tablă sau coli A4 

de hârtie lipite una 

de alta cu scotch 

 Cariocă/Cretă 

 Desenaţi în timp ce povestiţi, acolo unde şi ce se indică pe parcursul prezentării. 

POVESTIREA BIBLICĂ: 

  Vi s-a întâmplat vreodată, copii, să aveţi vreun necaz? (Lăsaţi doi trei copii să dea un  

TEXT BIBLIC: Faptele Apostolilor 16:22-34 



                                                                                                           ROADA DUHULUI SFÂNT: 3. Bucuria,  Şcolari    3  

www.KIDZROMANIA.com 

exemplu. Întrebaţi-i, însă, înainte pe copii dacă ei ştiu ce este acela un necaz şi dacă nu ştiu, 

explicaţi-le în cuvinte foarte simple că necaz este atunci când te doare ceva, când pierzi 

ceva sau pe cineva, atunci când se întâmplă un lucru rău care îţi fură bucuria etc.) Credeţi, 

copii, că se poate să fii bucuros chiar şi atunci când treci prin necazuri? (Lăsaţi copiii să 

răspundă.) Ştiţi, nu este uşor să zâmbeşti când în inima ta eşti trist. (1. Desenaţi o Biblie cu 

o cruce pe ea în timp ce continuaţi:) Totuşi, în Biblie ni se poveşteşte despre doi oameni 

care au avut bucurie chiar şi când nu le era prea bine. (2. Desenaţi doi oameni din simple 

linii pentru corp şi un cerc pentru cap în timp ce spuneţi:) Numele lor era Pavel şi Sila. Ei 

erau misionari. Ştiţi voi ce este acela un misionar? (Lăsaţi copiii să răspundă.) (3. Desenaţi 

un geamantan în timp ce spuneţi:) Un misionar este trimis de Dumnezeu și de biserica 

locală să vorbească altora din lume despre mântuirea lui Dumnezeu prin Domnul Isus. 

 Unii misionari chiar îşi părăsesc casele şi pleacă departe, uneori în ţări străine. La 

fel erau şi Pavel şi Sila. Deci ei erau oameni buni. (4. Desenaţi un zâmbet în timp ce 

spuneţi:) Ei au făcut doar bine în jurul lor. Şi erau mereu bucuroşi şi mulţumitori în inima 

lor, mai ales când vedeau că oamenii Îl aleg pe Dumnezeu ca prieten. Credeţi că celor doi le-

au mers toate bine pentru că au fost oameni buni şi de aceea erau bucuroşi în inima lor? 

(Lăsaţi copiii să răspundă.) Nu, nicidecum. (5. Desenaţi un semnul întrebării în timp ce 

spuneţi:) Dimpotrivă, aveau toate motivele să fie trişti, pentru că ştiţi ce s-a întâmplat? 

(Lăsaţi copiii să răspundă.) Au fost aruncaţi într-o închisoare. Uuu! (6. Desenaţi câteva 

gratii în timp ce spuneţi:) Ştiţi voi, copii, ce este aceea o închisoare şi cine ajunge acolo? 

(Lăsaţi copiii să răspundă.) Dacă închisoarea este pentru oamenii răi, atunci cum a fost 

posibil ca Pavel şi Sila să ajungă acolo? Ei nu au făcut nimic rău. Ei doar au vorbit 

oamenilor despre iubirea lui Dumnezeu. (7. Desenaţi lanţuri în timp ce spuneţi:) O, dar şi 

mai rău este faptul că acolo, în închisoare, ei au fost legaţi în lanţuri, bătuţi, puşi cu 

picioarele în nişte butuci, ca să nu poată merge, şi aruncaţi într-o încăpere foarte întunecoasă 

şi rece pe nedrept. (8. Desenaţi o faţă tristă, care plânge, în timp ce spuneţi:) Voi v-aţi 

supăra dacă vi s-ar întâmpla una ca asta? Aţi plânge? Aţi ţipa? Aţi dori să faceţi rău celor ce 

v-au făcut aşa o nedreptate? (Lăsaţi copiii să răspundă.) Ce credeţi că au făcut Pavel şi Sila 

când s-au văzut în închisoare? (Lăsaţi copiii să răspundă.) Biblia ne spune că ei se rugau. 

Nu erau mânioşi, nu urlau, nu plângeau, ci stăteau liniştiţi şi se rugau.  (9. Desenaţi note 

muzicale în timp ce spuneţi:) Apoi au început să cânte lui Dumnezeu. Nu se puteau mişca 

pentru că aveau mâinile şi picioarele prinse în lanţuri şi butuci, dar ei L-au lăudat pe 

Dumnezeu prin cântare. Nu era un cântec de jale, ci unul de bucurie. (10. Desenaţi un 

cutremur de pământ în timp ce spuneţi:)  

 Şi, pe când cântau ei aşa, pământul a început să se mişte tare pentru că a venit un 

cutremur puternic de pământ, iar porţile închisorii s-au deschis larg. Chiar şi lanţurile de la 

mâini şi butucii de la picioare li s-au desfăcut. Oau! Ce oportunitate pentru ei să fugă, nu-i 

aşa? Ce credeţi, copii, că au făcut ei, au fugit? (Lăsaţi copiii să răspundă.) Voi ce aţi face în 

situaţii ca astea? Nu aţi crede că Dumnezeu v-a ajutat şi v-a făcut dreptate? (Lăsaţi copiii să 

răspundă.) Ei, dar Pavel şi Sila nu au fugit. Şi nici pe ceilalţi deţinuţi nu i-au lăsat să fugă. 

(11. Desenaţi o faţă speriată în timp ce spuneţi:)  

 Paznicul închisorii a venit degrabă speriat. A crezut că au fugit cu toţii iar el va fi 

aspru pedepsit de şefii lui. Era disperat şi nu ştia ce să facă. Dar Pavel a strigat către el şi i-a 

spus: ,,Stai liniştit! Suntem toţi aici.’’ Omul acela a fost atât de impresionat de gestul şi 

bucuria celor doi, încât a vrut să fie ca ei. (12. Desenaţi o cruce în timp ce spuneţi:)Aşa că el 

şi toată familia lui au crezut în dragostea Domnul Isus şi au primit în inima lor bucuria lui 

Dumnezeu prin Duhul Sfânt. 
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PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:  

 

OBIECTIVE: Copiii să înveţe versetul biblic care ne spune că Domnul 

doreşte ca bucuria Lui să rămână în noi, iar ea va fi deplină. 

 Faceţi căpşuni, vezi pag. 9. 

 Pe fiecare căpşună, pe verso, scrieţi câte o bucată din verset după 

împărțirea de mai jos:  

 V-am spus... aceste lucruri... ca bucuria Mea...                               
 să rămână... în voi... şi bucuria... voastră... să fie...  deplină...  Ioan 
 15:11 
 Faceţi un set şi ascundeţi-l prin clasă astfel: lipiţi cu scotch sub scaunele 

copiilor câte o căpşună. 

  Scaunele să fie răspândite peste tot prin clasă.  

 ATENŢIE! Să nu fie văzute de copii până la momentul respectiv. 

 Faceţi o căpşună, pag. 10, pe care să o coloraţi, iar la timpul necesar o 

veţi pune în coşul cu fructe folosit şi la lecţia anterioară. 

 Pregătiţi câte o căpşună spălată pentru fiecare copil de la grupă sau, dacă nu e sezonul şi nu 

aveţi această posibilitate, luaţi un gem de căpşuni şi o linguiriţă de unică folosinţă pentru 

fiecare copil. 

 Pentru joc, scrieţi pe câteva bilete mai multe tipuri de fructe. Să fie cel puţin 3 bilete cu acelaşi 

fruct. Puneţi-le într-o pungă pentru momentul potrivit.  

    MATERIALE: 

 Coli A4 de hârtie pentru 

căpşuni sau 6 copii xerox 

pag. 9 

 Foarfecă 

 Creioane colorate 

 Scotch 

 Cariocă 

 Hârtie şi pix pentru JOC 

 Opţional: Muzică pentru 

joc. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Spuneţi copiilor: ,,Bucuria este roada Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Noi nu putem avea 

 bucurie mereu decât dacă Îl avem pe Dumnezeu ca Tată ceresc. Fructul de azi care 

 reprezintă bucuria este unul foarte gustos pe care majoritatea oamenilor îl mănâncă cu mare 

 plăcere. Este roşu la culoare, este bogat în multe vitamine şi se poate face sirop, gem sau o 

 dulceaţă grozavă din el. Este desertul ideal care te face să sari în sus de bucurie. V-am adus 

 azi şi vouă ca să gustaţi din acest fruct minunat, dar am  rugămintea ca atunci când îi veţi 

 simţi gustul, să vă gândiţi că bucuria vine de la Dumnezeu şi că ea ne-a fost dăruită să o 

 oferim mai departe celor din jurul nostru.’’   

CONCLUZIE: 

Dumnezeu a îngăduit ca Pavel şi Sila să ajungă în închisoare pe nedrept pentru că avea un plan 

minunat cu ei. Ei s-au rugat şi au cântat tot timpul lui Dumnezeu, chiar dacă nu aveau motive, iar El 

le-a dat multă bucurie prin Duhul Sfânt. Dumnezeu a fost mereu lângă ei şi, prin exemplul lor, alţi 

oameni care i-au văzut au primit mântuirea şi bucuria care este roada Duhului Sânt.  

INTREBĂRI pentru discuţie: 

 Ce este bucuria? 

 Cum este bucuria din perspectiva Bibliei? 

 Cine este sursa bucuriei şi ce o determină? 

 Cum trebuie să arate un om care Îl are pe Isus? 

 Cum putem noi să dăruim altora bucurie? Câteva exemple.  

 Cine poate să se bucure chiar şi în momente grele? Cum? 

 Cum puteţi voi să arătaţi bucurie indiferent de situaţie? Câteva exemple.  

V-am spus aceste    
lucruri pentru ca bucuria 
Mea să rămână în voi şi 
bucuria voastră să fie 
deplină. Ioan 15:11 

V-am spus 



                                                                                                           ROADA DUHULUI SFÂNT: 3. Bucuria,  Şcolari    5  

www.KIDZROMANIA.com 

JOCUL este OPȚIONAL 

1. Lăsaţi fiecare copil să scoată un biblet cu numele unui fruct, cele pregătite înainte de oră, dar în 

aşa fel încât copiii să nu ştie ce fruct este cel de lângă el. Fiecare trebuie să ţină în secret fructul 

pe care îl reprezintă. ATENŢIE! Trebuie să fie cel puţin doi copii cu acelaşi fruct.  

2. Când spuneţi start, toţi copiii se plimbă prin clasă. Dacă aveţi muzică, pot face asta pe muzică.  

3. Când spuneţi stop, sau opriţi muzica, spuneţi: ,,Căpşunile să stea într-un picior şi să spună 

versetul biblic!” Toţi copiii care sunt căpşuni vor face asta.  

4. Apoi spuneţi start, sau daţi drumul la muzică. 

5.  Toţi copiii se plimbă prin clasă.  

6. Apoi spuneţi: ,,Merele să sară ca mingea şi să spună versetul biblic.” 

7.  Faceţi astfel de câteva ori aşa încât toţi copiii—toate fructele- să facă ceva şi să 

spună versetul biblic.  

 

OBIECTIVE:  Copiii să aplice în viaţa lor cele învăţate la lecţia biblică 

despre faptul că bucuria vine de la Dumnezeu şi ea trebuie răspândită celor din  

jurul nostru. 

MATERIALE: 

 Hârtie 

 Creion 

   

2.       Scoateţi căpşunile şi daţi copiilor să mănânce. Dacă aveţi doar gem, daţi copiilor câte o 

 linguriţă de unică folosinţă şi treceţi cu borcanul pe la fiecare copil. Ei vor lua din    

             borcan o linguriţă cu gem şi vor mânca. 

3.  Spuneţi: ,,Nu-i aşa că e gustos? Simţi o mare plăcere când mănânci acest fruct. La fel este şi 

 cu bucuria. Când o avem în noi mereu şi o răspândim în jurul nostru, ea are acelaşi efect       

             pe care îl are acest fruct atunci când îl mâncăm sub orice formă ar fi el.’’ 

4. Puneţi căpşuna de hârtie colorată de dvs. înainte de oră în coşul cu fructe.  

5. Spuneţi: ,,Am ascuns sub unele scaune câteva căpşuni de hârtie care ne vor ajuta astăzi să 

 învăţăm versetul biblic. Vreţi, vă rog, să le căutaţi şi toţi cei ce veţi găsi sub scaun o 

 căpşună de hârtie să o aduceţi aici în faţă, apoi să încercaţi să le puneţi în ordine ca să vedem 

 ce verset biblic avem azi de învăţat?’’ 

6.  Când copiii vor veni cu căpşunile în faţă, lăsaţi-i să compună singuri versetul cu ajutorul 

 întregii clase. Copiii se vor aşeza în ordinea corectă. Copiii care au adus căpşunile din hârtie 

 le vor ţine în mână pe tot parcursul învăţării versetului biblic. Asiguraţi-vă că şi copiii din 

 faţă spun versetul împreună cu ceilalţi.  

7.  Explicaţi copiilor pe scurt ce înseamnă fiecare cuvânt din verset, ca toţi să înţeleagă mesajul. 

 Exemplu pentru ,,V-am spus aceste lucruri’’, spuneţi că Domnul Isus ne-a transmis prin 

 ucenicii Săi şi prin Biblie tot ce trebuie să ştim ca să avem bucurie. Prin cuvintele ,,pentru 

 ca bucuria Mea să rămână în voi’’, Isus ne spune că El este sursa bucuriei noastre şi 

 doreşte ca bucuria Lui să rămână mereu în noi ,,ca bucuria să fie deplină’’, adică multă - 

 atât de multă încât să dăm pe dinafară - iar cei ce ne văd, să vadă ce minunat e Dumnezeul 

 nostru care ne dă bucurie din belşug.   

8.  Repetaţi de 3-4 ori împreună versetul în întregime. Apoi întoarceţi câte un copil din faţă cu 
 spatele la clasă. Toţi vor spune versetul, inclusiv partea lipsă.  
9. Procedaţi astfel până ce toţi copiii din faţă sunt cu spatele la clasă.  

10.  La sfârşit, spuneţi încă o dată sau de două ori versetul pe dinafară.  

11.   Copiii din faţă lasă versetul şi pleacă la locul lor.  
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PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:  

 Pregătiţi mai multe bucăţi de hârtie pe care să scrieţi câteva situaţii de viaţă. 

 Scrieţi câte o situaţie pe fiecare bucată de hârtie precum:  

1. Animalul tău preferat de companie a murit. Ce faci ca să ai bucurie chiar dacă 

suferi şi eşti trist?  

2.  Colegii de la şcoală râd de tine şi spun mereu că eşti un ciudat pentru că eşti pocăit şi nu 

faci ceea ce fac ei. Ce poţi face în mijlocul jignirilor care te întristează? 

3. La biserică ai primit la o scenetă un rol care nu îţi place, iar altcineva a primit rolul dorit 

de tine. Ce faci? 

4. Un vecin te învinovăţeşte că ai luat ceva de la el. Ştii că nu e adevărat, dar acum toţi cred 

ce spune el, iar tu nu poţi face nimic. Totuşi, cum procedezi? 

5. La o lucrare de control când colegul tău de bancă a copiat, tu nu ai făcut asta şi ai luat o 

notă mult mai mică decât el. Ştii că nu e drept şi te întrebi de ce Dumnezeu a îngăduit 

asta. Ce faci?  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
1. Faceţi mai multe grupe de cel mult 4 copii.  (Pot fi aceleaşi grupuri ca la lecţia introductivă.) 

2. Daţi fiecărei grupe o foaie pe care să fie scrisă o situaţie precum cele de mai sus. 

3. Copiii trebuie să compună în câteva minute o scenetă (NU pantomimă) pe care să o interpreteze 

apoi în faţa tuturor şi care să aibă ca rezultat ideea că  cei ce Îl iubesc pe Dumnezeu primesc 

putere să fie bucuroşi în inima lor chiar şi când trec prin situaţii grele şi sunt trişti.  

4. Daţi fiecărei grupe 2-3 minute să îşi prezinte sceneta şi concluzia despre acea situaţie de viaţă pe 

care au interpretat-o. 

CONCLUZIE: 

Cine are pe Dumnezeu în viaţa lui, are bucuria care vine de la El prin Duhul Sfânt. Aceasta este încă 

o roadă a Duhului Sfânt. De aceea, chiar dacă trecem prin încercări sau suferinţe şi poate nu 

înţelegem de ce e aşa, Dumnezeu e cu noi şi ne poate da bucurie. Trebuie doar să-I cerem dacă nu o 

simţim. Dar El nu doreşte să păstrăm bucuria doar pentru noi, ci să o răspândim celor din jurul 

nostru, ca ei să vadă astfel ce Dumnezeu al bucuriei avem noi. Vreţi să Îi cereţi şi voi lui Dumnezeu 

bucurie în orice situaţie?  

RUGĂCIUNE: 

Aduceţi toţi copiii într-o rugăciune, dar lăsaţi-i să se roage doar pe cei care doresc personal să 

primească bucuria Domnului.  

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:  

MATERIALE: 

 Căpşuni de hârtie, pag.10 

 Întrebări, pag.11 

 Foarfecă 

 Cariocă 

 2 Eşarfe 

 Pungă cadou sau coşuleţ 

 Două table sau hârtii pentru 

a ţine evidenţa grupelor.  

  Faceţi atâtea căpşuni, vezi pag. 10, câte întrebări aveţi.  

Mai jos, vă oferim și câteva materiale opționale pe care să le folosiți la 

clasă în limita timpului disponibil și în funcție de ceea ce remarcați că 

place mai mult copiilor sau este nevoie. 

 JOC RECAPITULATIV 

OBIECTIVE: Copiii să recapituleze printr-un joc cele învăţate la oră 

despre bucuria ca roadă a Duhului Sfânt.  
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 La pag. 11 aveţi câteva întrebări oferite de noi.  

 Pe fiecare căpşună scrieţi o întrebare. 

 Puneţi toate aceste căpşuni într-o pungă de cadou sau un coşuleţ. 

1. Faceţi două grupe.  

2. Luaţi două eşarfe.  

3. Chemaţi câte un copil din fiecare grupă să vină în faţă.  

4. Le veţi arăta unde sunt întrebările şi unde trebuie să ajungă legaţi la ochi.  

5. Legaţi cei doi copii la ochi cu eşarfa.  

6. Spuneţi START. 

7. Ceilalţi copii din grupă îi pot ghida DOAR verbal pe unde trebuie să meargă, dar NU 

au voie să-şi atingă colegul ca să îl ducă la ţintă.   

8. Care dintre cei doi ajunge primul la punga sau coşuleţul cu întrebări, legat la ochi, va 

extrage aşa o căpşună cu o întrebare. 

9. Spuneţi STOP. 

10.  Deslegaţi-le eşarfele.   

11. Cel ce are o căpşună de hârtie în mână citeşte întrebarea şi răspunde. Dacă ştie răspunsul, se 

primesc 1000 de puncte. Dacă nu ştie, un coleg din grupa lui, ales de el, va răspunde în locul său 

pentru 500 de puncte. Dacă nici acela nu răspunde, copilul cu eşarfa din grupa adversă va 

răspunde pentru 750 de puncte. Dacă nici el nu ştie, un coleg de grupă, selectat de el, o poate 

face pentru 250 de puncte.  

12. Se continuă cu alţi doi copii. 

13. Ţineţi evidenţa punctajului fiecărei grupe.  

14. Câştigă grupa cu cele mai multe puncte.  

15. Faceţi cât mai multe întrebări, ca fiecare copil să aibă şansa să meargă legat la ochi şi să 

răspundă la o întrebare.  

  

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

le amintească de cele învăţate la oră, anume că bucuria este roada Duhului 

Sfânt. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Pregătiţi toate materialele.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Daţi fiecărui copil o farfurie de unică folosință, un set de 5-6 căpşuni de 

hârtie, creioane colorate, foarfecă şi o coală A4 de hârtie. 

2. Copiii vor decupa un cerc din coala A4 de hârtie, după dimensiunea farfuriei                              

de plastic. Pe cercul de hârtie vor desena o faţă veselă şi o vor lipi pe exteriorul               

farfuriei.  

3. Copiii vor decupa căpşunile, le vor colora şi le vor lipi în interiorul farfuriei. 

 

 

MATERIALE: 

 Farfurii din carton, una de 

copil 

 Lipici 

 Scotch 

 Copii xerox,      

pag. 10 

 Creioane colorate 

 Foarfeci 

 Coli A4 de hârtie, una de 

copil 

 

 LUCRU MANUAL 
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5. După ce toţi copiii au terminat, puteţi face un joc împreună. Când strigaţi Bucuria,    

      copiii vor ridica în sus farfuria cu cu faţa veselă la vedere. Când strigaţi Roada 

       Duhului Sfânt, copiii trebuie să ridice farfuria cu căpşunile la vedere.  

 

Lecţia Introductivă 

1. Daţi definiţia bucuriei. 2. Descrieţi în cinci cuvinte cum arată un om bucuros. 

3. Prezentaţi într-o pantomimă sau scenetă ce face un om bucuros. 

1. Daţi definiţia bucuriei. 2. Descrieţi în cinci cuvinte cum arată un om bucuros. 

3. Prezentaţi într-o pantomimă sau scenetă ce face un om bucuros. 

1. Daţi definiţia bucuriei. 2. Descrieţi în cinci cuvinte cum arată un om bucuros. 

3. Prezentaţi într-o pantomimă sau scenetă ce face un om bucuros. 

1. Daţi definiţia bucuriei. 2. Descrieţi în cinci cuvinte cum arată un om bucuros. 

3. Prezentaţi într-o pantomimă sau scenetă ce face un om bucuros. 

1. Daţi definiţia bucuriei. 2. Descrieţi în cinci cuvinte cum arată un om bucuros. 

3. Prezentaţi într-o pantomimă sau scenetă ce face un om bucuros. 

COŞUL DE LA FIECARE LECŢIE: 

1. Daţi copiilor o căpşună pe care să o coloreze.  

2. Daţi copiilor coşuleţele făcute la prima lecție, și fiecare va lipi căpşuna alături de măr. 

3. Strângeţi coşurile din hârtie şi puneţi-le undeva în siguranţă până la ora următoare.  

4. ATENŢIE! Copiii vor lua acasă doar obiectul realizat anterior, NU şi coşul cu fructe. 

4.   Obiectul obţinut poate fi întrebuinţat pentru două lucruri: ca mască -faţă  

         veselă- sau ca evantai -coş cu căpşuni.  
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ÎNTREBĂRI: 

1. Ce înţelegi tu prin roada Duhului Sfânt? 

2.  Care este roada Duhului Sfânt despre care am învăţat azi la lecţie?  

3. Ce spune Biblia că este o roadă a Duhului Sfânt? 

4. Cum ne învaţă Biblia că trebuie să îi iubim pe semenii noştri? 

5. Cum ne învaţă Biblia că trebuie să dovedim iubire semenilor noştri? 

6. Care este pilda pe care ne-a dat-o Domnul Isus despre cum trebuie să ne iubim semenii. 

7. Prin ce a dovedit samariteanul că îşi iubeşte aproapele? 

8. Pe care semeni ai noştri spune Biblia că trebuie să îi iubim? 

9. Ce spune Biblia că trebuie să facem celor ce ne fac rău şi cum putem face asta?   

10. Despre ce personaje biblice am vorbit azi? 

11. Ce făceau Pavel şi Sila când mergeau din loc în loc? 

12. Ce motive de tristeţe ar fi putut să aibă Pavel şi Sila? 

13. Ce motive de bucurie au avut Pavel şi Sila? 

14. Ce lucruri rele au făcut Pavel şi Sila de au ajuns la închisoare? 

15. De ce a permis Dumnezeu ca Pavel şi Sila să ajungă la închisoare nevinovaţi? 

16. Cum ştim că Domnul a fost cu Pavel şi Sila chiar şi în închisoare? 

17. Ce au făcut Pavel şi Sila în închisoare? 

18. Cine le-a dat putere lui Pavel şi Sila să fie mereu bucuroşi? 

19. Cum a lucrat Dumnezeu prin bucuria lui Pavel şi Sila? 

20. Ce spune versetul biblic de azi? 

21. Care este referinţa versetului biblic? 

22. Ce înseamnă ,,bucurie deplină’’? 

23. Cum poţi tu să ai şi să arăţi că ai o bucurie deplină? 

24. Dă un motiv de bucurie pe care îl ai sau îl poţi avea chiar tu.  

25. Ce trebuie să facem când suntem trişti şi fără bucurie? 

26. Ce faci tu de obicei când eşti trist şi nu ai bucurie? 

27. Cui dă Dumnezeu bucurie? 

28. Ce lucruri rele făcuseră Pavel şi Sila ca să ajungă la închisoare? 

29. Ce condiţii au avut şi, totuşi, cum au reacţionat Pavel şi Sila în închisoare? 

30. Ce îi motiva pe Pavel şi Sila să fie plini de bucurie? 

31. Ce au făcut Pavel şi Sila cu bucuria primită de la Domnul? 

32. Cum poţi tu să răspândeşti bucurie în jurul tău.  
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V-am spus aceste lucruri 
pentru ca bucuria Mea să 
rămână în voi şi bucuria 

voastră să fie deplină. Ioan 
15:11 

V-am spus aceste lucruri 
pentru ca bucuria Mea să 
rămână în voi şi bucuria 

voastră să fie deplină. Ioan 
15:11 


