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OBIECTIVE: De a capta atenția copiilor și de a anunța tema și            

scopul lecției. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 PERSOANE: 

 2-3 Persoane  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

MATERIALE: 

 Articole vestimentare 
pentru o bunică. Să 
fie cât mai haios 
îmbrăcată și, neapărat, 
cu ochelari și baston  

 Rugați pe cineva din biserică (o tânără sau o persoană mai matură) să vină la clasă 

pentru cinci minute, ca să joace rolul unei bunicuțe confuze care s-a rătăcit, intrând 

din greșeală în sala de clasă. Ținuta bunicuței trebuie să includă neapărat ochelari și 

un baston. 

 Citiți instrucțiunile de mai jos și explicați rolurile personajelor: învățător și bunicuța. 

Faceți o scurtă repetiție cu persoana care interpretează bunica.  

 Asigurați-vă că la acest moment veți anunța doar subiectul lecției, nu veți vorbi 

despre el.  

După ce cântați o melodie cu copiii, intră bunica în cameră, confuză și derutată. Privește 

în jur și întreabă: „Ce fac toți acești copii aici, în casa fiului meu?” Îi veți răspunde cu 

amabilitate că nu se află unde crede, că se află la biserică, la o grupă de copii. Ea insistă 

că este în casa fiului ei și cere un scaun. Se așează cu greutate și îi veți spune să se 

odihnească puțin, doar că s-a rătăcit, că nu a ajuns la fiul ei. Bunica reacționează ca și 

cum nu ați avea dreptate și începe să își caute cu privirea nepoții printre copii. Îi strigă: 

,,Ileana!” ,,Ionică!” ,,Mihăiță!” Se ridică și se plimbă printre copii uitându-se la câțiva 

foarte de aproape, apoi se întoarce tristă, se așează pe scaun și spune: ,,Nu, nu sunt nepoții 

mei.” Apoi explică cum că și-a pierdut familia, de aceea îi caută pe cei dragi. Întrebați pe 

bunicuță care este numele familiei sale, dar ea nu își amintește. Amintiți-i dvs. că a 

pomenit de un fiu și trei nepoți. Bunica își freacă capul, semn că se gândește, apoi 

privește îngrijorată și spune: „Nu știu cine este familia mea!” Din afara clasei se aude o 

voce care o strigă: ,,Bunica! Bunica!” Bunica recunoaște vocea, se bucură și spune: ,,A, 

mă strigă cineva! Bine, eu trebuie să plec. Dar, de ce m-ați adus aici?” Răspundeți-i că ea 

a intrat din greșeală. Ajutați-o să se ridice de pe scaun și să părăsească sala, în timp ce 

bunica strigă: ,,Vin! Vin acum!” 

După ce bunica a plecat, vorbiți cu respect și compasiune despre ea spunând că este 

bolnavă și că vă bucurați că și-a găsit familia. Spuneți că vă bucurați totuși că a trecut pe 

la clasă, deoarece tema lecției de astăzi este familia; da, familia așa cum a creat-o 

Dumnezeu și cum dorește El să fie ea.  

 Într-o lume ca aceasta, în care se promovează tot mai mult ideea că o 
familie nu trebuie să fie neapărat formată din un bărbat și o femeie, în care 
preacurvia, homosexualitatea, imoralitatea sunt tot mai la vedere, ne dorim 
să aducem copiii spre Biblie, ca ei să înțeleagă ce spune Dumnezeu despre 
acest subiect. Își vor reaminti cum a creat Dumnezeu familia și cum 
dorește El să fie ea. Sunt subiecte sensibile, dar este necesar să învățăm pe 
copii pricipiile biblice, altfel îi educă lumea potrivit cu principiile ei.  

 Aşa cum v-aţi obişnuit deja, vă oferim şi în acest material o lecţie biblică, 
verset biblic, jocuri, aplicaţii practice, idei de lucru manual ş.a.m.d.  

 Deschideți lecția cu câteva cântecele de laudă și închinare, apoi faceți o 
scurtă rugăciune de început. 
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OBIECTIVE: Copiii să învețe despre cum a creat Dumnezeu 
familia, cum o dorește El să fie și ce ne învață Biblia despre ea. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

TEXTE BIBLICE: Mai multe versete, vezi pag. 10. 

 Faceți copie xerox pag. 10 cu versetele biblice, pentru învățători, și 
pag. 11 cu referințele biblice și întrebări, pentru copii. Tăiați în fâșii pagina 
11, păstrând referința biblică și întrebările pe fiecare fâșie. 

 Veți organiza  mai multe STAȚII BIBLICE jurul camerei, din scaune pe 
care veți pune Biblii, precum și hârtia cu 1-3 referințe biblice și întrebările, 
o bucată de hârtie goală și două pixuri/markere. Hârtia goală poate fi lipită 
pe perete cu scotch (copiii vor folosi markere pentru a scrie) sau pot fi 
așezate pe  scaun. 

  Formați câte stații doriți, în funcție de câți copii aveți la clasă. Însă la 
fiecare stație veți avea între doi și patru copii care lucrează împreună. Dacă aveți prea 
mulți copii la o stație, doar doi sau trei copii vor face treaba, restul vor sta doar în jur. 
Este mai bine să aveți mai mai multe stații decât prea mulți copii la una. 

 Dacă trebuie să aveți mai mult de cinci stații, numiți fiecare stație cu o culoare (exemplu: 
stația ROȘU, stația ALBASTRU etc.). Puteți avea mai multe stații cu aceeași culoare 
(exemplu: două stații numite „ROȘU”). Copiii NU pot  repeta însă aceeași culoare, chiar 
dacă sunt stații diferite, dar trebuie să treacă pe la toate culorile. (Exemplu: Dacă există 
două stații numite „ROȘU, un copil va merge doar la o stație roșu.) 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

MATERIALE: 
 Copii Xerox, pagina 10, 

pentru învățători și 11 
pentru copii 

 Scaune 
 Biblii 
 Creioane/marker 
 Hârtie 

1. Când spuneți „start” grupuri de doi până la trei copii merg la câte o stație. Acolo citesc versetul 
indicat pe referința biblică, citesc întrebările și le discută. După 3-4 minute, copiii TREBUIE să 
scrie pe hârtie trei lucruri pe care versetul le spune despre căsătorie, familie și relația dintre un 
bărbat și o femeie.  

2. Apoi spuneți iarăși ,,start!” și copiii merg la o stație nouă. Nu pot merge cu aceiași copii cu care 
au fost la stația anterioară și nici la aceeași stație sau de aceeași culoare (să fie alți copii, alte 
stații).   

3. Schimbați grupurile de cinci ori. Următorii copii se întorc pe scaunele lor și discută împreună 
despre ce au învățat la fiecare stație. 

4. Încheiați acest moment cu o discuție comună prin întrebări: 
 Din cine este formată o familie creată de Dumnezeu? (R: DOAR dintre un bărbat și o 

femeie care să nască și să crească copii.) 
 Cum trebuie să se poarte soțul și soția într-o familie? (R: Da, cu dragoste, cu respect în         

comportament și vorbe etc.)  
 De ce nu acceptă Dumnezeu preacurvia? (R: Pentru că Dumnezeu a creat ca familia să fie 

compusă dintre un singur bărbat și o singură femeie. Prezența altei persoane în intimitatea 
familiei înseamnă înșelăciune, suferință, iar Dumnezeu nu dorește acest lucru într-o      
familie. El vrea ca noi să fim fericiți, să ne bucurăm de familie.) 

CONCLUZIE: Ca o concluzie, punctați câteva idei esențiale despre modual în care a creat                           

Dumnezeu familia. 

 Dumnezeu a creat bărbat și femeie în grădina Eden, pe Adam și Eva. De aceea un bărbat 
nu are dreptul să aleagă să fie altceva decât ceea ce l-a creat Dumnezeu să fie, adică bărbat 
și soț într-o familie. La fel și femeia are dreptul să fie doar femeie și soție, așa cum a creat-
o Dumnezeu.  

 Familia creată de Dumnezeu este formată DOAR din un singur bărbat și o singură femeie 
în care să se nască și să crească copii. Dumnezeu nu acceptă ca soțul sau soția să aibă mai 
mulți parteneri. Aceasta se numește preacurvie și este un păcat, pentru că una dintre cele 
10 porunci spune: ,,Să nu preacurvești!”  

 Păcat este înaintea lui Dumnezeu și ca doi oameni de același sex să formeze o familie 
(homosexualitatea), vezi Romani 1:26-27. Biblia spune că tot ceea ce trece peste modul în 
care a creat Dumnezeu bărbatul și femeia ori familia este o urârciune înaintea Lui, un 
păcat, și păcatul trebuie pedepsit.  

 Orice familie trebuie să Îl aibă pe Dumnezeu în viața ei. Aceasta înseamnă ceea ce spune 
Biblia prin ,,funia împletită în trei”..În aceste familii se vor naște și vor crește copii fericiți. 
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OBIECTIVE: Copiii vor memora un verset biblic care spune despre 
ceea ce Dumnezeu a planificat pentru căsătorie. 

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI  

 
 
 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Faceți o copie xerox pag. 12 și decupați pe liniile punctate 
cele 6 părți din verset, vezi imaginea din dreapta cu inimile.  

 Faceți 6 inimi de hârtie, suficient de mari ca să încapă pe 
fiecare inimă părțile decupate din verset. 

 Lipiți pe fiecare inimă o parte decupată din verset, pag. 12. 
 Numerotați inimile în ordinea cuvitelor cerută de verset și 

asigurați-vă că numerele sunt văzute ușor pe inimi. 
 Puneți 1-2 inimi într-o pungă. Să aveți 4-6 astfel de pungi. 
 Pregătiți, undeva în față la vedere, o frânghie întinsă cu 

6 clame de rufe pe ea. Dacă nu aveți cum să o prindeți, 
chemați în față doi copii care să o țină de o parte și de 
alta, până învățați versetul.  

tatăl său 
și pe mama 
sa 

și se va 
 Lipi de 
nevasta 
sa 

un singur 
trup 

Geneza  
  2:24 

Și se vor 
face 

De aceea 
Va lăsa 
omul pe 

 MATERIALE: 

 Copie xerox pag. 12 

 6 Bucăți de hârtie 
      (roșu, dacă este posibil) 

 4-6 Pungi 

 Lipici 

 Foarfece 

 6 Clame de rufe 

 Frânghie 

     De aceea va lăsa omul pe 

tatăl său și pe mama sa și se va 

lipi de nevasta sa  și se vor face 

un singur trup. Geneza 2:24  

1. Arătați copiilor o inimă cu partea din spate, fără               
cuvinte, și spuneți-le că Dumnezeu este iubitor și vrea 
doar ce este cel mai bun pentru noi toți. De asemenea, 
El știe ce este mai bine pentru noi, așa că a planificat 
și a creat familia să fie formată din un singur bărbat și 
o singură femeie. El vrea ca bărbatul și femeia să se iubească reciproc, să fie               
credincioși unul față de celălalt și să se respecte. Dumnezeu are un plan bun pentru 
căsătorie. 

2. Dați pungile cu inimi copiilor și când spuneți ,,start” sau dați drumul la o melodie, copiii 
își dau din mână în mână pungile. Din când în când, schimbați direcția strigând ,,stânga”. 
Atunci copiii vor da pungile din mână în mână spre stânga. Apoi schimbați direcția spre 
dreapta, strigând: ,,dreapta!” Când spuneți ,,stop” sau opriți muzica, cereți copilului care 
găsește inima 1 în punga sa să vină în față, să citească tare ce scrie pe inimă, să o pună la 
vedere pe frânghie și să spună cu toții de două ori partea aceea din verset.  

3. Faceți ca mai sus până ce terminați cu toate pungile și aveți la vedere pe frânghie toate 
cele 6 părți din versetul biblic.  

4. ATENȚIE! După fiecare parte nouă pusă pe frânghie, spuneți cu copiii de două ori  
versetul de la început și până la acea parte. De asemenea, de fiecare dată discutați despre 
ce spune în acea bucată din verset (ex. Ce ne spune Dumnezeu?). Înțelegerea versetului 
este foarte importantă.   

5. La final repetați cu copiii de 2-3 ori tot versetul expus pe frânghie. 

    De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și 

se va lipi de nevasta sa  și se vor face un singur trup. 

Geneza 2:24  

JOCUL: 

 Împărțiți copiii în două grupe, băieți și fete, dacă există suficienți copii pentru fiecare 
grup.  

 Veți avea nevoie de cineva care să vină în față pentru a conduce una dintre cele două 
grupe. Dacă este posibil, discutați cu această persoană înainte de joc și explicați ce 
trebuie făcut. Începeți spunând că grupa dvs. poate spune versetul mai tare decât 
cealaltă  grupă. Grupa dvs. spune versetul cu voce tare. Liderul celeilalte grupe 
trebuie să îi încurajeze pe copiii din grupa sa să spună și mai tare versetul biblic. 
Spuneți apoi că a fost bine, dar se poate și mai bine.  

 Acum grupa dvs. va spune versetul repede, iar cealaltă grupă va concura să spună și 
mai repede. Apoi încurajați-vă grupa să sară într-un picior când spune versetul. 
Cealaltă grupă va concura și ea, făcând cât mai bine o acțiune indicată de liderul său, în 
timp ce spune versetul biblic.  

 Schimbați acțiunile în timp ce spuneți cu grupele versetul și de fiecare dată celălalt 
lider va căuta acțiuni mai grele, ca la o competiție.  

 Opriți jocul când încă  este distractiv, ca să fie dorit și altădată.  
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OBIECTIVE: Copiii să revadă practic prin câteva cuvinte cum dorește 
Dumnezeu să păstrăm noi familia, potrivit cu principiile biblice. 

 
PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:  
 Pregătiți toate materialele (o bucată de hârtie, un plic și un pix de copil). 

Opțional, puteți face copie xerox pag. 13, pagina de colorat.  

MATERIALE: 
 Coli A4 de hârtie, 

jumătate de copil 
 Pixuri 
 Plicuri 
 Opțional, Copie Xerox 

pag. 13 

  

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:  

OBIECTIVE: Copiii să recapituleze toate cele învățate la lecție, dar și să vă 

ajute  pe dvs. să vedeți cât de bine ați predat lecția. 

MATERIALE: 

 Copie xerox cu întrebările, 

vezi pagina următoare. 

 

 Faceți o copie xerox a întrebărilor de pe pagina următoare. 
 Citiți întrebările, astfel încât să știți care ar trebui să fie răspunsurile atunci când 

sunteți cu copiii. Amintiți-vă, însă, că unele dintre întrebări nu au un răspuns corect 
sau greșit, ci exprimă doar o părere. Chiar dacă un copil dă un răspuns greșit,  nu-l 
certați. Un alt mod  

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
 
1. Dați fiecărui copil o bucată de hârtie, un creion sau un stilou și un plic. Dacă              

nu aveți un plic pentru fiecare copil, aveți unul care va servi pentru întreaga clasă. 

2. Spuneți-le copiilor să scrie o scrisoare. Veți păstra această scrisoare sigilată și 

nedeschisă până anul viitor când le-o veți da iarăși copiilor de citit și completat. În 

această scrisoare personală, copiii vor scrie mai întâi versetul biblic memorat în 

această lecție și vor explica ce cred ei că înseamnă cuvintele versetului, pentru ei 

personal. În al doilea rând, vor începe să scrie o listă de lucruri pe care și le-ar dori să 

le aibă în viitor soțul/soția lor. Anul următor, dați copiilor scrisoarea și ei pot adăuga 

sau modifica lista.  

3. ATENȚIE! Asigurați-vă că nimeni nu va avea acces la acele scrisori și nu va citi ceea 

ce au scris copiii! 

4. OPȚIONAL: După ce au scris scrisoarea, cereți copiilor să rezolve jocul de la pagina 

13, pagina de colorat. După ce au terminat, discutați cu copiii despre modul în care 

fiecare dintre cuvintele descoperite se încadrează în planul lui Dumnezeu pentru o 

familie. Copiii pot să scrie pe verso cinci dintre acele cuvinte descoperite și 

explicațiile lor. 

RUGĂCIUNE:    Aduceți copiii într-o rugăciune de mulțumire pentru modul minunat în 
care a creat Dumnezeu familia și încurajați copiii să Îi ceară Domnului să îi crească frumos 
pentru a fi soț/soție bun/bună, înțelept/înțeleaptă, credincios/credincioasă și care să 
păstreze principiile Lui. Amin! 

7.    credincios   
8.    mire       
9.    creştin      
10. familie                    
11. respectuos 

RĂSPUNSUL PENTRU INVĂȚĂTORI—Pagina de colorat 
 
1.  căsătorie    
2.  nuntă   
3.  om      
4.  femeie    
5.  mireasă     
6.  puritate      
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI : 

ÎNTREBĂRI: 

 

1. De ce a creat Dumnezeu femeia în grădina Eden și cui a dat-o El? 

 Cum a creat Dumnezeu să fie familia? 

3. Ce spune Biblia că face omul atunci când se căsătorește? Ce înseamnă acest lucru? 

4. Câte persoane trebuie să fie implicate în căsătorie, potrivit Bibliei?  De ce crezi că este bine? 

5. De ce dorește Dumnezeu să facă și El parte dintr-o familie? 

 Dați exemple concrete despre fapte ale unei soții pe care Biblia o numește bună.   

 Dați exemple concrete despre cum se poartă un bărbat înțelept față de soția lui?  

 De ce nu acceptă Dumnezeu în familie adulterul, preacurvia sau alte asemenea păcate? 

9. Cum este un om care nu urmează învățăturile lui Dumnezeu? Ce viață are el? 

10. Cum sunt copiii care se nasc și cresc în familii care ascultă de Dumnezeu? 

11. Are dreptul un bărbat să dorească să fie femeie și invers? De ce crezi acest lucru? 

12. Cine este modelul bărbatului într-o familie și cum trebuie să se poarte el față de soția lui?  

13. Cine este mai important în ochii lui Dumnezeu, soțul sau soția?  

14. Ce înseamnă smerenia în familie?  

15. Cum trebuie să se poarte și să vorbească cei doi, soțul și soția, unul cu celălalt?  

 nu-l certați. Un alt mod de a corecta un răspuns greșit, ar putea să fie cerând copilului să 

argumenteze cu un verset din Biblie. Repetați, eventual, întrebarea sub forma: ,,Ce 

spune Dumnezeu în Biblie despre aceasta?” 

1. Copiii formează două cercuri - unul în interior, altul în exterior - ca în imaginea              

alăturată. Fiecare copil din cercul interior trebuie să aibă o pereche în cercul exterior. Când 

puneți o întrebare, fiecare copil din interiorul cercului va decide   asupra răspunsului cu 

partenerul său din cercul din exterior. Apoi cereți cercului  din  interior să facă un pas                   

în dreapta. Când puneți o nouă întrebare,  fiacare copil din cercul interior va avea                            

un alt partener din cercul exterior. Repetați  în același fel, dar de data aceasta                                 

copiii din cercul exterior fac un pas în dreapta. Continuați astfel jocul până ce                        

epuizați întrebările. De fiecare dată însă, pentru răspunsuri vor colabora tot alți                              

copii din cercul interior cu parteneri din cercul exterior.  

2. Dacă aveți un număr mic de copii la clasă, puneți jumătate din numărul de copii în                         

cercul interior. Când le puneți o întrebare, copilul din cercul interior este partener cu                       

doi din cercul exterior. 

3. Dacă nu aveți spațiu în cameră pentru două cercuri, lăsați-i pe copii să facă două                            

șiruri și să stea față în față. Când citiți prima întrebare, fiecare copil discută răspunsul                          

cu copilul care stă în fața lui. Înainte de a citi a doua întrebare, spuneți copiilor să                                       

schimbe locul și să se așeze în fața unui copil diferit. Pentru fiecare întrebare, copiii                                 

trebuie să găsească pe cineva cu care au mai fost parteneri înainte. Nu pot fi parteneri cu 

același copil de două ori. 

4. După ce ați pus toate întrebările și copiii au discutat răspunsurile, spuneți copiilor să se 

întoarcă la locurile lor. Puneți întrebările din nou întregului grup, dar de data aceasta                    

doi sau trei copii oferă un rezumat la ceea ce s-a discutat în grupuri de câte doi.                       

Întrebați-i pe ceilalți copii dacă sunt de acord cu acele răspunsuri. 

5. ATENȚIE! Nu uitați că obiectivul activității este ca copiii să vorbească, nu profesorul. 

Ascultând răspunsurile lor, veți putea determina cât de bine ați făcut înțeles copiilor scopul 

lecției. Au putut copiii să învețe ceva nou despre planul lui Dumnezeu pentru o familie? 

Înțeleg ei de ce creștinii cred că căsătoria este doar între un bărbat și o femeie care vor 

rămâne credincioși unul față de celălalt în dragoste toată viața? 
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Pag. 9 

Pag. 8 

Pag. 8 sau 9 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI : 

 
1. Dați fiecărui copil câte o inimă la alegere, una de la pag. 8 și una de                                                  

la pag. 9, imag. 1, precum și o hârtie colorată/ albă din care să facă a                          
treia inimă de mărimea celor două. 

2. Dați fiecărui copil un sticker ,,Dumnezeu a poruncit ca”, pag. 8 sau 9, imag. 2.  

3. Copiii trebuie să decupeze și să coloreze cele două inimi, vezi copie xerox, și                   
sticker-ul, și să facă a treia inimă din bucata de hârtie primită, de mărimea celor 
două. 

4. Copiii trebuie să îndoaie la jumătate inimile și vor lipi DOAR câte 
o jumătate de inimă pe o altă jumătate de inimă, imag. 3. 

5. Rezultatul va fi de TREI inimi, spate în spate, imag. 4. 

6. Deoarece pe inimile copiate la xerox sunt deja stikere cu cuvinte, 
copiii vor lipi doar sticker-ul ,,Dumnezeu a poruncit ca” pe inima 
făcută din hârtie colorată/albă, imag. 4.  

7. Copiii vor face cu grijă o gaură în partea de sus a inimii rezultate, 
vor introduce șnurul prin ea și îl vor lega printr-un nod, imag. 5.  

9. Citiți împreună cu copiii ce scrie pe cele trei inimi. Începeți cu inima care spune 
„Dumnezeu a poruncit ca”.  

10. Amintiți copiilor că Dumnezeu a creat bărbatul și femeia, iar familia creată de El e 
formată doar din  un bărbat și o femeie. Nu este o alegere pe care o facem noi, ci 
ceea ce a creat Dumnezeu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Copiii să realizeze un obiect care să le 
amintească de familia așa cum a creat-o Dumnezeu. 

 Feceți copii xerox pag. 8 și 9, fiecare pagină la                
4 copii. 

 Separați inimile, dar lăsați copiii să le decupeze.                  
Fiecare copil are nevoie de o inimă de la pagina 8, una de 
la pag. 9, la alegere, și de hârtie colorată pentru a face 
a treia inimă. În total vor fi trei inimi de copil. 

 Fiecare copil mai are nevoie de un sticker: 
„Dumnezeu a poruncit ca”  vezi pag. 8 și 9. 

 Pregătiți câte un șnur de cca. 10 cm de copil. 
 Faceți un model, ca să arătați copiilor ce au de făcut, vezi 

instrucțiunile de mai jos. 
 OPȚIONAL: Puteți face o inimă cu trei fațete din coli 

colorate, fără a utiliza șabloanele inimii de la pag. 8 și 9, 
vezi prezentarea de mai jos.   

MATERIALE:  

 Copie xerox pag. 8 și 9 

 Creioane colorate 

 Foarfece 

 Coli colorate de hârtie/albe 

 Lipici 

 Șnur 

 OPȚIONAL: Fără copii xerox 
 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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LECȚIA BIBLICĂ –Texte biblice DOAR ÎNVĂȚĂTORI 

Genesa 2:18–25  

 “Domnul Dumnezeu a zis: „Nu este bine ca omul să fie singur; am să-i fac un ajutor potrivit pentru 
el... Atunci, Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om, şi omul a adormit; Domnul 
Dumnezeu a luat una din coastele lui şi a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din 
om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie şi a adus-o la om. Şi omul a zis: „Iată în sfârşit aceea care 
este os din oasele mele şi carne din carnea mea! Ea se va numi ,,femeie”, pentru că a fost luată din 
om.” 

 

Genesa 2:24   

De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa, şi se vor face un singur 
trup.  

 

Eclesiastul 4:9-10 și 12   

Mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci, dacă se întâmplă 
să cadă, se ridică unul pe altul.... Şi dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot    să-i stea împotrivă; 
şi funia împletită în trei nu se rupe uşor. 

 

Marcu 10:9 

Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. 

 

Proverbe 18:22   

Cine găseşte o nevastă bună găseşte fericirea; este un har pe care-l capătă de la Domnul.  

 

Exod 20:14 

Să nu preacurveşti. ( Explicație pentru copii: A preacurvi înseamnă a înșela soțul/soția cu o altă per-
soană, a fi necredincios.) 

 

Proverbe 6:32-34  

 Dar cel ce preacurveşte cu o femeie este un om fără minte; singur îşi pierde viaţa cine face aşa. 

 

Efeseni 5:25  

Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea. 

 

1 Petru 3:7 

Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi, la rândul vostru, cu înţelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii 
ca unui vas mai slab, ca† unele care vor moşteni împreună cu voi harul... 

 

Efeseni 4:2 

...cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste. 

 

Romani 12:10 

  Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia.  

 

Efeseni 5:4 

 Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste, care nu sunt 
cuviincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulţumire.  

 
 
 
 
 

https://www.christianity.com/bible/bible.php?q=Genesis+2%3A24&ver=kjv
https://www.christianity.com/bible/bible.php?q=Ecclesiastes+4%3A9-12&ver=kjv
https://www.christianity.com/bible/bible.php?q=Proverbs+18%3A22&ver=kjv
https://bible.knowing-jesus.com/Exodus/20/14
https://bible.knowing-jesus.com/Proverbs/6/32
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1. Genesa 2:18–25  

Câte femei a adus Dumnezeu la Adam? De ce a creat Dumnezeu pe Eva și cum? Ce reprezintă Eva 
pentru Adam?  

 

2. Genesa 2:24   

Ce spune Biblia că va face bărbatul când se căsătorește? Explicați versetul. 

  

3. Eclesiastul 4:9-10 și 12   

De ce spune în acest verset că este mai bine pentru om să se căsătorească? Câte persoane sunt 
implicate în căsătorie, potrivit Bibliei? Ce credeți că înseamnă ,,funia împletită în trei”? 

 

4. Marcu 10:9 

Cine participă la formarea unei familii, potrivit acestui verset? Ce înțelegeți prin expresia: ,,omul să 
nu despartă”? Ce părere credeți că are Dumnezeu despre depărțirile facute de oameni într-o familie? 

 

5. Proverbe 18:22   

Ce reprezintă, potrivit acestui verset, o soție bună? Cum credeți voi că vrea Dumnezeu să fie o soție 
bună? Cum este bărbatul care găsește o soție bună?  

 

6. Exod 20:14 

Ce reprezintă acest verset biblic pentru orice familie? Ce credeți că înseamnă ,,a preacurvi”? De ce 
credeți că Dumnezeu a poruncit ca acest lucru să nu fie într-o familie? 

 

7. Proverbe 6:32-34  

Când un om încalcă orice poruncă a lui Dumnezeu este un om fericit sau nu? De ce credeți asta? De 
ce credeți că  Biblia spune despre un om care preacurvește că e nebun? Care sunt consecințele 
neascultării de Dumnezeu într-o familie?  

  

8. Efeseni 5:25  

Ce trebuie să facă bărbatul pentru soția lui? Cine este modelul bărbatului într-o familie? Enumerați 
câteva lucruri pe care trebuie să le facă un bărbat față de soția lui, ca să fie așa cum dorește 
Dumnezeu. 

 

9, 1 Petru 3:7 

Cum trebuie să se poarte un bărbat față de soția lui, potrivit acestui verset? Cum credeți voi că se 
poate purta un bărbat cu înțelepciune față de soția lui? Dați cîteva exemple. Cine, potrivit acestui ver-
set, este mai important în ochii lui Dumnezeu, soțul sau soția?  

 

10. Efeseni 4:2 

Ce înțelegeți prin smerenie și cum poate fi aplicată ea în familie? Dați câteva exemple de fapte 
pornite din blândețe și răbdare. Ce ne învață versetul că trebuie să ne arătăm unii altora?  

 

11. Romani 12:10 

Ce cere Dumnezeu în acest verset și de ce credeți că cere acest lucru? Cum este o dragoste frățească? 
Explicați. Cum poate un om să dea întâietate altuia? Explicați. 

 

12. Efeseni 5:4 

 Ce spune Biblia că nu dorește Dumnezeu să facem față de ceilalți, cu atât mai mult în familie? 
Explicați ce credeți că sunt cuvinte porcoase, vorbe nechibzuite, glume proaste?  Ce cuvinte ne învață 
versetul că trebuie să folosim atunci când vorbim unii cu alții? Explicați prin exemple. 

 
 

11 
LECȚIA BIBLICĂ –Referințe  biblice și întrebări pentru COPII 

https://www.christianity.com/bible/bible.php?q=Genesis+2%3A24&ver=kjv
https://www.christianity.com/bible/bible.php?q=Ecclesiastes+4%3A9-12&ver=kjv
https://www.christianity.com/bible/bible.php?q=Proverbs+18%3A22&ver=kjv
https://bible.knowing-jesus.com/Exodus/20/14
https://bible.knowing-jesus.com/Proverbs/6/32
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Căsătoria este formată                                    

din un singur bărbat și o singură femeie. 

 

 

  

T = c 

A = ____  Ă =  ă       B = ___   C = _i__  D =___  E = ___  F = _e__   G = _a__  H = ___       I = ___  J = ____   K = 

___    L = ___     M = _o__   N = ___    O =___   P = ___   Q = ___  R = ___  S = ___  T = _c__  U = _u__   V = ___  W = ____  X 

CUM SE FACE? 
 Rezolvați cuvintele puzzle cu ajutorul graficului de mai jos în care sunt      

câteva indicii. De fiecare dată când există o literă „T” o veți schimba cu ,,C”, 
,,G„ cu ,,A”, ,,F” va fi ,,E”, ,,C” =,,I”, ,,M” =,,O”, ,,U” =,,U”. Pe măsură ce               
descoperiți celelalte litere, adăugați-le în graficul de mai jos și, astfel, să                  
rezolvați toate cuvintele puzzle.  

 Alegeți cinci dintre cuvintele puzzle și notați-le pe spatele acestei foi, precum 
și explicația prin ce se încadrează ele în planul lui Dumnezeu pentru  familie. 

Dragi părinţi, scopul lecţiei de astăzi a 

fost ca toți copiii să învețe despre cum  

a creat Dumnezeu familia să fie 

formată din soț și soție, bărbat și 

femeie, care să  poată naște și crește 

copii. 

TEXTE BIBLICE:  Mai multe versete 

biblice (lecția biblică) 

VERSET BIBLIC:  Genesa 2:24 

Litere indicii: 

1. TĂRĂEMJCF______________________________________    2.  BUBEĂ____________________________  

3. MP _________________    4. ZFPFCF_____________________________________  

 5. PCJFGRĂ  ___________________________________     

 6. NUJCEGEF_______________________________________  

 7. TJFVCBTCMR_________________________________ 

8. PCJF  ______________ 

9.TJFȘECB_________________________________________ 

10. ZGPCDCF    

   ____________________________________ 

11. JFRNFTEUM 

_____________________________________ 


